


19:00 - 20:45

10:00 - 13:00

11:00 - 12:30

13:00 - 14:00

Акт залы 

«Сиқырлы сазды хор-концерт» «Astana Musical» театры

Актовый зал 

«Сиқырлы сазды хор-концерт»  Театр «Astana Musical»

Конференц-зал 

Грант конкурсының жеңімпаздарын анықтау жөніндегі комиссия отырысы

Конференц-зал 

Заседание Комиссии по определению победителей конкурса грантов 

Конференц-зал 

Грант конкурсының жеңімпаздарын анықтау жөніндегі комиссия отырысы

Конференц-зал 

Заседание Комиссии по определению победителей конкурса грантов 

Амфитеатр

Public talk «Болашақтың сәні және сән индустриясының тұрақты дамуы»

Адиля Ботабаева / Халықаралық марапаттардың иегері, сәнгер, 

сән дизайн шебері және Қазақстандағы бірінші YANG LAIN 

трансформер брендтің негізін қалаушы

Амфитеатр 

Public talk «Мода будущего и устойчивое развитие модной индустрии»

Адиля Ботабаева / Лауреат международных премий, модельер, 

магистр дизайна одежды и основатель Первого в Казахстане 

бренда трансформеров YANG LAIN

 
Амфитеатр

Public talk "Ән шығару және жылжыту" 

AlvinToday /Сонграйтер 

(JahKhalib, SayMo, Akha, Liili және басқа әндердің авторы.)

Амфитеатр 

Public talk "Создание и продвижение песни"

AlvinToday / Сонграйтер 

(автор песен Jah Khalib, Say Mo, Akha, Liili и др.)
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Сенің шығармашылығың – толық 

еркіндік алаңы!»

ЖасStar шығармашыл жастардың 

халықаралық фестивалі 2009 жылдан 

бері жыл сайын өткізіліп келеді. 

Ұмытылмас жарқын оқиғаға Қазақстан, 

Ресей, Франция, Түркия, Әзірбайжан, 

Якутия, Моңғолия, Қырғызстан және 

басқа да елдерден көптеген 

қатысушылар мен қонақтар 

қатысады. Бірегей шығармашылық 

алаңда олар өз таланттарын 

көрсетіп, тәжірибе алмасады, пайдалы 

білімге кенеліп, достар табады.

Біздің әрқайсымыз шектеулер мен 

тыйымдар әлемінде өмір сүреміз. 

Және тек шығармашылықта ғана 

адам толығымен еркін және 

ешкімге тәуелді емес. 

Шығармашыл адам өз 

әлемін қалыптастыра 

алады, оны таңғажайып 

кейіпке бөлеп, 

музыкамен және 

әрқилы түстермен 

әрлеп, ойлармен 

және сезімдермен 

жылыта алады. 

Твое творчество – территория полной 

свободы!

Международный фестиваль творческой 

молодежи ЖасStar проводится ежегодно с 

2009 года. Яркое незабываемое событие 

посещают многочисленные гости и 

участники из Казахстана, России, Франции, 

Турции, Азербайджана, Якутии, Монголии, 

Кыргызстана и других стран. На уникаль-

ной творческой площадке они демонстри-

руют свои таланты обмениваются 

опытом, получают полезные знания и 

приобретают друзей. 

Каждый из нас живет в мире ограничений 

и запретов. И только в творчестве 

человек абсолютно свободен и ни от 

кого не зависит. Творческий человек 

может создать свой собственный 

мир, наполнить его волшебными 

красками, музыкой и цветами, 

согреть мыслями и 

чувствами. 



13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

18:30 - 20:00

19:00 - 20:45

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

Амфитеатр

Talk Show «Қоғамға үлес: Театр vs. Бұқаралық мәдениет»

-А йсұлу Әзімбаева /қазақстандық кино және театр актрисасы, теле жүргізуші

-A lvinToday / рэп-орындаушы және баттл-МС, сонграйтер

-А лексей Чжен/ стилист, KFW арт-директоры

-Г ауһар Тасбергенова / Пианист – концертмейстер

-Ә мір Жексенбек/ Жүргізуші Жандос Зейнешов

Амфитеатр

Talk Show «Вклад в общество: Театр vs. Массовая культура»

-А йсулу Азимбаева / казахстанская актриса кино и театра, телеведущая

-A lvinToday / рэп-исполнитель и баттл-МС, сонграйтер

-А лексей Чжен / стилист, арт-директор KFW

-Г аухар Тасбергенова / Пианист – концертмейстер

-А мир Жексенбек / Ведущий Жандос Зейнешов

Акт залы

«НОМЕР 13» комедия-спектаклі

«Astana Musical» театры

Актовый зал

Спектакль-комедия «НОМЕР 13» 

