
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ ДІНДЕР ЛИДЕРЛЕРІНІҢ VII 

СЪЕЗІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН МӘДЕНИ 

БАҒДАРЛАМА 

 

2022 жылғы 12-16 қыркүйек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр-Сұлтан қаласы 

  



 

Құрметті Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII Съезіне 

қатысушылар мен қонақтар, егер Сіздер төменде көрсетілген мәдени іс-

шаралар мен нысандарға барғыларыңыз келсе, бізге хабар беріңіз және біз 

зор қуанышпен ұйымдастыруға әзірміз.  

Күн сайын 12-16 қыркүйек аралығында қонақ үйлердің кіреберісінде 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің логотипі бар автокөліктер 

болады. 

 

Жауапты тұлғалар: 

Нұрсейітов Рақымжан, +7701-770-39-96 

Шынжігіт Олжас, +7707-713-86-87 

Мұхтарова Анар, +7777-582-32-16 

Келесов Мейірман +7775-455-00-98 

Қадыров Райымбек +7705-464-99-95 

  



 
12 ҚЫРКҮЙЕК, ДҮЙСЕНБІ 

1-бағыт 
 

Қонақ үйден шығу 
уақыты: 

«Sheraton»,  
«The Ritz-Carlton» 

- 9.30,  
«The St. Regis» - 

10.00 
 

Қонақ үйге келу - 
13.00 

 

Саяси қуғын-сүргін және 
тоталитаризм 
құрбандарының «АЛЖИР» 
мемориалды-мұражай 
кешені 
( Ақмол кенті, Нұр-Сұлтан 
қаласынан 37 км ) 
 

«АЛЖИР» мемориалды-мұражай 
кешені  ел басынан өткен қайғылы 
жағдайды еске алу үшін отанын 
сатқандардың әйелдерінің бұрынғы 
Ақмола лагерінің орнында 
тұрғызылды. 
Әр жылдары мұнда 18 мыңнан 
астам әйел қамалған, олардың бар 
кінәсі тек тұтқындалғандардың, 
атылған «халық жауларының» 
әйелдері ғана болды. 

2-бағыт 
Қонақ үйден 
шығу– 10.00  

 
Қонақ үйге келу - 

13.00 
 
 

 

Нұр-Сұлтан қаласының бас 
мешіті 
( Мәңгілік Ел даңғылы, 81) 
 

 

Қасиетті Успен 
кафедралды соборы 
(Күйші Дина көшесі, 27) 
 

Ана Құдайдың тынымсыз 
көмегі соборы  
( Ж.Тәшенов көшесі, 26) 
 

Құтқарушы Мәсіхтің 
Евангелиялық лютерандық 
шіркеуі  
( Ш.Құдайбердіұлы көшесі, 94) 

Бұл нысандар Құдайға құлшылық 

етуге және дұға етуге арналған 
рухани-діни даму орталықтары 
болып табылады. 
 
(Бұл нысандарға бару 
қонақтардың сұрауы бойынша 
ұйымдастырылады). 

3-бағыт 

Қонақ үйден шығу- 
14.00 

 
Қонақ үйге келу - 

17.30 

 

 

Бейбітшілік және келісім 
сарайының көрмесі 
(Тәуелсіздік даңғылы, 57) 

Көрмеге қойылатын жұмыстар: 
1) Көшпенділер аңыздары (суретші 
Батухан Байменнің графикалық 
жұмысы, ұлы дала тарихының 
авторлық инсталляциялары); 
2) Digital steppe (қорық орындары, 
тарихи ескерткіштер мен Қазақстан 
астанасы туралы бейне); 
3)Патшалар алқабы 
(жауынгерлерді, ұлы дала 
патшаларын қайта құру); 
4) Дала қазыналары (қазақ 
халқының көне және заманауи 
зергерлік әшекейлері, Құранның 
көне басылымдары). 

