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Pa kis ta nın Baş 
na zi ri Mə həm-
məd Nə vaz Şə ri-
fi n Azər bay ca na 

rəs mi sə fə ri çər çi və sin də 
onun xa nı mı Kal sum Nə-
vaz Şə rif okt yab rın 14-də 
“Azə ril mə” Məh dud Mə-
su liy yət li Cə miy yə tin 
“Sehr li il mə lər” qa le re ya-
sın da olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
“Azə ril mə”də xa nım Kal-
sum Nə vaz Şə ri fə Azər-
bay can xal qı nın ən qə dim 
sə nət lə rin dən bi ri olan xal-
ça çı lıq haq qın da mə lu mat 
ve ri lib.

Qo naq xal ça çı qız la rın 
işi ni iz lə yib, ori ji nal kom-
po zi si ya lı xal ça ya il mə lə rin 
vu rul ma sı na ba xıb.

Xa nım Kal sum Nə vaz 
Şə ri fə mə lu mat ve ri lib ki, 
rəng bə rəng il mə lər dən to-
xu nan, zə rif, bən zər siz na-
xış lar la bə zə di lən xal ça lar 
əsr lər bo yu dün ya miq ya-
sın da ulu keç mi şi mi zi, tək-
rar sız mə də niy yə ti mi zi, 
mil li li yi mi zi la yi qin cə təm-
sil edib. Ba kı ilə ya na şı, re-
gion lar da sex lə ri olan bu 
müəs si sə nin məh sul la rı bir 
çox öl kə lər də ke çi ri lən sa-
tış-sər gi lər də xü su si mü-
ka fat la ra la yiq gö rü lüb. 

“Azə ril mə”nin məq sə di 
Azər bay can xal ça sə nə ti-
nin ənə nə lə ri ni dir çəlt mək 
və in ki şaf et dir mək dir. Bu, 
həm is teh sal, həm də el mi-
təd qi qat müəs si sə si dir.

Qo naq to xu nan xal ça ya il-
mə də vu rub.

Pa kis ta nın Baş na zi ri nin 
xa nı mı, həm çi nin Xal ça çı lıq 
Təd ris Mər kə zin də olub.

2013-cü il də ya ra dı lan 
bu mər kəz də müx tə lif yaş-
lı tə lə bə lər xal ça çı lı ğın sir-
lə ri nə yi yə lə nir, son ra dan 
isə “Azə ril mə”nin se xin də 
öz bi lik lə ri ni real laş dı ra 
bi lir lər. Bu ra da qo naq xa-
ti rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni 
ya zıb.

Xa nım Kal sum Nə vaz 
Şə rif “Azə ril mə”nin qə dim 
xal ça lar qa le re ya sı na da baş 
çə kib.

Bu ra da Azər bay ca nın bü-
tün klas sik xal ça çı lıq mək-
təb lə ri nə - Ba kı, Şir van, Qu-
ba, Qa zax-Bor ça lı, Gən cə, 
Nax çı van, Qa ra bağ, Təb riz 
və İrə van mək təb lə ri nə aid 
xal ça lar sax la nı lır. Bu xal-
ça lar XVIII əs rin əv və lin dən 
XX əs rin əv və li nə dək olan 
döv rü əha tə edir.

Pa kis ta nın Baş na zi ri nin 
xa nı mı çay süf rə si nə qo naq 
olub.

Xa nım Kal sum Nə vaz Şə-
ri fə xa ti rə hə diy yə si təq dim 
edi lib.

Bakı Musiqi Akademiyasının 
kamera orkestri Almaniyada 
konsert proqramı ilə çıxış edib

Ü
ze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
“Ba ku Cham ber Orc hest ra” gənc lər ka me ra or kest ri Al ma-
ni ya nın Volf rats hausen, Mün xen, Fürs ten feld burk şə hər-
lə rin də bö yük kon sert proq ra mı ilə çı xış edib.

BMA-dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, bu sə fər “Ba ku Cham ber 
Orc hest ra” və Al ma ni ya nın “Neue Phil har mo nie Münc hen” or-
kestr lə ri nin baş di ri jo ru Fuad İb ra hi mo vun la yi hə si əsa sın da qu-
ru lub. Kon sert də Av ro pa və Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri 
səs lən di ri lib.

