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ქუჩის  მუსიკის  დღე

2018 წლის 10 ნოემბერი ნამდვილად დიდი დღე იყო მუსიკის 
მოყვარულთათვის. გულის სიღრმეში ჩვენ ყველანი მუსიკოსები ვართ - 
არ აქვს მნიშვნელობა საიდან საიდან ვართ, დავდიოდით თუ არა 
მუსიკის სკოლაში ან იქნებ მხოლოდ მათი მოსმენით ვირთობთ 
საკუთარ თავებს. ქუჩის მუსიკის დღე ეს არის ახალი ფესტივალი, სადაც 
ყველა პროფესიონალი თუ არაპროფესიონალი მუსიკოსი/ბენდი გადის 
თბილისის ქუჩებში და გვიზიარებენ საკუთარ თავებს, საკუთარ მუსიკას. 
ეს ფესტივალი შეიქმნა ლიტვაში 2007 წელს ერთ-ერთი პოპულარული 
მუსიკოსის ანდრიუს მამონტოვას მიერ და შემდგომ უკვე გავრცელდა 
მთელს ქვეყანაში. თბილისმა ამ ფესტივალს პირველად უმასპინძლა 
2012 წელს და მას შემდეგ ყოველწლიურად ჩვენ ვუკეთებთ მას 
ორგანიზებას თბილისის მერიის მხარდაჭერით. ეს ფესტივალი არის 
შესანიშნავი შესაძლებლობა უცნობი მუსიკოსებისათვის რომ გახდნენ 
ცნობილები და უკვე პროფესიონალებისთვის კი კიდევ ერთი შანსი რომ 
გვაჩვენონ მათი საკუთარი ტალანტი. ეს ხელისშემწყობი ფაქტორია 
სხვადასხვა სახის ხელოვნებისა და კრეატიულობისთვის(ტრადიციული 
და თანამედროვე ხელოვნება),ისევე როგორც პასუხს სცემს 
რასიზმს,ტოლერანტობასა და დისკრიმინაციას. ესაა შესაძლებლობა 
რომ წარმოვადგინოთ საქართველო სხვადასხვა სუბკულტურაში და 
ამასთან ერთად ხალხს შეუძლია მოუსმინოს შესანიშნავ მუსიკას 
სრულიად უფასოდ. ქუჩის მუსიკის დღე შესაძლოა ჩავთვალოთ წლის 
ერთ-ერთ უნიკალურ დღედ, რომელიც აერთიანებს ყველას 
ხელოვნების საოცარი სახეობის - მუსიკის მეშვეობით, რომელიც ჩვენი 
საერთაშორისო ენაა.

მოდი ვისაუბროთ საერთაშორისო ენაზე
მთავარი  

საკითხები

გამარჯობა დელია!
 
იტალიური & ყავა
 
კულტურული შეხვედრა 
CPC-ში



გამარჯობა  

დელია!

22 ნოემბერს, თბილისს კიდევ ერთი ლამაზი 
სახე შეემატა. დელია საიმონი, დრონის ახალი 
მოსალისე,რომელიც ბელგიის ერთ-ერთი 
პატარა სოფლიდან - სელანჟიდანაა, ის იქ 
თავის საყვარელ ძაღლებთან - ჰელოუინთან 
და პაჩასთან ერთად ცხოვრობს. გარდა 
ძაღლებისა, მას ასევე უყვარს თავისი მეგობარი 
რომელთან ერთადაც დელია ხშირად კარტსა 
და სამაგიდო თამაშებს თამაშობს. რა მოიგებს 
მის გულს? რეგი და dubadub სტილი. ალბათ 
გინდათ იკითხოთ : აქვს თუ არა მას რაიმე 
სუპერ ძალა? თუ ფრანგულად საუბარი არაა 
თქვენთვის საკმარისი, მაშინ დავამატებთ იმას 
რომ მას შეუძლია შექმნას ნახატები საკერავი 
მანქანისაგან.
 
რა არის მისი უდიდესი ოცნება? რომ 
იმოგზაუროს დაუსრულებლად და შექმნას 
ვებსაიტი სადაც ის შეძლებს გამოაქვეყნოს მისი 
ფოტოჟურნალისტური ნამუშევრები( სწორედ 
ესაა ის მიზეზი თუ რატომ სწავლობდა იგი 
გრაფიკულ დიზაინს სკოლაში)
 
რატომ აირჩია EVS ?
"იმიტომ, რომ ეს მართლაც შესანიშნავი შესაძლებლობაა 
იმისათვის რომ იმოგზაურო და იმუშაო ერთდროულად. 
ასევე მინდოდა მეტი გამეგო საკუთარ თავზე . "
 
 
კეთილი იყოს შენი მოსვლა ჩვენს გუნდში!



იტალიური  & ყავა

ჩავყვინთოთ პიცის სამშობლოში!

