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 � İyulun 29-da Bakıda, “Sea Breeze Resort” 
istirahət mərkəzində “Jara-2018” Beynəlxalq Musiqi 
Festivalının dördüncü – sonuncu günündə geniş konsert 
proqramı, Valeri Meladzenin və Lyubov Uspenskayanın 
yaradıcılıq gecələri keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
festivalın fəxri qonaqları sırasın-
da olub. 

“Jara-2018”in sonuncu 
günü də ənənəvi olaraq iştirak-
çıların xalı üzərindən keçidi ilə 
başlanıb. Vaxtanq Kikabidze, 
Anastasiya Spiridonova, Alek-
sandr Marşal, Danil Buranov, 
Yulya Baranovskaya, Bella 
Potyomkina, Aygün Kazımova, 
Emil Qədirov, Valeri Meladze, 

Albina Canabayeva, Timur 
Rodrigez, Aleks Malinovs-
ki, Sergey Kojevnikov, Vera 
Brejneva, “Jara v Baku” filminin 
aktyorları, Anjelika Aqurbaş, 
Diana Arbenina, festivalın 
təşkilatçıları – müğənni və 
bəstəkar, Azərbaycanın Xalq 
artisti Emin Ağalarov, Rusiyanın 
Əməkdar artistləri Qriqori Leps, 
Sergey Kojevnikov və başqaları 
festival günlərinin təəssüratlarını 
bölüşüblər. Müğənnilər Bakının 
gözəlliyindən, Azərbaycanın 
milli mətbəxindən söhbət açıb, 
xalqımızın qonaqpərvərliyini 
vurğulayıblar. Azərbaycanın üç 
ildir ev sahibliyi etdiyi “Jara” 
Beynəlxalq Musiqi Festivalına 
böyük həvəslə hazırlaşdıqları-
nı söyləyən ifaçılar bu tədbiri 
musiqi aləmində mühüm hadisə 

kimi dəyərləndiriblər.   
Qırmızı xalıdan keçənlər 

sırasında MBAND qrupundan 
Anatoli Tsoy festival günlərinə 
təsadüf edən doğum gününü Ba-
kıda qeyd etməsindən məmnun 
olduğunu deyib. MuzTV-nin baş 
direktoru Arman Davletyarov 
festival çərçivəsində Heydər 
Əliyev Mərkəzinin həyətində 
konsert proqramının möhtəşəm 
keçdiyini vurğulayıb. Diana 
Arbenina “Jara” Beynəlxalq 
Musiqi Festivalını keçirməyin 

böyük bacarıq tələb etdiyini, bu 
musiqi bayramına hər il həvəslə 
qatıldığını söyləyib.

Qırmızı xalıdan keçid 
mərasiminin aparıcıları Yana 
Koşkina və Konstantin Tarasyuk 
olub.

Festivalın sonuncu gününün 
konsertində Aygün Kazımova, 
Vaxtanq Kikabidze, Aleksandr 
Marşal, MBAND, Albina 
Canabayeva, Anjelika Aqurbaş, 
Vera Brejneva, Soso Pavliaşvili, 
Timur Rodrigez, Diana Arbe-
nina, İrina Dubtsova, Lyubov 
Uspenskaya, Lolita və başqaları 

tamaşaçılara xoş anlar yaşadıb-
lar.

Valeri Meladzenin yara-
dıcılıq gecəsi “Jara-2018”-in 
yaddaqalan tədbirlərindən biri 
olub. Səhnəyə çıxan müğənni 
yaradıcılıq gecəsinin Bakıda 
təşkilindən çox şad olduğunu 
bildirib və populyar mahnılarını 
səsləndirib. Onun Ani Lorak, 
Diana Arbenina, Qriqori Leps, 
Albina Canabayeva və başqa-
ları ilə duetləri, Emin və Vera 
Brejnevanın dueti, MBAND, 

A`Studio, Artik & Asti qrup-
larının, Danil Buranovun, 
Timur Rodrigezin və digər 
müğənnilərin Valeri Meladze-
nin repertuarından mahnılar 
səsləndirməsi festivalın sevgi, 
musiqi dolu hərarətini daha da 
artırıb.    

Musiqi bayramının sonuncu 
günündə unikallığı ilə seçilən 
digər tədbir isə Rusiyanın tanın-
mış müğənnisi Lyubov Uspens-
kayanın yaradıcılıq gecəsi olub. 
Gecədə Nastasya Samburskaya, 
Anastasiya Spiridonova, Ani 
Lorak, Qriqori Leps, Anjelika 

Aqurbaş, Denis Klyaver, Slava, 
Emin, Qlyuk'oza, İntars Busulis 
və başqaları Lyubov Uspenska-
yanın repertuarından mahnılar 
səsləndiriblər.