«Ұлы дала сазы» этно-
фестивалі 

«Бәйтерек» монументі ерекше 
мағына мен философиялық мәнге 
ие етіп жасалған. Ежелгі 



«Байтерек» монументі, 
(Нұржол бульвары, 14) 

көшпенділердің аңыздарына 
сәйкес, Есіл өзені Әлемдік өзенді 
бейнелейді, ал оның сол 
жағалауында Өмір ағашының рөлін 
атқаратын «Бәйтерек» тұр. Бұдан 

басқа, ол –тамырларына сіңген – 

өткенін, берік тірегі болып 
табылатын – қазіргіні және 
Қазақстан нық әрі сенімді жүретін – 
болашағын бағалайтын мемлекетті 
білдіреді. 
«Ұлы дала сазы» этно-фестивалі, 
қазіргі этникалық музыка 
жанрындағы ең ірі жобалардың бірі. 
Этно фестиваль туристерді қазақ 
халқының бай мәдениетімен 
таныстырады. 
 

 4-бағыт 

Қонақ үйден шығу  
- 14.00 

 
Қонақ үйге келу - 

16.30 

 
 
 

 

Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
мұражайы 
(Тәуелсіздік даңғылы, 54) 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық мұражайы Орталық 
Азиядағы ең жас және ең ірі 
мұражай, өзінің топтамасында 
адамзаттың даму тарихын көрнекі 
түрде көрсететін таңғажайып 
жәдігерлері бар. 
Мұражай заманауи 
интеллектуалды мәдениет 
мекемесі, Ұлы даланың тарихи 
және мәдени мұрасын талдау, 
салыстыру, пайымдау, талқылау, 
айту және саралау орны болып 
табылады 

13 ҚЫРКҮЙЕК, СЕЙСЕНБІ 

1-бағыт 

Қонақ үйден шығу  
- 10.00 

 
Қонақ үйге келу - 

13.00 

Нұр-Сұлтан қаласының бас 
мешіті 
( Мәңгілік Ел даңғылы, 81) 
 
 

Қасиетті Успен 
кафедралды соборы 
(Күйші Дина көшесі, 27) 
 
 

Құтқарушы Мәсіхтің 
Евангелиялық лютерандық 
шіркеуі  
( Ш.Құдайбердіұлы көшесі, 94) 

 

Бұл нысандар Құдайға 

құлшылық етуге және дұға етуге 

арналған рухани-діни даму 

орталықтары болып табылады 
 
(Бұл нысандарға бару 
қонақтардың сұрауы бойынша 
ұйымдастырылады) 



2-бағыт 

Қонақ үйден шығу  
- 14.00 

 
Қонақ үйге келу - 

16.30 

 

«Ұлы дала сазы» этно-
фестивалі 
 
«Байтерек» монументі, 
(Нұржол бульвары, 14) 

«Бәйтерек» монументі ерекше 
мағына мен философиялық мәнге 
ие етіп жасалған. Ежелгі 
көшпенділердің аңыздарына 
сәйкес, Есіл өзені Әлемдік өзенді 
бейнелейді, ал оның сол 
жағалауында Өмір ағашының рөлін 
атқаратын «Бәйтерек» тұр. Бұдан 
басқа, тамырларына сіңген – 
өткенін, берік тірегі болып 
табылатын – қазіргіні және 
Қазақстан нық әрі сенімді жүретін – 
болашағын бағалайтын мемлекетті 
білдіреді. 
«Ұлы дала сазы» этно-фестивалі, 
қазіргі этникалық музыка 
жанрындағы ең ірі жобалардың бірі. 
Этно фестиваль туристерді қазақ 
халқының бай мәдениетімен 
таныстырады 

 3-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

- 17.00 
 

Қонақ үйге келу - 
20.00 

 
 

 

Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің ХХ 
Хатшылығы мен VII съезіне 
қатысушылардың 
құрметіне арналған «Бірлік 
әралуандылықта» атты 
концерттік бағдарлама 
 
«Астана Опера» опера және 
балет театры 
(Д. Қонаев көшесі, 1) 
 