ნოემბრის ყოველი სამშაბათი 
იტალიური სულისკვეთებით იყო  
განმსჭვალული.  დრონის 
მოხალისეებმა - სარა პორტამ და 
სარა გიავარამ ჩაატარეს კლასები 
სადაც   მათ ასწავლეს მონაწილეებს 
იტალიური  ენის საფუძვლები და 
გაუზიარეს სახალისო ფაქტები ამ  
სულისშემკვრელი ქვეყნის შესახებ.
 
მონაწილეებს შეეძლოთ  მიღებული 
ცოდნა ერთმანეთისთვის 
გაეზიარებინათ  იტალიურად 
საუბრით და ამავდროულად 
დაეგემოვნებინათ უგემრიელესი 
იტალიური ბისკვიტები და ყავა.
 



კულტურული  შეხვედრა  დანაშაულის  პრევენც

ცენტრში

30 ნოემბერს  ახალგაზრდულმა 
ასოციაცია დრონიმ  დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრთან თანმშრომლობით 
ორგანიზება გაუწია შეხვედრას რისკის 
ქვეშ მყოფი ახალგაზრდებისთვის. 
დრონის ორგანიზაციიდან EVS -ის 
მოხალისეებმა  შექმნეს იმის 
შესაძლებლობა რომ  ესწავლებინათ 
საინტერესო ფაქტები თავიანთი 
ქვეყნების- იტალიის, ბელგიისა და 
პოლონეთის შესახებ .
 
მაგალითისთვის, იცოდით რომ ბელგიას 
აქვს 800-ზე მეტი სახეობის ლუდი? 
ან ის რომ  პირველად პიცა 1734 წელს 
იტალიაში შეიქმნა? 
ან და პოლონეთში სხვადასხვა 
ტრადიციები რომ არსებობს სხვადასხვა 
სეზონისთვის?
 
მონაწილეებს შეეძლოთ 
დაეგემოვნებინათ ტრადიციული 
კერძები ამ ქვეყნების, როგორიცაა: 
არომატული იტალიური მინი პიცა, 
გემრიელი ბელგიური ბისკვიტი და 
ტრადიციული პოლონური კარტოფილი 
ყველით.



გილოცავთ  დაბადების  

დღეს:

ალექსანდრე  

სულაძე ანა  ჯავახიშვილი

ბადური  ნაჭყებია

ფეფიკო  მოსულიშვილი

გიორგი  დაზუკაშვილი

გვანცა  საათაშვილი

კესო  ბიგავა

მარიამ  აბსანიძე

მარიამ  ელიაშვილი

მარიამ  ჯაშიაშვილი

ნინა  ჩიხლაძე

სალი  მეტრეველი

თამარ  გუნცაძე

თორნიკე  მუსერიძე

რაც მეტად გემატება ასაკი, მით უკეთესი ხდები შენ



შემდეგი  თვის  

მოვლენები:

გირჩევნია არ 
გამოტოვო

გინდა იცოდე თუ როგორ შექმნა საკუთარი 
ჰიგიენური პროდუქტები და სახლშივე 
დამზადებული სახლის საწმენდები?
 
გინდა გამოცადო ნულოვანი ნარჩენებით 
ცხოვრების წესი? გადამუშავება? გინდა იყო 
მემწვანე?
 
ეძებ ახალ იდეებს საშობაო საჩუქრებისთვის? 
მაშინ ეს ივენთი შენთვისაა!!!



დრონის  წევრები  

საზღვარგარეთ
ბაჩანა 
ჩეხერია

EVS -ის საკუთარ თავზე გამოცდა საკმაოდ კარგი 
გამოდგა. მან ახალი პერპექტივები შემოიტანა ჩემს 
ცხოვრებაში. ორი თვის განმავლობაში მე ვმუშაობდი 
სხვადასხვა პროექტებზე ზავოდ მანიპურა-ში. ჩვენ 
გვქონდა თამაშები, ვორქშოპები, არაფორმალური 
აქტივობები თინეიჯერებთან, ძირითადად კი 
ბავშვებთან ან შშმ პირებთან. ვუზიარებდი მათ იმ 
კულტურას,ხელოვნებასა და ცოდნას რაც 
ქართველებს გაგვაჩნია.
ასევე მე მივიღე მონაწილეობა აქტივობაში 
რომელიც წინასწარვე იყო დაგეგმილი 
სოფელში და ერთად ვიზრუნეთ საკუთარი 
გარემოს გაუმჯობესებაზე. მოვჭერით ხეები, 
მოვხატეთ კედლები, გადავამუშავეთ ძველი  
საგნები და გავხადეთ ჩვენი საცხოვრებელი 
სივრცე მეტად ლამაზი და ახალგაზრდული. 
ვიტყოდი რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრების 
საუკეთესო ორი თვე.