Lyubov Uspenskaya 
yaradıcılıq gecəsinin Bakıda 
keçirilməsindən məmnunluğunu 
bildirib, gecədən xeyli 
keçməsinə baxmayaraq tədbirə 
gəlmiş hər kəsə təşəkkür edib. 
Tanınmış müğənni sevimli 
mahnılarını ifa edib. Onun 
Azərbaycan dilində oxuduğu 
“Ağ çiçəyim” mahnısı xüsusi 
alqışlarla qarşılanıb. Gecədə 
Lyubov Uspenskaya Soso Pavli-
aşvili, Dominik Coker, Alek-
sandr Panayotov və başqaları ilə 
duetlər də oxuyub. Şövqlü ifa və 

rəqslər tamaşaçılarda xoş anlar 
yaşadıb.

Lyubov Uspenskayanın 
yaradıcılıq gecəsi “Jara-2018” 
çərçivəsində sonuncu tədbir 
olub. 

Festival iştirakçıların 
səhnəyə çıxaraq birgə ifası və 
atəşfəşanlıqla başa çatıb. 

Qeyd edək ki, festivalda 
çıxış edən 75 ifaçı, eləcə də 
1200-dən çox musiqiçi dörd 
gün ərzində Bakının mədəni 
həyatına sevgi, hərarət, coşqun-
luq gətirib. Bu musiqi bayramın-
da həm yaşlılar, həm də gənclər 

öz zövqlərinə uyğun musiqini 
dinləyə biliblər. Başqa cür ola 
da bilməzdi. Belə ki, “Jara-
2018”-in hazırlıq işlərinə ondan 
əvvəlki festival yekunlaşdıqdan 
bir neçə gün sonra başlanılıb. 
Festivalı yüksək səviyyədə 
keçirmək üçün təşkilatçılar 
maksimum səylə çalışıblar. 
Çünki onlar festival zamanı 
tamaşaçıların unudulmaz anlar 
yaşayacaqlarına söz vermişdilər. 
“Jara”nın hər gününün konsert 
proqramı, müğənnilərin bir-
birindən maraqlı ifaları, müxtəlif 
instalyasiyalar, əsrarəngiz şou, 
konsert proqramlarının müasir 
standartların tələblərinə cavab 
verən möhtəşəm səhnədə, eləcə 
də hovuzu olan məkanda nü-

mayişi təşkilatçıların verdikləri 
sözə əməl etdiklərini təsdiqlədi. 
Musiqi ilə yanaşı, xoreoqrafiya 
səhnəcikləri, fərqli dekorasi-
yalar, təşkilatçıların ən xırda 
detalları belə nəzərə almaları, 
müasir səhnə tərtibatı, işıq və la-
zer şousu tamaşaçıların zövqünü 
oxşadı, “Jara”nı unudulmaz an-
lar, xoş xatirələr və əsl bayram 
tədbirinə çevirdi.

Festival günlərində 
konsertlərdə Yana Çurikova 
və Nikolay Baskov aparıcılıq 
ediblər.

“Jara-2018” Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb Emin AĞALAROV: 
Yaradıcılığıma verdiyi yüksək qiymətə 

görə Azərbaycan Prezidentinə 
minnətdarlığımı bildirirəm

 � Azərbaycanın Xalq artisti, 
“Jara” Beynəlxalq Musiqi Festivalının 
təşkilatçılarından biri, tanınmış 
bəstəkar və müğənni Emin Ağalarov 
AZƏRTAC-a məxsusi müsahibə verib. 
Müsahibəni təqdim edirik.

– Bakıda artıq üçüncü dəfədir keçirilən 
“Jara” Beynəlxalq Musiqi Festivalı əvvəlki 
illərdən hansı xüsusiyyəti ilə fərqlənir? 

– Əvvəla, builki festivalın proqramı daha 
genişdir. Rusiyanın “Birinci” telekanalında dörd 
konsert günündən hər biri iki saat olmaqla 10-
12 reportaj efirə veriləcək. Bu da son iki ayda 
“Birinci” telekanalda ümumilikdə 24 saat efir 
deməkdir. Bu, möhtəşəm bir işdir. Rusiyanın 
tanınmış simalarını Bakıya toplamaq mənim üçün 
çox xoşdur. “Jara” layihəsinin uğurlu alınmasına 
ürəkdən sevinirəm. “Jara” artıq böyük musiqi 
platformasına çevrilib.

– Tamaşaçıları növbəti illərdə hansı 
yeniliklər gözləyir?

