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End-of-Semester Concert by Music and Fine Arts Department 

On June 24, 2022, Khazar University's Fikret Amirov Conference and Concert 

Center hosted an end-of-semester concert/examination of freshmen from the 

university's Music and Fine Arts Department. The event was attended by students 

and parents. Former faculty member of the university, dancer, People's Artist 

Jamila Bayramova was a guest of the event. 

The event was opened with “Khazar University Anthem“ the music of which 

belongs to Ramiz Mustafayev and Vasif Adigozalov and lyrics to Hamlet Isaxanli. 

The anthem was performed by a choir of freshmen (conductor Mahsati 

Jabbarova). 

"Dance of Victory", "Turkmen Dance" and "Zagatala Dance" performed by a girls' 

dance group, "Indian Dance" performed by soloist and dance director Nazrin 

Ismayilzade, "Dance with Gaval" was performed by university graduates Leyla 

Aliyeva, Saida Ojagverdiyeva and Sayyad Jalilova, Oriental and Turkish dances 

performed by Linay Seyidalizade and Khanim Adishirinli were presented. The 

boys' dance group (teacher, honored artist Telman Aliyev) performed the 

"Gazakhi" dance. 

The choir performed works by Azerbaijani, Italian and English composers. Soloists 

- Jamal Fazilov, a first-year student of the School of Economics and Management, 

sang Tofig Guliyev's song "Baku" (lyrics by Zeynal Jabbarzadeh), Andrey Babayev's 

"Beautiful love of mine" (“Nazende sevgilim”) (lyrics by Islam Safarli) and Ravan 

Shahmarli, a first-year student at the School of Humanities, Education and Social 

Sciences, sang Tofig Guliyev's “Your Beauty Won't Last Forever ”("Sene de 

qalmaz") and “Golden ring” ("Gizil uzuk") (lyrics by Rasul Rza). 

The concert ended with "Homeland dance" performed by a dance ensemble 

(soloist, dance director and teacher Sabina Ismayilova). At the end of the 

program, performers, soloists and teachers were invited to the stage to the 

applause of the audience. The head of the Department of Music and Fine Arts of 

the University, organizer of the event, honored teacher Zulfiya Sadigov took the 

stage and thanked the participants, invited them to an exhibition of paintings by 

doctoral student of the university Fariba Farhangi and the exhibition was viewed. 

 

 



Musiqi və incəsənət departamentinin imtahan - yekun konserti 

2022-ci il iyunun 24-də Xəzər Universitetinin Fikrət Əmirov Konfrans-Konsert 

Mərkəzində universitetin Musiqi və incəsənət departamentinin birinci kurs 

tələbələrinin imtahan - yekun konserti keçirildi. Tədbirdə tələbələr və valideynlər 

iştirak edirdilər. Universitetin müəllimi olmuş rəqqasə, Xalq artisti Cəmilə 

Bayramova tədbirin qonağı idi. 

Tədbir musiqisi Ramiz Mustafayev və Vasif Adıgözəlovun, sözləri Hamlet 

İsaxanlının olan “Xəzər Universitetinin himni” ilə açıldı. Himni birinci kurs 

tələbələrindən ibarət xor kollektivi (rəhbər və dirijor universitetin müəllimi 

Məhsəti Cabbarova) ifa etdi. 

Qızlardan ibarət rəqs qrupunun ifasında “Zəfər rəqsi”, “Türkmən rəqsi” və 

“Zaqatala rəqsi”, solist və quruluşçu Nəzrin İsmayılzadənin ifasında “Hind rəqsi”, 

universitetin məzunları Leyla Əliyeva, Səidə Ocaqverdiyeva və Səyyad Cəlilovanın 

ifasında “Qavalla rəqs”, Linay Seyidəlizadə və Xanım Adışirinlinin ifasında Şərq və 

Türk rəqsləri təqdim olundu. Oğlanlardan ibarət rəqs qrupu (müəllim əməkdar 

artist Telman Əliyev) “Qazaxı” rəqsini ifa etdi. 

Xor kollektivinin ifasında Azərbaycan, italyan və ingilis bəstəkarlarının əsərləri 

səsləndi. Solistlər - İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin birinci kurs tələbəsi 

Camal Fazilov Tofiq Quliyevin “Bakı” (sözləri Zeynal Cabbarzadənin), Andrey 

Babayevin “Nazəndə sevgilim” (sözləri İslam Səfərlinin), Humantar, təhsil və sosial 

elmlər fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəvan Şahmarlı Tofiq Quliyevin “Sənə də 

qalmaz” və “Qızıl üzük” (sözləri Rəsul Rzanın) mahnılarını ifa etdilər. Konsert rəqs 

ansamblının (solist, quruluşçu və müəllim Səbinə İsmayılova) ifasında “Vətən 

rəqsi” ilə tamamlandı. 

Proqramın sonunda ifaçılar, solistlət və müəllimlər tamaşaçıların alqışları ilə 

səhnəyə dəvət olundular. Univesitetin Musiqi və incəsənət departamentinin 

müdiri, tədbirin təşkilatçısı və rəhbəri, əməkdar müəllim Zülfiyyə Sadıqova 

səhnəyə çıxaraq, iştirakçılara təşəkkürünü bildirdi, onları universitetin doktorantı 

Fariba Farhanginin rəsm sərgisinə dəvət etdi və sərgiyə baxış oldu. 

 