 

Ұлттық және әлемдік музыка 
жауһарларынан, түрлі жанрдағы 
өнер туындыларынан тұратын 
концерттік бағдарлама. Концерттік 
бағдарламаға Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткерлері М.Байнеш, 
Б. Жанұзақ, Н. Арзамас, Ж. 
Жарқымбаева, «Астана Опера» 
мемлекеттік опера және балет 
театрының ұжымдары, 
халықаралық конкурстардың 
лауреаттары Ж. Маясаров, А. Алғи, 
«Астана сазы» фольклорлық 
ансамблі, домбырашылар 
ансамблі, Мемлекеттік 
республикалық академиялық корей 
музыкалық комедия театрының би 
ұжымы, «Астана Балет» театры 
қатысады.  

14 ҚЫРКҮЙЕК, СӘРСЕНБІ 

Съезд өтетін күні мәдени бағдарлама қонақтардың сұранысы бойынша 
ұйымдастырылады 

15 ҚЫРКҮЙЕК, БЕЙСЕНБІ 

1-бағыт  
Қонақ үйден шығу-  

«Sheraton»,  
«The Ritz-Carlton»  

- 9.30,  

Саяси қуғын-сүргін және 
тоталитаризм 
құрбандарының «АЛЖИР» 

«АЛЖИР» мемориалды-мұражай 
кешені  ел басынан өткен қайғылы 
жағдайды еске алу үшін отанын 



«The St. Regis» - 
10.00 

 
Қонақ үйге келу - 

13.00 

 

мемориалды-мұражай 
кешені 
( Ақмол кенті, Нұр-Сұлтан 
қаласынан 37 км ) 
 

сатқандардың әйелдерінің бұрынғы 
Ақмола лагерінің орнында 
тұрғызылды. Әр жылдары мұнда 18 
мыңнан астам әйел қамалған, 
олардың бар кінәсі тек 
тұтқындалғандардың, атылған 
«халық жауларының» әйелдері 
ғана болды 

2-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

- 10.00 
 

Қонақ үйге келу - 
12.30 

 
 

 

Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
мұражайы 
(Тәуелсіздік даңғылы, 54) 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық мұражайы Орталық 
Азиядағы ең жас және ең ірі 
мұражай, өзінің топтамасында 
адамзаттың даму тарихын көрнекі 
түрде көрсететін таңғажайып 
жәдігерлері бар. 
Мұражай заманауи 
интеллектуалды мәдениет 
мекемесі, Ұлы даланың тарихи 
және мәдени мұрасын талдау, 
салыстыру, пайымдау, талқылау, 
айту және саралау орны болып 
табылады 

16 ҚЫРКҮЙЕК, ЖҰМА 

1-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

– 10.00 
 

Қонақ үйге келу - 
12.00 

 
 

 

Нұр-Сұлтан қаласының бас 
мешіті 
( Мәңгілік Ел даңғылы, 81) 
 
 

Қасиетті Успен 
кафедралды соборы 
(Күйші Дина көшесі, 27) 
 

Ана Құдайдың тынымсыз 
көмегі соборы  
( Ж.Тәшенов көшесі, 26) 
 

Құтқарушы Мәсіхтің 
Евангелиялық лютерандық 
шіркеуі  
( Ш.Құдайбердіұлы көшесі, 94) 

Бұл нысандар Құдайға құлшылық 
етуге және дұға етуге арналған 
рухани-діни даму орталықтары 
болып табылады 

  2-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

- 10.00 
 

Қонақ үйге келу - 
12.30 

 

Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
мұражайы 
(Тәуелсіздік даңғылы, 54) 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық мұражайы Орталық 
Азиядағы ең жас және ең ірі 
мұражай, өзінің топтамасында 
адамзаттың даму тарихын көрнекі 
түрде көрсететін таңғажайып 
жәдігерлері бар. 