Qeyd edək ki, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın nəz din də ya ran-
mış “Ba ku Cham ber Orc hest ra” gənc lər ka me ra or kest ri 2011-ci 
il də fəaliy yə tə baş la yıb. Or kestr öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə rin-
də, mö tə bər sa lon la rın da, həm çi nin Tür ki yə, BƏƏ, İta li ya, Fran-
sa, Yu na nıs tan, Öz bə kis tan, Bel çi ka, Al ma ni ya və baş qa öl kə lər-
də kon sert proq ram la rı ilə çı xış edib, bir çox mü ka fat la ra la yiq 
gö rü lüb.

Al ma ni ya nın “Neue Phil har mo nie Münc hen” or kest ri 10 il dən ar-
tıq dır fəaliy yət gös tə rir və dün ya nın bir çox öl kə lə rin də bö yük kon-
sert lər lə çı xış edib. Or kest rin he yə ti nə 14 öl kə ni təm sil edən ifa çı lar 
da xil dir.

Kanadada Azərbaycan 
mədəniyyəti günü təşkil edilib

Ka na da da fəaliy yət gös tə rən Al ber ta Azər bay can Mə-
də niy yət Mər kə zi bu öl kə də ilk də fə ola raq “Azər-
bay can mə də niy yə ti gü nü” təd bi ri ni təş kil edib. 
Mər kəz dən Azər TAc-a bil di rib lər ki, təd bir Al ber ta 

əya lə ti nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, Azər bay ca nın 
Ka na da da kı sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lib.

Təd bir də “Kal qa ri ul duz la rı” qru pu Azər bay ca nın mil li rəqs lə ri-
ni, o cüm lə dən “Tə rə kə mə”, “Nax çı va ni”, “Nəl bə ki”, “Sa rı gə lin” 
və s. ifa edib lər. Həm çi nin Ya pon Cə miy yə ti tə rə fi n dən ki mo no nun 
ha zır lan ma sı, yer li “HYMN” qru pu nun ifa sın da can lı mu si qi, “Qa-
ya-Kal qa ri” qru pu nun ifa sın da isə “Bə ri gəl” xalq mah nı sı təq dim 
olu nub. Soy da şı mız Təh mi nə Ra fael la tə rə fi n dən İçə ri şə hər lə bağ lı 
fi l min təq di ma tı da olub.

Təd bir də qo naq lar Azər bay ca nın mil li şir niy yat la rın dan, o cüm lə-
dən pax la va və şə kər bu ra dan da dıb lar.

Al ber ta əya lə ti nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri Ri kar do Mi ran da 
çı xış edə rək be lə gö zəl təd bi rin təş ki li nə gö rə mər kə zin üzv lə ri nə 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Mər kə zin pre zi den ti Fa mil Qa ra yev Kal qa ri də ya şa yan azər bay-
can lı lar adın dan xa ti rə hə diy yə si ola raq üzə rin də Azər bay can xal-
ça sı nın əks olun du ğu pla ket dən, öl kə miz lə bağ lı nəşr lər dən və mil li 
şir niy yat la rı mız dan iba rət xon ça nı R.Mi ran da ya təq dim edib.

Azərbaycanla 
Belarusun xoreoqrafiya 

sahəsində əlaqələri 
möhkəmlənir

Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sı nın rek-
to ru, pro fes sor Ti-
mu çin Əfən di yev 

be la rus lu həm kar lar la ya ra dı-
cı lıq əmək daş lı ğı nın tən zim-
lən mə si məq sə di lə Be la rus da 
sə fər də dir. Okt yab rın 12-də 
T.Əfən di yev və Be la rus Döv-
lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin rek to ru, pro-
fes sor Yu ri Bon dar tə lə bə və 
müəl lim lər mü ba di lə si, bir gə 
mü sa bi qə lər, el mi konf rans lar 
və di gər təd bir lər ke çi ril mə si 
ba rə də mü qa vi lə im za la yıb lar.

