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იალორთქიფანიძე
დაბადების თარიღი: 1975.07.21
მისამართი: თბილისი,გლდანი IIIმ/რ VIII კორპუსი ბინა: 15
ტელეფონი: 2682861, 577288753
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:lortkipanidze75@mail.ru

განათლება
1993-1997წ -თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი.
კვალიფიკაცია: ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი. ბაკალავრი
2009-2011წ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება
1997-2006წ - კულტურის კოლეჯი
პოზიცია: ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების პედაგოგი.
1998-2006 - თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი.
პოზიცია: ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების პედაგოგი.
2006-20016წ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
2009-2012 წ პოზიცია: ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე.
2013 წ.დღემდე -ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.

შეთავსებით
2001წ- კავკასიის სახლი
პოზიცია: ქორეოგრაფი.
2001წ - წმინდა გიორგის სახელობის სასულიერო სკოლა.
პოზიცია:ქარტული ცეკვის პედაგოგი.
2003-2007წ - საერო სკოლა ,,ბინული“ბავშვთაქორეოგრაფიული ანსამბლი „ზეკარი“
პოზიცია:პედაგოგ - ქორეოგრაფი.
2006 -2007წ. 154-ე საჯარო სკოლა.
პოზიცია:ქორეოგრაფიული წრის ხელმძღვანელი.
2007-2009წ - ბოლნისის კულტურის სახლთან არსებული ქალთა ქორეოგრაფიულ
ანსამბლ “თამარიონი“.
პოზიცია: ქორეოგრაფ-კონსულტანტი.
2009 -2017წ

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელწიფო

უნივერსიტეტეის , ქართული ხალხური სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ხელოვნების
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
2010-2011წ - პროფესიული კოლეჯი.
პოზიცია:სადადგმო ხელოვნების პედაგოგი.
2015წ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელწიფო
უნივერსიტეტის ,წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
2016-2017წ-ქართული ფოლკლორის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია.
პოზიცია :თანაორგანიზატორი.

პროექტები
2007წ

-კულტურის,

სპორტისადაძეგლთადაცვისსამინისტროს.

ფოლკლორისმხარდაჭერისსაპრეზიდენტონაციონალურიპროგრამისფარგლებში.
საქართველოსფოლკლორისსახელმწიფოცენტრისმიერმივლინებულითურქეთისსახე
ლმწიფოსქ.სტამბულში.

პოზიცია: ქორეოგრაფი
2007წ.-კულტურის,

სპორტისადაძეგლთადაცვისსამინისტროს.

საქართველოსფოლკლორისსახელმწიფოცენტრისმიერჩატარებულიქორეოგრაფიული
მასტერკლასი.( აჭარა 2ივნისი)
პოზიცია:მონაწილე.
2008წ - კულტურის, სპორტისა

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. ფოლკლორის

მხარდაჭერის საპრეზიდენტო ნაციონალური პროგრამის ფარგლებში. საქართველოს
ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ მივლინებული თურქეთის სახელმწიფოს
ქ.სტამბულში.
პოზიცია: ქორეოგრაფი

2009წ - კულტურის, სპორტისა
ფოლკლორის

სახელმწიფო

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. საქართველოს

ცენტრის

მიერ

ჩატარებული

ქორეოგრაფიული

მასტერკლასი.( რაჭული-29 ნოემბერი).
პოზიცია:მონაწილე
2009წ - კულტურის, სპორტისა
ფოლკლორის

სახელმწიფო

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. საქართველოს

ცენტრის

მიერ

ჩატარებული

ქორეოგრაფიული

მასტერკლასი.( ბათმი 11 დეკემბერი)
პოზიცია: მომხსენებელი ,მონაწილე.
2010წ-კულტურის, სპორტისა
ფოლკლორის

სახელმწიფო

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. საქართველოს
ცენტრის

მიერ

ჩატარებული

ქორეოგრაფიული

მასტერკლასი.(მეგრული 16 მაისი)
პოზიცია:მონაწილე
2013-2015წლებში-საზოგადოებრივი მაუწყებლის .... ტელევიზის პროექთი,,კავკასის
ქარი“
პოზიცია:-ხელმძღვანელი ქორეოგრაფიულ -ეთნოგრაფიული მიმართულებით.
2016წ-თურქეთის