 

  

Мұражай заманауи интеллектуалды 
мәдениет мекемесі, Ұлы даланың 
тарихи және мәдени мұрасын 
талдау, салыстыру, пайымдау, 
талқылау, айту және саралау орны 
болып табылады 

 3-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

- 14.00 
 

Қонақ үйге келу - 
16.30 

 

«The Voice of the Great 
steppe» этно-фестивалі 
 
«Байтерек» монументі, 
(Нұржол бульвар, 14) 

«Бәйтерек» монументі ерекше 
мағына мен философиялық мәнге 
ие етіп жасалған. Ежелгі 
көшпенділердің аңыздарына 
сәйкес, Есіл өзені Әлемдік өзенді 
бейнелейді, ал оның сол 
жағалауында Өмір ағашының рөлін 
атқаратын «Бәйтерек» тұр. Бұдан 
басқа, тамырларына сіңген – 
өткенін, берік тірегі болып 
табылатын – қазіргіні және 
Қазақстан нық әрі сенімді жүретін – 
болашағын бағалайтын мемлекетті 
білдіреді. 
«The Voice of the Great stepp» этно-
фестивалі, қазіргі этникалық 
музыка жанрындағы ең ірі 
жобалардың бірі. Этно фестиваль 
туристерді қазақ халқының бай 
мәдениетімен таныстырады 

4-бағыт 
Қонақ үйден шығу  

- 14.00 
 

Қонақ үйге келу - 
16.30 

 

«Нұр Әлем» болашақ 
энергиясы мұражайы 
(Мангілік ел даңғылы, 55) 

 «Нұр Әлем» павильоны ЭКСПО-
2017 көрмесі аясында ашылды. 
«Нұр Әлем» Қазақстан 
Республикасындағы болашақ 
энергиясының алғашқы 
технологиялық мұражайы болып 
табылады және 8 қабаттан тұрады, 
олардың әрқайсысының өзінің 
тұжырымдамалық мән-мағынасы 
бар: «Болашақ Астана», «Ғарыш 
энергиясы», «Күн энергиясы», 
«Жел энергиясы», «Биомасса 
энергиясы», «Кинетикалық 
энергия», «Су энергиясы» және 
«Ұлттық павильон» 



 

Құрметті Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII 

Съезіне қатысушылар мен қонақтар, егер Сіздер 

экскурсиялық бағдарламадан тыс төменде келтірілген 

мәдени іс-шаралар мен нысандарға барғыңыз келсе, жауапты 

тұлғаларға хабарлаңыз. 

 

Мәдени нысандар 

Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық мұражайы 
(Тәуелсіздік даңғылы, 54) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-18.00  

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
мұражайы Орталық Азиядағы ең жас және 
ең ірі мұражай, өзінің топтамасында 
адамзаттың даму тарихын көрнекі түрде 
көрсететін таңғажайып жәдігерлері бар. 
Мұражай заманауи интеллектуалды 
мәдениет мекемесі, Ұлы даланың тарихи 
және мәдени мұрасын талдау, салыстыру, 
пайымдау, талқылау, айту және саралау 
орны болып табылады. 

 «Нұр Әлем»  болашақ 
энергиясы мұражайы  
(Мангілік ел даңғылы, 55) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-18.00  

«Нұр Әлем» павильоны ЭКСПО-2017 
көрмесі аясында ашылды. 
«Нұр Әлем» Қазақстан 
Республикасындағы болашақ 
энергиясының алғашқы технологиялық 
мұражайы болып табылады және 8 
қабаттан тұрады, олардың әрқайсысының 
өзінің тұжырымдамалық мән-мағынасы 
бар: «Болашақ Астана», «Ғарыш 
энергиясы», «Күн энергиясы», «Жел 
энергиясы», «Биомасса энергиясы», 
«Кинетикалық энергия», «Су энергиясы» 
және «Ұлттық павильон.» 