Pro fes sor Ti mu çin Əfən di-
yev Azər TAc-a mü sa hi bə sin də 
bil di rib ki, Minsk də iki tə rəf-
li təd bir lər çər çi və sin də us tad 
dərs lə ri təş kil edi lib. Bi zim 
nü ma yən də he yə ti tə rə fi n dən 
us tad dər si ni məş hur rəq qa-
sə, Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, 
“Zir və” və “Qı zıl Dər viş” mü-
ka fat la rı laureatı, pre zi dent tə-
qaüd çü sü Ka mil la Hü sey no va 
ke çi rib. Azər bay can nü ma yən-
də he yə ti nin Be la ru sa sə fə ri 
da vam edir.

Cahangir Novruzov 
Türkiyədə mükafata 

layiq görülüb

Azər bay ca nın gör kəm li te-
atr və ki no akt yo ru, re jis-
sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ca han gir Nov ru-

zov Tür ki yə də “XVI Di rek le ra ra sı 
Se yir ci Ödül le ri” teatr mü ka fa tı nın 
qa li bi olub.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə-
sin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, Ada-
na da ke çi ri lən təq di mat mə ra si min-
də həm yer li mi zə “Ti yat ro için emek 
ödü lü” mü ka fa tı təq dim edi lib. Ada-
na Çu ku ro va Uni ver si te ti Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Ca-
han gir Nov ru zov bu mü ka fa ta Ada-
na teat rı nın in ki şa fın da kı xid mət lə-
ri nə gö rə la yiq gö rü lüb.

Mü ka fa tın “Halk jü ri si”nin üzv lə ri 
2015-2016-cı ilin teatr möv sü mü nün 
ən yax şı la rı nı müəy yən ləş di rib lər. 
Mün sifl  ər he yə ti nin üzv lə ri Tür ki yə-
nin bir çox şə hər lə ri nin teatr la rın da 
səh nə yə qo yu lan ta ma şa la rı iz lə yə-
rək qa lib lə ri se çib lər.

Qeyd edək ki, 1995-ci il dən Tür ki-
yə də ya şa yan Ca han gir Nov ru zov 
20 il dir Ada na şə hə rin də, Çu ku ro va 
Uni ver si te ti nin Döv lət Kon ser va to ri-
ya sı nın teatr böl mə sin də ça lı şır.

“Xəzər” dünya 
ədəbiyyatı jurnalının 
yeni sayı çapdan çıxıb

“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın 
növ bə ti (3/2016) sa yı nəşr olu nub.
Jur na lın bu sa yın da:
  “No bel kür sü sü” rub ri ka sın da – Na din 
Qor di me rin No bel nit qi və he ka yə lə ri;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” rub ri ka sın da 
El çi nin “Baş” ro ma nı nın da va mı;

  “He ka yə” rub ri ka sın da Şer vud An der-
so nun he ka yə lə ri;

  “Poezi ya” rub ri ka sın da Ni ko lay Rubt-
so vun şeir lə ri;

  “Me muar” rub ri ka sın da O.F.Ye lı şev və 
A.M.Sp rint sin “Da hi lə rin ya ra dı cı lı ğın-
da şəx siy yət və xəs tə lik lər” araş dır ma 
ya zı sı;

  “Ko ri fey lər” rub ri ka sın da Lion Feyxt-
van ge rin “To le do lu yə hu di qız” ro ma-
nın dan par ça;

  “Ma gik ro man” rub ri ka sın da Al va ro Kun-
ke ro nun “Mu si qi çi nin qeyd lə ri” əsə ri;

  “Təd qi qat” rub ri ka sın da Ni za mi Cə-
fə ro vun “Lev Qu mil yo vun “pas sionar-
lığ”ı” mə qa lə si;

  “Teatr” rub ri ka sın da Va le ri İva nov-Ta-
qans ki nin “Zə fər və il ğım” əsə ri nin 
da va mı;

  “İta li ya nəs ri” rub ri ka sın da Ales sand-
ro Ba rik ko nun “Bud man sind ro mu” 
he ka yə si;

  “Səh nə” rub ri ka sın da Sem yuel Bek ke tin 
“Dü yün” pye si

və di gər ma raq lı ya zı lar yer alıb.

Pa kis ta nın Baş 

Pakistanın Baş nazirinin 
xanımı “Sehrli ilmələr” 
qalereyasında olub
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