
   

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ 

                                         AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI  

                                                                  Məktəblilər üçün (gündüz tamaşaları)  
A.Şaiq - «Tıq-tıq xanım» 

Azərbaycan Xalq nağılı - «Göyçək Fatma» 

Ərəb xalq nağılı - «Ələddinin sehirli çırağı» 

P.Pançev - «Dörd əkizin nağılı» 
S.S.Axundov, A.Şaiq - «Qaraca qız» 

A.Tolstoy - «Buratinonun macəraları» 

A.Lindqren - «Balaca və damda yaşayan  Karlson» 

A.Şaiq - «Danışan gəlincik» 

Y.Şvarts  - «Qırmızı papaq» 

P.Nurəliyeva - «Qoğalın sərgüzəştləri»  

P.Nurəliyeva - «Dəcəl keçi» 

H.X.Andersen  - «Çirkin ördək balası» 

A.Lindqren - «Uzuncorab Pippi» 

R.Hovard  - «Qrinç» 

Azərbaycan Xalq nağılı  - «Məlikməmməd» 
C.Rodari  - «Çipollino»  

C.Svift - «Qulliver cırtdanlar ölkəsində» 

H.X.Andersen - «Qar kraliçası»  

E.Uspenski - «Çeburaşka» 

P.Culliford - «Şirinlər» 

Azərbaycan xalq nağılı. Səhn.: Ə.Qurbanov - «Tənbəl Əhməd» 

Y.Entin, V. Livanov - “Bremen musiqiçiləri” 

A.S.Puşkin - “Qızıl Balıq” 

A.Salmanlı - “Möcüzəli pillələr” 

Ərəb xalq nağılı - “Sindbad” 

İngilis xalq nağılı - “Şən Elf və Cadugər” 

                                                                          Böyüklər üçün (axşam tamaşaları) 

Ə.B.Haqverdiyev - «Pəri Cadu» (mistik dram) 

H.Cavid - «Şeyx Sənan» (faciə) 

C.Cabbarlı - «Aydın» (məhəbbət dramı) 

T.Vəliyeva - «Mənim ağ göyərçinim» (lirik dram) 

M.F. Axundzadə - «Hekayəti Xırs quldurbasan» (komediya) 

M.F.Axundzadə  - «Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran» (komediya) 

Ə.Əmirli - «Mən səni sevirəm» (lirik komediya) 

İ.Əfəndiyev - «Məhv olmuş gündəliklər» (psixoloji dram) 
U.Şekspir - «Romeo və Cülyetta» (məhəbbət hekayəsi) 

M.F. Axundzadə - «Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah» (komediya) 

L.Nuren - «Mən gəldim, qızlar»(«Müharibə») (müasir dram) 

D.Fo, P.Filippo - «İtalyansayağı xoşbəxtlik» (iki hissəli fars) 

Ə.Əmirli  - «Hasarın o üzü» (iki hissəli  ailə dramı) 

V.Siqarev - «Ağ ölüm» (bir hissəli psixoloji dram) 

U.Şekspir - «III Riçard» (iki hissəli qanlı fars) 

Ə.Haqverdiyev  - «Xortdanın cəhənnəm məktubları» (bir hissəli ibrətamiz hekayə) 

K.Qaldoni - «Mehmanxana sahibəsi» (iki hissəli komediya) 

V.Şuqrayeva, Ə.Əmirli  - «Qohumlar» (iki hissəli müzikl) 

M.Füzuli  - «Leyli və Məcnun» (iki hissəli faciə) 
Y.Abramov, L.Bəyim  - «Yarımçıq qalmış» (bir hissəli psixoloji dram) 

H.Cavid - «Ana» (bir hissəli dram) 

F.Dürrenmatt - «Dəlixanada qətl» 

M.Servantes  - “Don Kixot” (tragikomediya) 

E.E.Şmidt  - “Tanrıya 14 məktub” 

İ.Zəyniyev - “Varislər" 

C.Cabbarlı - “Oqtay Eloğlu” 

Anar - “Şəhərin qış gecələri” 

                                                                                  Kiçik səhnə  

P.Züskind   - «Kontrabas» (mono) 

N.V.Qoqol  - «Dəlinin qeydləri» (mono) 

M.Vahidzadə  - «Bir səbət tənhalıq» 
T.Vəliyeva  - «Cəza» (tək adamlıq psixoloji oyun) 

U.Lyus - «İstədiyim kimi yaşamışam»  (mono  tamaşa) 

P.Nurəliyeva - “Mən öləndə, ağlama” 

 
Teatrın direktoru – Naidə İsmayılzadə 

Teatrın baş rejissoru -  Bəhram Osmanov                                 

Email: g.t.teatr@mail.ru; www.tyuz.az                                                                 

Ünvan:  Nizami küç., 72, Tel: (+99412) 493-65-78;  (+99412) 493-88-52   

Gündüz  tamaşaları saat 1200; 1500, axşam tamaşaları saat 1900, kiçik səhnədə isə saat 1600-da başlanır. 
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