Театр «Astana Musical»

Фойе

Қазақстандық суретші Лұқман Татаровтың «Портрет» атты жеке көрмесі

Фойе

Персональная выставка казахстанского художника Лукмана Татарова "Портрет

1-ші қабаттың галереясы, сол қаптал

дүниежүзілік танымал ASSOULINE баспасының баспа өнімдерінің көрмесі

Галерея 1-го этажа, левое крыло

Выставка печатных произведений всемирного известного 

издательства ASSOULINE 

Амфитеатр

Режиссер және хореограф Франк Вальдестің шеберлік класы

"Jolda" би зертханасы

Амфитеатр 

Мастер - класс от режиссера и хореографа Франка Вальдеса 

Танцевальная  лаборатория "Jolda"

Оқу залы

Арт-медитация «Түс терапия»

Смирнова Дилара / Суретші, эзотериялық иллюстратор, ҚР Жас суретшілер 

одағының мүшесі, рухани сурет салу әдістемесінің авторы

Читальный зал

Арт-медитация «Терапия Цветом»

Смирнова Дилара / Художник, эзотерический иллюстратор, 

член Союза молодых художников РК, автор методики духовного рисования

Конференц-зал

Public talk «Коллекция. Портрет. Арт-нарық»

Алина Абдулл / QAZART галереясының директоры

Конференц-зал

Public talk «Коллекция. Портрет. Арт-рынок»

Алина Абдулл / Директор галереи QAZART 

Амфитеатр

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының студенттік стипендиясының республикалық 

конкурсының жеңімпаздарын салтанатты марапаттау рәсімі

Концерттік бағдарлама: INTROVERT, Думан Марат, Абди Мирас 

(Тұңғыш Президент Қорының стипендиаты) 

Амфитеатр

Торжественная церемония награждения призеров Республиканского 

конкурса на соискание студенческих стипендий Фонда Нурсултана Назарбаева 

Концертная программа: INTROVERT, Думан Марат, Абди Мирас 

(стипендиат Фонда Первого Президента) 

16:00 - 18:00

10:00 - 20:00

1-ші қабаттың галереясы, сол қаптал

дүниежүзілік танымал ASSOULINE баспасының баспа өнімдерінің көрмесі

Галерея 1-го этажа, левое крыло

Выставка печатных произведений всемирного известного 

издательства ASSOULINE 

Оқу залы

Арт-медитация «Түс терапия»

Смирнова Дилара / Суретші, эзотериялық иллюстратор, ҚР Жас суретшілер 

одағының мүшесі, рухани сурет салу әдістемесінің авторы

Читальный зал 

Арт-медитация «Терапия Цветом»

Смирнова Дилара / Художник, эзотерический иллюстратор, 

член Союза молодых художников РК, автор методики духовного рисования 

 

1-ші қабаттың галереясы, оң қаптал

Kazakhstan Fashion Week жеңімпаздары жұмыстарының көрмесі

Күн сайын 12:30-да  - Guided tour

Галерея 1-го этажа, правое крыло 

Выставка работ победителей Kazakhstan Fashion Week

Ежедневно в 12:30 - Guided tour 



10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

Интерактивті панелдер, фойе

"E-jel" бейне инсталляциясы / Мапан Жанайдар

Номад желі

Интерактивные панели, фойе

Видеоинсталляция "E-jel" / Мапан Жанайдар

Ветер номадов

Фойе

ЖасStar  шығармашыл жастардың Халықаралық фестивалі конкурсына 

қатысушылардың жұмыстарымен бірге интерактивті бейне инсталляциясы / 

Ғалымжан  Құлмырзаев

Фойе

Интерактивная видеоинсталляция с работами участников конкурса 

Международного фестиваля творческой молодежи ЖасStar / 

Галымжан Кулмурзаев

Көшпелі интерактив

Тикток-хаус Mynbala-house және Нұрсұлтан Назарбаев Қоры студенттік 

стипендиясын алуға республикалық конкурстың жеңімпаздары

Выездной интерактив

Тикток-хаус Mynbala-house и победители республиканского конкурса на 

соискание студенческих стипендий Фонда Нурсултана Назарбаева

 

Амфитеатр

«Тыныштық амплитудасы» пластикалық спектаклі

"Ilsilenzio" театры

Амфитеатр

Пластический Спектакль «Амплитуда тишины»

Tеатр "Il silenzio"

13:00 - 16:00

Амфитеатр

«Onermen Kezdesu» дискуссиясы

«ArtofHer» қазақстандық медиа-портал, Қазіргі заманғы өнердің бастаулары, 

Өнер және қоғамдық диалог: біз қалай сөйлесеміз, «Есіктің ар жағында» 

арт-жобасының тарихы; NFT – хайп, болашақтың өнері мен технологиясы?»