რესპუბლიკაში

ქართული

კულტურის

სახლის

მიერ

საქართველოს

შოთა

განხორციელებული პროექტი-მასტერკლასი.
პოზიცია:ქორეოგრაფი.
2016წ-პოლონეთის

,ლუბლინის

ცეკვის

თეატრისა

და

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივ

საერთაშორისო

პროექტი-ვორშოპი

,,ქორეოგრაფიული

თანამედროვე

ტექნოლოგიები“.
პოზიცია:მონაწილე
20017წ-თურქეთის

რესპუბლიკაში

ქართული

კულტურის

სახლის

მიერ

განხორციელებული პროექტი-მასტერკლასი.
პოზიცია:ქორეოგრაფი

მადლობები და ჯილდოები
2003 წლის 4 იანვარი - საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა.
2004 წლის 14 ივნისი - ექვთიმე თაყაიშვილის კულტურისა დახელოვნების
უნივერსიტეტის რექტორის მადლობა.
2004 წელი-კულტურის კოლეჯი-Vlსამეცნიერო -შემოქმედებით კომფერენცია.
2007 – 2009წელი - ანსამბლ ,,თამარიონი“ ს საიუბილეო კონცერტის მომზადება.
2008წელი - თურქეთის სახელმწიფოს ქართული სათვისტომოს

„მაჭახელასა“ და

„ჩვენებურები“
2013-2015წელი-თურქეთიჩვენებურები,საზოგადოებრივი

მაუწყებლობა

TRTტელევიზის პროექტი ,,კავკასიის ქარი“
2014 -2017 წელი - ბაკურიანიასოციაცია ,,რევერანსი“,ჟიურის წევრობა.(
2016-2017წელი-ქართული კულტურის სახლი.
2016 – 2017 წელი - თურქეთი,მასტერკლასი,,მაჭახელა“.
2017-წელი-,,თბილისური აპრილი2017“-ჟიურის წევრი.

ფესტივალი
2014 -2015 წელი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სტუდენტური ქორეოგრაფიული
ფესტივალი,,ტერფსიქორე“.
პოზიცია:სეგმენტ - კორდინატორი.

დიპლომი
ანსამბლი ,,თამარიონი’’ - ქორეოგრაფ-კონსულტანტი.

2007 წ- თურქეთ,ანსამბლი,,თამარიონი“.
2008 წ - ანსამბლი ,,თამარიონი’’-ქორეოგრაფ-კონსულტანტი.
2015 წ - ანსამბლი ,,თამარიონი’’ დამდგმელი ქორეოგრაფი.
2016 წ -თურქეთი ,ქართული ხალხური ცეკვის მასტერკლასი.
2016წ - თბილისი, ფესთივალის თანაორგანიზატორობა.
2016წ - ბაქო,ფესტივალის თანაორგანიზატორი.
2016წ - თურქეთი ,,მაჭახელა“.
2016 წ - გორი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(23.02)
2016 წ - თბილისი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(03.03)
2016 წ - თბილისი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(08.03)
2016 წ - თბილისი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(20.04).
2016 წ - ჟინვალი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(07.05)
2016 წ- კახეთი გურჯანი,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(27.05)
2016 წ- სვანეთი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(17.06)
2016 წ - რაჭა ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(20.06)
2016 წ - თბილისი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(28.06)
2016 წ -თბილისი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(20.10)
2016 წ - ახალციხე,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(30.10)
2017წ - -თურქეთი ,ქართული ხალხური ცეკვის მასტერკლასი.
2016 წ -თბილისი, ფესტივალის ორგანიზატორი(23.11)
2016 წ -აზერბაიჯანი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(06.11)
2016წ - თბილისი ფესტივალის ორგანიზატორი (04.12)
2016 წ -გორი ,ფესტივალის ორგანიზატორობა.(27.12)
2016 წ - თბილისი,ფესტივალი ორგანიზატორბა.(28.12)
2017 წ-ხორავას მსახიობთა სახლი,(8.04)

2017-აზერბაიჯანი, ფაქო ,ფოლკლორული საღამოს თნაორგანიზატორი( 20-23)
2017-ფესტივალი

არაგვისხეობაში

ჟინვალის

კულტურის

ცენტრი

თანაორგანიზატორი(7.05)
2017-ისტორიული

ჰერეთი(

საინგილო)კულტურული

თნაორგანიზატორი(18-21.05)
2017-სვანეთი,მესტია,სეტის მოედანი თნაორგანიზატორი(17.06)
2017-რაჭა ამბროლაურის კულტურის ცენტრი თნაორგანიზატორი(18.06)
2017-ფოთი,ფოლკლორული ფესტივალი(28-30.06)
2017-ბათუმი თანაორგანიზატორი(4-5.07)

სეთიფიკატი
2015წ - ,,QUEEN’S ENGLISH’’(B2) დონე.

ენები
ქართული,ინგლისური.

კომპიუტერის ცოდნა
საოფისე პროგრამები: word,Excel,powertpoint.

პროგრამა

ოჯახური მდგომარეობა
შვილი: ხეჩიკაშვილი ნინო .
მეუღლე: გარდაცვლილი