– Biz hər dəfə yeniliklər edə bildik və fes-
tivala daha böyük uğur gətirdik. Artıq məşhur 
artistlərin yubiley gecələrini təşkil edirik. Leonid 
Aqutin, Valeri Meladze, Lybov Uspenskaya, 
Valeriya və Vladimir Presnyakovun yaradıcılıq 

gecələrini keçiririk. Növbəti illərdə, əlbəttə, 
daha geniş ideyalar üzərində düşünəcəyik. 
Daha maraqlı proqramlar hazırlayacağıq. 
“Jara”nın möhtəşəmliyi artıq mənim özümü belə 
təəccübləndirir.

– Festivalın coğrafiyası getdikcə genişlənir. 
Maraqlıdır, “Jara”ya daha hansı ölkələrdən 
iştirakçılar cəlb oluna bilər?

– Bəli, biz festivalın coğrafiyasını artıq 
genişləndirmişik. Festivalın fəxri qonaq-
ları qismində xarici şou-biznesin tanınmış 
mütəxəssislərini dəvət etmişik. Məşhur italyan 
tenoru Alessandro Safina, əfsanəvi Stiven Siqal, 
İnqrid, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və əlbəttə, 
Azərbaycan estradasından çoxlu sayda artist festi-
valda iştirak edir. Əfsanəvi Maykl Ceksonun oğlu 
Brendon Hovard səhnədə çıxış edir. Bu, böyük 
sürprizdir və o, ABŞ-dan gəlib. Arzum budur ki, 
gələcəkdə festivalda beynəlxalq gün olsun və 
bu möhtəşəm hadisə nəinki Rusiyanın “Birinci” 
kanalında, eləcə də xarici telekanallarda nümayiş 
etdirilsin. Hələlik bizim tərəfdaşımız “Birinci” 
kanaldır. Bu böyük yolu biz birlikdə gedirik. Biz 
bütün ilboyu hazırlaşmışıq. İdeyalarımız çoxdur, 
məqsədimiz “Jara”nı daha unikal etməkdir.

– Öz repertuarınızda Azərbaycan 
bəstəkarlarına müraciət etməyi  
düşünürsünüzmü?

– Musiqilər hər zaman məni tapırlar. Müəllif-
lər mahnılarını mənə göndərirlər. Diqqətimi çəkən 
mahnını ifa edirəm. “Gəl Bakıya qaçaq” mahnısı-
nı həmyerlimiz Bahh Tee yazıb. Mahnı nəzərimi 
cəlb etdi və mən ifa etdim. Beləliklə, mahnı hit 
oldu.

– Bu yaxınlarda Azərbaycanın Xalq artisti 
adını aldınız. Təəssüratlarınızı bilmək maraqlı 
olardı.

– Bu ada layiq görülmək mənim üçün 
gözlənilməz oldu. Bu, artist və təşkilatçı olaraq 
“Jara” və digər tədbirlər vasitəsilə göstərdiyim 
xidmətlərə görə mənim sənətimə verilən yüksək 
qiymətdir. Belə yüksək qiymətə görə mən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və onun 
ailəsinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

İrina DUBTSOVA: “Jara” 
festivalı möhtəşəm təşkil olunub

 � “Jara-2018” festivalı möhtəşəm 
təşkil olunub. Hər bir incə detal yüksək 
səviyyədə nəzərə alınıb. Bu möhtəşəm 
musiqi bayramının bir parçası olduğum 
üçün çox şadam.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri 
jurnalistlərə müsahibəsində “Jara-2018”in iştirak-
çısı, Rusiyanın tanınmış müğənnisi İrina Dubtso-
va deyib.

Bakıda 2004-cü ildə olduğunu qeyd edən 
İrina Dubtsova ötən müddət ərzində şəhərimizin 
sürətlə inkişaf etdiyini, çox gözəlləşdiyini 
bildirib. O deyib: “İnsanlarınız elə əvvəlki 
kimi qonaqpərvərdirlər. Burada Şərqin və 
keçmişin ruhu qorunub saxlanılıb. Şəhərin 
qədim küçələrində yenidən gəzmək istəyirəm. 
Qədimliklə müasirliyin harmoniyası insanı valeh 
edir. Burada əsl dostluq ab-havası mövcuddur. 
Azərbaycanlılara təşəkkür edirəm”.

Ciqan: Azərbaycan tamaşaçılarına 
alqışlarına görə təşəkkür edirəm

 � Əhval-ruhiyyə yüksək 
səviyyədədir. Azərbaycan tamaşaçılarına 
alqışlarına görə təşəkkür edirəm. Bakını 
çox sevirəm. Burada məxsusi ab-hava 
mövcuddur. Belə mötəbər festivalda iştirak 
etməyimə çox şadam.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri 
jurnalistlərə müsahibəsində “Jara” festivalının işti-
rakçısı, Rusiyanın tanınmış rep ifaçısı Ciqan deyib.