-  Әлихан Мұсатаев / M-agency медиа агенттігінің директоры, «ArtofHer» 

  медиа-порталының негізін қалаушыларының бірі

-  Александра Кудряшова / өнертанушы

-  Ольга Веселова / арт-куратор 

-  Леонид Нигматуллин / CITIX компаниясының пиар-директоры

-  Улия Кушербаева/ «Есіктің сыртында» жобасының жетекшісі

  Евгений Хоботов / қазақстандық маркет плэйс NFT ART Store, SlonWorks, Elin. 

  App негізін қалаушы

Амфитеатр

Дискуссия «Onermen Kezdesu»

Казахстанский медиа-портал «Art of Her», Истоки современного искусства, 

Искусство и общественный диалог: как мы коммуницируем, История 

арт-проекта «За дверью»; NFT – хайп, искусство или технология будущего?»

-  Алихан Мусатаев / директор медиа агенства M-agency, со-основатель 

  медиа-портала «Art of Her» 

-  Александра Кудряшова / искусствовед

-  Ольга Веселова / арт-куратор 

-  Леонид Нигматуллин / пиар-директор компании CITIX

-  Улия Кушербаева / руководитель проекта «За дверью»

  Евгений Хоботов / основатель Slon Works, Elin.app казахстанского 

  маркетплэйса NFT ART Store 

Акт залы

Artist talk & Workshop: LEVEL UP

-А нна Цыганкова  / Нидерланд Ұлттық балетінің прима-балеринасы  

-К сандер Пэриш / Норвег опера және балет театрының премьері 

-К сения Овсяник / Берлин Мемлекеттік балетінің прима-балеринасы

-Д авид Мотта Соарес/ Берлин Мемлекеттік балетінің премьері 

 Модератор Анвара Садыкова

Актовый зал

Artist talk & Workshop: LEVEL UP

- Анна Цыганкова  / прима-балерина Национального балета Нидерландов  

-К сандер Пэриш / премьер Норвежского театра оперы и балета

-К сения Овсяник / прима-балерина Государственного балета Берлина

-Д авид Мотта Соарес / премьер Государственного балета Берлина 

 Модератор Анвара Садыкова

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Оқу залы

Арт-медитация «Түс терапия»

Смирнова Дилара / Суретші, эзотериялық иллюстратор, ҚР Жас суретшілер 

одағының мүшесі, рухани сурет салу әдістемесінің авторы

Читальный зал 

Арт-медитация «Терапия Цветом»

Смирнова Дилара / Художник, эзотерический иллюстратор, 

член Союза молодых художников РК, автор методики духовного рисования

Оқу залы

Арт-медитация «Түс терапия»

Смирнова Дилара / Суретші, эзотериялық иллюстратор, ҚР Жас суретшілер 

одағының мүшесі, рухани сурет салу әдістемесінің авторы

Читальный зал 

Арт-медитация «Терапия Цветом»

Смирнова Дилара / Художник, эзотерический иллюстратор, 

член Союза молодых художников РК, автор методики духовного рисования



16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

19:00 - 20:00

10:00 - 20:00

Акт залы

«Театрлық жаттығу» жобасынан перфолекция 

Израил Беркман / Неміс театрының жетекші актері, перформер @iberkman

Оля Ли / Неміс театрының актрисасы, Неміс театры зертханасының режиссері, 

қоюшы-перформер @hey_lee_olalee

Актовый зал

Перфо-лекция от проекта «Театральная прокачка»

-  Израил Беркман / ведущий актер Немецкого театра, перформер @iberkman

Оля Ли / актриса Немецкого театра, режиссер Лаборатории Немецкого театра,

перформер-постановщик @hey_lee_olalee

Конференц-зал

Public talk  «Стилистика ойлау образы ретінде, Дизайн құрал ретінде»

Данила Кучум / «Яндекс Лавка» Креативтік директоры

Конференц-зал

Public talk  «Стилистика как образ мышления, Дизайн как инструмент»

Данила Кучум / Креативный директор «Яндекс Лавка»

Амфитеатр

Жас Star  шығармашыл жастардың Халықаралық фестивалі конкурсына 

қатысушылардың жұмыстарының жеңімпаздарын салтанатты марапаттау 

Концерттік бағдарлама: Madi Rymbayev, KyleRuh

Амфитеатр

Торжественная церемония награждения победителей конкурса творческих 

работ Международного фестиваля ЖасStar

Концертная программа: Madi Rymbayev, Kyle Ruh

Фойе

Қазақстандық суретші Лұқман Татаровтың «Портрет» атты жеке көрмесі

Фойе

Персональная выставка казахстанского художника 

Лукмана Татарова «Портрет»