Саяси қуғын-сүргін және 
тоталитаризм 
құрбандарының 
«АЛЖИР» мемориалды-
мұражай кешені 
(Ақмол кенті, Линейная 

көшесі, 2б) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-18.00  

«АЛЖИР» мемориалды-мұражай кешені  
ел басынан өткен қайғылы жағдайды еске 
алу үшін отанын сатқандардың әйелдерінің 
бұрынғы Ақмола лагерінің орнында 
тұрғызылды.Әр жылдары мұнда 18 мыңнан 
астам әйел қамалған, олардың бар кінәсі 
тек тұтқындалғандардың, атылған «халық 
жауларының» әйелдері ғана болды. 

«Атамекен» Қазақстан 
Картасы» этно-
мемориалдық кешені  
(Қорғалжын тас жолы, 2/1) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-18.00  

Елордалық ашық аспан астындағы 
мұражай. Миниатюралық саябақта 300-ден 
астам көрнекі орын бар және олардың 
саны біртіндеп артып келеді. 

«Ailand» отбасылық 
демалыс орталығы 
(Океанариум, Қорғалжын 
тас жолы, 2) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-20.00  

Астана океанариумы әлемдегі барлық 
осындай кешендер арасында мұхит 
суларынан ең шалғай орналасқан 
океанариум ретінде Гиннестің рекордтар 



кітабына енген - ол мұхиттан 3,0 мың км 
астам қашықтықта орналасқан. 

«Artumar» көркем 
галереясын 
(А. Хропатый көшесі, 21/2) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-18.00  

 

Пейзаж, натюрморт, графика, май, тушь, 
гуашь жанрында орындалған отандық, 
шетелдік суретшілердің жұмыстары 
қойылды. 

Forte Bank Kulanshi 
галереясы 
(Достық көшесі,8/1) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-20.00  

 

Заманауи өнер галереясы – ForteBank пен 
«Kulanshi» заманауи өнер орталығының 
бірлескен жобасы. Мұнда әр екі ай сайын 
отандық және шетелдік суретшілердің 
көрмелері өтеді. 

 «Has Sanat» өнер 
галереясы 
(Д.Қонаев көшесі, 14) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-19.00  

Галереяда әртүрлі жанрлар мен 
бағыттарда орындалған суретшілердің 
жұмыстары жинақталған. 

«TSE Art Destination 
галереясы 
(Республика көшесі, 33) 

Жұмыс уақыты: 
10.00-19.00  

TSE art destination - әр адамға заманауи 
өнерді көрмелер, қойылымдар, сондай-ақ 
білім мен ақпараттық бағдарламалар 
арқылы  тануға мүмкіндік беретін мәдени 
кеңістік. 
2017 жылы Дина Байтасова галереяның 
негізін қалады. 

Бейбітшілік және келісім 
сарайының көрмесі  
 (Тәуелсіздік даңғылы, 57) 

13-25 қыркүйек, 
Жұмыс уақыты: 

10.00-18.00  

Көрмеге қойылады: 
1) көшпенділер аңыздары (суретші Батухан 
Байменнің графикалық жұмысы, ұлы дала 
тарихының авторлық инсталляциялары); 
2) Digital steppe (қорық орындары, тарихи 
ескерткіштер мен Қазақстан астанасы 
туралы бейне); 
3)Патшалар алқабы (жауынгерлерді, ұлы 
дала патшаларын қайта құру); 
4) Дала қазыналары (қазақ халқының 
ежелгі және заманауи зергерлік 
әшекейлері, Құранның көне 
басылымдары). 

Мәдени іс-шаралар 

«Most Nationalities in an 
orchestra» оркестрінің 
концерты 
(Бейбітшілік және келісім 
сарайы, 
Тәуелсіздік даңғылы, 57) 

6 қыркүйек, 
18.00-20.00  

Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің VII Съезі аясында «Most 
Nationalities in an orchestra» әлемдік 
рекордын орнатуға арналған жоба, 75-тен 
астам ұлт музыканттарынан тұратын 
«Әлем музыкасы» 

«Жібек жолы балетінің» 
тұсаукесері (Astana Ballet 

Театры, 
Ұлы Дала Көшесі, 9) 

9 қыркүйек, 
19.00-20.00  

«Жібек жолы» (Әлем биі) екі актілі 
қойылымы Ұлы Жібек жолының құрылуы 
туралы баяндайды. Бұл балет-
медитацияның керемет таңғажайып 
гипноздық әсері бар. 