Bakıda sevilən hitlərini səsləndirdiyini 
bildirən Ciqan çıxışının gözlənildiyindən də 
uğurlu alındığını vurğulayıb. “Bir daha qeyd 
etmək istəyirəm ki, təşkilatçılar hər nüansı incə 
detalına qədər dəqiqliklə düşünüblər. Bu mötəbər 
musiqi bayramının illərlə davam edəcəyinə 
əminəm. Bu festivalda gələcəkdə də iştirakı 
məmnunluqla gözləyəcəyəm”, - deyə rep ifaçısı 
vurğulayıb.

Cah XALİB: “Jara” kimi möhtəşəm tədbirlər 
xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır

 � “Jara” kimi möhtəşəm 
tədbirlər xalqları bir-birinə daha da 
yaxınlaşdırır. Festivaldakı ab-hava çox 
gözəldir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri 
jurnalistlərə müsahibəsində “Jara-2018” fes-
tivalının iştirakçısı, Cah Xalib adı ilə tanınan 
məşhur rep ifaçısı, prodüser və müğənni Bəxtiyar 
Məmmədov deyib.

Məşhur reper belə bir gözəl festivalın Bakıda 
keçirilməsindən qürur duyduğunu söyləyib. Festi-
valın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirən 
Cah Xalib buradakı müsbət emosiyaların ətrafa 
şəfəq saçdığını vurğulayıb.

Qəbələdə X Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir
Festival çərçivəsində musiqisevərlərə ilk kamera konserti təqdim olunub

 � Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qəbələ şəhəri 
yenidən öz qapılarını beynəlxalq musiqi festivalı iştirakçılarının 
üzünə açıb.

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı, 
Mədəniyyət Nazirliyinin və “Gilan 
Holdinq”in dəstəyi ilə artıq 10-cu dəfədir 
keçirilən Qəbələ Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı yenidən dünya musiqiçilərini bir 
araya gətirib. Gözəl bir ənənəyə çevrilən bu 
festival öz möhtəşəmliyi ilə xarici və yerli 
musiqiçilərin dərin rəğbətini qazanıb.

İyulun 30-dan avqustun 8-dək davam 
edəcək festivalın builki proqramı əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, yenə də çox zəngindir. 
Musiqi bayramına Rusiya, İsrail, ABŞ, 
İsveçrə, Avstriya, Kuba, Macarıstan, 
Türkiyə, İspaniya, İtaliya, Gürcüstan kimi 
ölkələrdən dünya şöhrətli dirijor, ifaçı və 
kollektivlər, həmçinin Azərbaycanın tanın-
mış musiqi kollektivləri dəvət olunub.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, iyulun 30-da axşam saatların-
da Qəbələ şəhərindəki Heydər Əliyev 

Konqres Mərkəzinin kamera zalında 
musiqisevərlərə X Qəbələ Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı çərçivəsində ilk kamera 
konserti təqdim olunub. “Gənclərə dəstək” 
layihəsi çərçivəsində reallaşan konsertdə 
Azərbaycanın istedadlı gənc musiqiçiləri 
Aliyə Salmanova (piano), Alp Əliyev 
(piano), Şeyda Ələsgərova (fleyta), Elina 
Əliyeva (violin), Lalə Miralayeva (violin), 
Canel Nəcəfli (violin), Fatimə Əliyeva 
(piano), Natəvan Həsənova (qanun), Sevda 
Cəbrayılova (qanun), Nərgiz Kəngərli 
(piano), Elvin Nəcəfov (viola) və Svetlana 
Əhmədova (piano) çıxış ediblər.

Konsertdə gənc bəstəkar və pianoçu 
Aliyə Salmanovanın fleyta və piano üçün 
yazdığı “Meşədən” və “Prelüd Ekpres-
sion”, Arzu Abbasovanın iki violin üçün 
“Polar star” əsərləri, həmçinin dünya 
şöhrətli bəstəkarlar F.Şopenin “Ballada”, 

N.Paqanininin “Kampanella”, R.Şumanın 
viola və piano üçün “Nağıl şəkilləri”, 
M.Ravelin “Alborada”, S.Raxmaninovun 
“Prelüd”, İ.Bramsın “İntermezzo” və 
Zakir Bağırovun “Rapsodiya” əsərləri 
səsləndirilib.

Gənc musiqiçilərin çıxışları tamaşaçılar 
tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Festival çərçivəsində iyulun 30-da ax-
şam saat 21:00-da musiqisevərlərə Üzeyir 
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiya-
sının Tələbə Simfonik Orkestrinin konserti 
təqdim olunacaq.


