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პირადი მონაცემები

სახელი, გვარი თამარ სანაძე
დაბადების თარიღი 08.03.1969წ.
მისამართი ქ. თბილისი, მ. წინამძღვრიშვილის N72
ტელეფონი 599 16 75 60; (032) 295 84 72
ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი
პირადი ნომერი 01030019605

განათლება:

1975-1986წწ. ქ. თბილისის ილ. ჭავჭავაძის სახ. 23-ე საშუალო სკოლა
1976-1982წწ. იპოლიტოვ ივანოვის სახ. მე-6 მუსიკალური სკოლა (ფორტეპიანოს კლასი)

1982-1987წწ. კონსერვატორიასთან არსებული მუსიკალური ათწლედი (საგუნდო-
სადირიჟორო)

1987-1993წწ. ქ. თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია (სპეციალობა
- გუნდის დირიჟორი)

სამუშაო გამოცდილება:

წლები დასახელება თანამდებობა
1986-1989წწ. მამა დავითის ეკლესია მგალობელი
1986-1987წწ. კონსერვატორიის მოწვეულთა გუნდი მომღერალი
1991-2000წწ. ნიკო სულხანიშვილის სახელობის საგუნდო კაპელა მსახიობ-მომღერალი
1995-1997წწ. ჯანსუღ კახიძის მიერ ჩამოყალიბებული

ახალგაზრდული გუნდი
მომღერალი

1994-1998წწ. სიონის საკათედრო ტაძრის შერეული გუნდი მომღერალი
1993-2007წწ. მ. ბალანჩივაძის სახელობის მე-3 სამუსიკო

სასწავლებლის საგუნდო-სადირიჟორო
განყოფილება

საგნების პედაგოგი
(გუნდმცოდნეობა,

დირიჟორის კლასი),
გოგონათა გუნდის
ხელმძღვანელი

2010-2011წწ. მედეა ჩახავას სახელობის კინოაკადემია ვოკალის პედაგოგი
2000-2006წწ. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და

ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პედაგოგი

2014-2015წწ. საბავშვო თეატრი „მეორე სახლი“ სიმღერის პედაგოგი



1997წ.-დღემდე ა. ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია ვოკალის პედაგოგი და
სპექტაკლების
მუსიკალური
ხელმძღვანელი

2006წ.-დღემდე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2016 წელს დავიკავე თანამდებობა ასისტენტ-
პროფესორი

პედაგოგი

პროფესიული გამოცდილება:

წლები დასახელება
1999წ. რუსთაველის თეატრის მცირე საკონცერტო დარბაზი - გოგონათა კამერული გუნდის

დირიჟორი  (კონცერტი)
2000წ. კონსერვატორიის მცირე დარბაზი - გოგონათა კამერული გუნდის დირიჟორი

(კონცერტი)
2002წ. კონსერვატორიის დიდი დარბაზი - გოგონათა კამერული გუნდის დირიჟორი

(კონცერტი)

2002წ. ოპერისა და ბალეტის თეატრი - კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გოგონათა კამერული გუნდის დირიჟორი (კონცერტი)

2001წ. ქ. თბილისის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური - სიმღერის ფესტივალის
ლაუერატი (დიპლომი)

2010წ. ფესტივალი „სიყვარულს უშენებია“ - ჟიურის წევრი

ენები:

ქართული მშობლიური
რუსული თავისუფლად (სერთიფიკატი B2-დონე)

კომპიუტერული ცოდნა:

სერტიფიკატი N2062  10.04.2007წ. - შპს „ბიზნესინფო“, კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი.



დამატებითი მონაცემები:

ა. ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის მოსწავლეებს (პედ. თ. სანაძე)
წარმატებით აქვთ მიღებული მონაწილეობა მერიის მიერ ჩატარებულ ფესტივალებში და
კონკურსებში.

მუსიკალური სპექტაკლები: „პეპი გრძელწინდა“, „მზის დაბრუნება“, „ქინქლა ბუზის
ამბავი“, „სიმღერა ტყეში“, „ექიმი აიბოლიტი“, „მეფე ლომი“, „ვერის უბნის მელოდიები“ -
ქორმაისტერი თ. სანაძე.

საბავშვო თეატრი „მეორე სახლი“-ს სპექტაკლები: „ალადინი“, „რაპუნცელი“, „მძინარე
მზეთუნახავი“, „მეფე-ლომი“ - მუსიკალური ხელმძღვანელი.