Sympho vibe концерттік 
бағдарламасы 

9 қыркүйек,  
19.30-21.00  

«Sympho vibe» кеші концерттік маусымның 
ашылуы болып табылады. Бағдарламада 
классика мен джаз, академизм мен 



(«Е.Рахмадиев атындағы 
Мемлекеттік академиялық 
филармония. 
Кенесары көшесі, 32) 

жалынды би ырғақтарының тоғысуында 
туған жауһарлар ұсынылған 

Gala opera 
(Астана Опера театры, 
Д.Қонаев көшесі, 1) 

9 қыркүйек,  
19.00-20.30  

 

Әлемдік опера сахнасының жұлдызы, 
«Грэмми» сыйлығының лауреаты сопрано 
Суми Чоның (Корея)қатысуымен оныншы 
театр маусымының ашылуы 

«Мені Джордж деп 
атаңыз» музыкалық 
қойылымы 
(Nomad City Hall театры, 
Мәңгілік Ел даңғылы, 55/2) 

  

9 қыркүйек, 
19.00-20.30  

 «Мені Джордж деп атаңыз» – бұл керемет 
композитор және пианист Джордж 
Гершвиннің тағдыры, жетістігі және 
шығармашылық ізденісі туралы хикая. 

Гала концерт 
 (EXPO аумағындағы жазғы 

сахна, Мәңгілік Ел даңғылы, 

55)  

10 қыркүйек, 
20.00-23.00  

Қазақстан эстрадасының ең жарқын 
орындаушылары мен жұлдыздарының 
қатысуымен жазғы концерттік 
бағдарламалар маусымының жабылуы. 

«We are the world» 

музыкалық фестивалі 
(Барыс арена, Тұран 
даңғылы, 57) 

10 қыркүйек, 
17.00-19.30  

Қазақстанның жасампаз индустриясының 
жас өкілдері қатысатын Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің VII Съезіне 
арналған жастар музыкалық фестивалі. 

Салтанат Меңдіғалиева 
Эстрадалық вокал 
бойынша шеберлік 
сабағы 
(Р.Бағланова атындағы 
«Қазақконцерт»  
 Мәңгілік ел даңғылы, 10/1) 

10 қыркүйек, 
12.00-14.00  

Эстрада әншісі, Республикалық және 
халықаралық байқаулардың лауреаты 
Салтанат Меңдіғалиева Эстрадалық вокал 
бойынша балаларға шеберлік сабағын 
өткізеді 

«Ұлы дала сазы» этно-
фестивалі 
 
«Байтерек» монументі, 
(Нұржол бульвары, 14) 

12-16 қыркүйек, 
10.00-20.00  

«Бәйтерек» монументі ерекше мағына мен 
философиялық мәнге ие етіп жасалған. 
Ежелгі көшпенділердің аңыздарына 
сәйкес, Есіл өзені Әлемдік өзенді 
бейнелейді, ал оның сол жағалауында 
Өмір ағашының рөлін атқаратын 
«Бәйтерек» тұр. Бұдан басқа, 
тамырларына сіңген – өткенін, берік тірегі 
болып табылатын – қазіргіні және 
Қазақстан нық әрі сенімді жүретін – 
болашағын бағалайтын мемлекетті 
білдіреді. 
«Ұлы дала сазы» этно-фестивалі, қазіргі 
этникалық музыка жанрындағы ең ірі 
жобалардың бірі. Этно фестиваль 
туристерді қазақ халқының бай 
мәдениетімен таныстырады. 

Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің ХХ 
Хатшылығы мен VII 
съезіне 
қатысушылардың 

13 қыркүйек, 
18.00-19.00 

Ұлттық және әлемдік музыка 
жауһарларынан, түрлі жанрдағы өнер 
туындыларынан тұратын концерттік 
бағдарлама. Концерттік бағдарламаға 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері 



құрметіне арналған 
«Бірлік 
әралуандылықта» атты 
концерттік бағдарлама 
 
«Астана Опера» опера 
және балет театры 
(Д. Қонаев көшесі, 1)  

М.Байнеш, Б. Жанұзақ, Н. Арзамас, Ж. 
Жарқымбаева, «Астана Опера» 
мемлекеттік опера және балет театрының 
ұжымдары, халықаралық конкурстардың 
лауреаттары Ж. Маясаров, А. Алғи, 
«Астана сазы» фольклорлық ансамблі, 
домбырашылар ансамблі, Мемлекеттік 
республикалық академиялық корей 
музыкалық комедия театрының би ұжымы, 
«Астана Балет» театры қатысады 

«Наз» мемлекеттік би 
театрының «Қазақ 
жәдігерлері» концерттік 
бағдарламасы 
 ( «Жастар» театры, 
Республика көшесі,, 34) 

14 қыркүйек, 
17.00-18.20 

Қазақ халқының ұлттық би өнерінің 
хореографиялық қойылымдары 
ұсынылады. 

«Жас Абай» спектаклі 
(Nomad City Hall театры, 
Мангілік Ел көшесі,55/2) 

15 қыркүйек, 
19.00-20.30  

Көрермен Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойына орай қойылған «Жас 
Абай» драмасын тамашалау арқылы 
Абайдың жалынды жастық шағының, 
туыстық қатынастарының, ұмытылмас 
махаббат хикаяларының куәгері бола 
алады. 

Елорда циркінің цирк 
бағдарламасы (Қабанбай 

Батыр даңғылы, 5) 

16 қыркүйек, 
16.00-18.00 

Бағдарламаға: «Азия жаңғырығы» 
фестивалінде гран-при иегерлері «Барыс» 
ат-акробатикалық ансамблі, «Duo Love 
story» белдіктеріндегі әуе гимнасттары, 
акробаттар мен эквилибристер, үйретілген 
клоун иттер мен балет әртістері қатысады. 

КСРО Халық әртісі 
Күләш Байсейітоваға 
арналған «Бұлбұл» 
концерті  
(Академиялық филармония, 
Кенесары хан к-сі, 32) 

16 қыркүйек, 
19.00-20.30  

 

Қазақ оркестрінің XXVI концерттік 
маусымының ашылуы, мұнда халық 
шығармашылығының жауһарлары 
ұсынылады. 

Борис Асафьевтің 
«Бақшасарай 
субұрқағы» драмалық 
балеті («Астана Опера» 

театры, 
Д.Қонаев көшесі, 1) 

16 қыркүйек, 
19.00-21.00  

 
17 қыркүйек, 
18.00-20.00  

Бұл Бақшасарай субұрқағы туралы ежелгі 
аңыз негізінде жазылған А.С.Пушкиннің 
поэмасы кейде Көз жасы субұрқағы деп те 
аталады.  

 «Ханс Циммер» 
концерті 
(Р.Бағланова атындағы 
«Қазақконцерт»  
 Мәңгілік ел даңғылы, 10/1) 

17 қыркүйек, 
19.00-20.45  

Tynda.music симфониялық оркестр мен 
хордың орындауында ұлы кинокомпозитор 
Ханс Циммердің жаңа музыкалық 
бағдарламасын ұсынады 

Romance Francaise 
камералық музыка кеші 
(«Астана Опера» театры, 
Д.Қонаев көшесі, 1) 

18 қыркүйек, 
18.00-19.15 

«Romance Française» француз 
романтикалық музыкасының концертін 
халықаралық конкурстардың лауреаттары 
Анель Шакирова (скрипка), Курванжан 
Ахатов (виолончель) және пианистер 



Анара Камелинова мен Бекзат Ахмеров 
ұсынады  

 