Акт залы 

"senseñ" пластикалық перформанс

 "Jolda" би зертханасы

Актовый зал

Пластический перформанс "senseñ"

Танцевальная  лаборатория "Jolda"

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

1-ші қабаттың галереясы, оң қаптал

Kazakhstan Fashion Week жеңімпаздары жұмыстарының көрмесі

Күн сайын 12:30-да  - Guided tour

Галерея 1-го этажа, правое крыло 

Выставка работ победителей Kazakhstan Fashion Week

Ежедневно в 12:30 - Guided tour 

1-ші қабаттың галереясы, сол қаптал

дүниежүзілік танымал ASSOULINE баспасының баспа өнімдерінің көрмесі

Галерея 1-го этажа, левое крыло

Выставка печатных произведений всемирного известного 

издательства ASSOULINE 

Интерактивті панелдер, фойе

"E-jel" бейне инсталляциясы / Мапан Жанайдар

Номад желі

Интерактивные панели, фойе

Видеоинсталляция "E-jel" / Мапан Жанайдар

Ветер номадов

Фойе

Жас Star  шығармашыл жастардың Халықаралық фестивалі конкурсына 

қатысушылардың жұмыстарымен бірге интерактивті бейне инсталляция / 

Ғалымжан  Құлмырзаев

Фойе

Интерактивная видеоинсталляция с работами участников конкурса 

Международного фестиваля творческой молодежи ЖасStar / 

Галымжан Кулмурзаев

11:00 - 12:00

Конференц-зал

"Лекция-шабыт. Қызықты дизайн жобаны қалай жасауға болады, 4 тармақта"

Томирис Талғат/ сәулетші және интерьер дизайнері, UCL, Bartlett, TU Delft, 

Interior Design School London бітірушісі

Конференц-зал

"Лекция-вдохновение. Как создавать интересные дизайн проекты в 4 пунктах"

Томирис Талгат / архитектор и дизайнер интерьера, выпускник UCL, Bartlett, 

TU Delft, Interior Design School London  



12:00 - 13:00

10:00 - 14:00

19:00 - 20:40

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Конференц-зал

Public talk «Қысқа метраж және оның қазіргі заманғы мәдениетті 

архивациялаудағы ролі»

Қазіргі уақыттағы түрлі қазақстандық субмәдениеттер туралы қысқаметражды 

ленталарды талдау.

-  Мапан Жанайдар/режиссер

- Арафат Айтуғанұлы / қоюшы-оператор, видеограф

Конференц-зал

Public talk «Короткий метр и его роль в архивации современной культуры»

Разбор короткометражных лент о различных казахстанских субкультурах 

нашего времени.

-  Мапан Жанайдар / режиссер

- Арафат Айтуганулы / оператор-постановщик, видеограф

Фойе

Жас Star шығармашыл жастардың Халықаралық фестивалі конкурсына 

қатысушылардың жұмыстарымен бірге интерактивті бейне инсталляциясы / 

Ғалымжан  Құлмырзаев

Фойе

Интерактивная видеоинсталляция с работами участников конкурса 

Международного фестиваля творческой молодежи ЖасStar / 

Галымжан Кулмурзаев

Акт залы

"ЕНТ тапсырмаймын" драма-спектаклі

«Astana Musical» Театры

Актовый зал

Спектакль-драма "ЕНТ тапсырмаймын"

Театр «Astana Musical»

Фойе

Қазақстандық суретші Лұқман Татаровтың «Портрет» атты жеке көрмесі

Фойе

Персональная выставка казахстанского художника Лукмана Татарова «Портрет»

1-ші қабаттың галереясы, оң қаптал

Kazakhstan Fashion Week жеңімпаздары жұмыстарының көрмесі

Күн сайын 12:30-да  - Guided tour

Галерея 1-го этажа, правое крыло 

Выставка работ победителей Kazakhstan Fashion Week

Ежедневно в 12:30 - Guided tour 

Интерактивті панелдер, фойе

"E-jel" бейне инсталляциясы / Мапан Жанайдар

Номад желі

Интерактивные панели, фойе

Видеоинсталляция "E-jel" / Мапан Жанайдар

Ветер номадов

1-ші қабаттың галереясы, сол  қаптал

дүниежүзілік танымал ASSOULINE баспасының баспа өнімдерінің көрмесі

Галерея 1-го этажа, левое крыло

Выставка печатных произведений всемирного известного 

издательства ASSOULINE 

Àìôèòåàòð 
1 ýòàæ

Àêòîâûé çàë 
2 ýòàæ

×èòàëüíûé çàë 
2 ýòàæ

Êîíôåðåíö çàë 
1 ýòàæ
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