
 

Дубс Наталья Васильевна 
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1. Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 1994 - 2009  Республикалық Неміс Драма Театры, режиссер, актриса, хореограф  

 2009 – қ.к.д. Т. Жүргенов ат. ҚазҰӨА неміс тобының жетекшісі. Актер шеберлігі 

педагогы  

 2014 – 2017 Республикалық Неміс Драма Театры, Алматы қ. Бас режиссер  

 2017 – 2019  Республикалық Неміс Драма Театры, Алматы қ.                                         
Директордың міндетін атқарушы 

 2019 – қ.к.д. Республикалық Неміс Драма Театры, Алматы қ.Бас режиссе 

2. Сабақ беретін пәні: 

 Актерлік шеберлік 

3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 
 Қойылымдар режиссёры: 

 1995 ж. «Рождественская история», (Н.Дубс) 

 1999 ж. «Любовь для одной ночи», (Н.Дубс)  

 2000 ж. «Вишнёвый сад», (А. Чехов) 

 2001 ж. «…и не сказал не единого слова…», (Г.Бёлль) 

 2001г.  «Пингвины в Африке», (Н.Дубс) 

 2005 ж. «Лесное TV-1 Рождественская программа» 

 2005 ж. «Лесное TV-2 Рождественская программа» 

 2005 ж. Кабаре «Калифорнийские Лошадки», (Н. Дубс) 

 2006 ж. «Лесное TV-3, Рождественская программа» 

 2006 ж. Юбилейный вечер «Театру – 25 лет!», 

 2006 ж. «Сказки Дедушки Ганца», (Н. Дубс), 

 2006 ж. «Кошкин дом», (С. Маршак) 

 2007 ж. «Вильгельм Телль», (Ф. Шиллер) 

 2011 ж. «Баллада о солдате» (Стравинский),  совместно с «Камерата Казахстана» 

 2011 ж. «Kontakt@net» (Д.Штоккер) , совместно с Гете Институтом Алматы 

 2013 ж. «Да Нет», (Б. Брехт), дипломный спектакль    Немецкой группы 

2013 ж.   «Сцены из Фауста», (И. Гетте «Фауст»), Дипломный спектакль немецкой группы 

2013 ж. «Карагоз», (М.Ауэзов спектакль-читка) Дипломный спектакль немецкой группы 
2014 ж.«Рисунок №1», (по мотивам С. Экзюпери Маленький принц.) Государственный Театр Кукол, г Алматы 

 2015 ж. «Дюймовочка», (Г.Х. Андерсон, реж. Н.Дубс) .           

 2015 ж. «Пробуждение Весны», (Ф. Ведекинд, инсценировка М. Пфайфер Реж. Н. Дубс) 

 2016 ж «Ревизор», (Н В Гоголь), реж Н Дубс 

 2017 «Щелкунчик» (Гофман) 

 2018 «Финальный хор» (Бото Штраус) 

 2018 «Три сестры» (А.П. Чехов) 

 2018 «Бреющие полеты» (Керстин Шпехт) 

 2019 «Снежная королева» (Г-Х. Андерсен) 

 2019 «Андорра» (М. Фриш) 

 2019 «Осборн» (Дж. Осборн) 

 2020 «Сон в летнюю ночь» (У.Шекспир) 



 2021 «Двое» (О Жанайдаров) 

 2022 «Золушка» (Ш.Перро) 

 

«Субботник» акциясының авторы мен режиссёры: 
Рөлдері:  

 «Фольксфест» Қыз 

 «Предназначено на слом» Уилли 

 «В поле чудес» Пуанте 

 «Маргарита уходит» Грета 

 «Томас Ланир Уилъямс» Лаура Уингфилд 

 «Король Убю» Розамунда  

 «Стойка на голове»Гүл ұстаған әйел 

 «Очередь»Керенау арманшыл қыз 

 «Золушка» Золушка 

 «Люди» Лилечка 

 «…И не сказал не единого слова...» Кэтэ 

 «la fuga de familia» Гильда 

 «Танцорки» Ол (қыз) 

 «Фирлинг» Бас қолбасшы 

 «Пингвины в Африке» Пили 

 «Снег» Қар бүршігі 

 «Дракон» Бургомистр, Генрих, Айдаһар 

 «Леди Мильфорд из Алматы» Эго 

 «Макбет» Король Дункан, мыстан, есікші  

 «Калифорнийские лошадки» Театр елесі 

 «Войцек» Дәрігер, Андреа 

 «Миры в переходах» Сивилла 

 «Рыба за рыбу» Ули 

 «Кошкин дом» Кошка 

 «Безхребетность» Кристенсен 

 «Окно»  Ол (қыз) 

 «Причины жить» Зинаида Райх 

 «Never Forever» Ильза 

 

Қойлымдардың хореографиясы: 

 1994ж. «Фольксвест», (реж. Н.Дубс) 

 1995ж.  «Рождественская история» ,(Реж. Н.Дубс) 

 1997ж. «Поле чудес» (авт. и реж. И. Лаузунд - Германия) 
«Бременские музыканты (братья Гримм, реж. А.Смеляков – Москва); 

«Сельские жители» (В.Шукшин, реж. А Смеляков – Москва);  

«Лютый» (М.Ауэзов, реж. В.Молчанов); 
 «Маргарита уходит» (по И.В.Гёте, реж. Ф.Дювель – Германия) 

 1998ж.  «Томас Ланир Уильямс» (Т.Уильямс, реж. В.Немченко) 

 «Стойка на голове» (по Ж.Жене, А Чехову, реж.А.Лазарев) 

 «Щелкунчик» (Э.Т.А. Хоффманн, реж.А.Лазарев) 

 1999ж. «Любовь для одной ночи» (реж.Н.Дубс) 
 «Грензель и Гретель» (реж.Е.Вовнова) 

 2000ж. «Золушка» (бр. Гримм, реж. И. Кацоурек – Чехия) 

 «Очередь» (В.Сорокин, реж. Р.Мельцов – Германия) 

 «Вишнёвый сад» (по А.Чехову, реж.Н.Дубс) 

 2001ж. «…и не сказал ни единого слова..» (Г. Бёлль, пост. Д.Арынгазиева) 

«Пингвины в Африке» (реж.  Н.Дубс) 

 2002ж. «Суперзаяц» (С.Михалков, реж. Н.Дубс) 

 2003ж. Субботник №2 «Танцплощадка 70-х»  (реж.  Н.Дубс) 

 2004ж. «Макбет» (У.Шекспир, реж.Д.Черч – Англия) 



 Субботник №6 «Кабаре» (реж.  Н.Дубс) 

Субботник №7 «Апельсиновый рай» (по Г. Лорка, реж.  Н.Дубс) 
 «Рождественская программа TV-1» (реж.  Н.Дубс) 

 2005 ж. «Калифорнийские лошадки» (реж.  Н.Дубс) 

 «Рождественская программа TV-2» (реж.  Н.Дубс) 

 2006 ж. «Рождественская программа TV-3» (реж.  Н.Дубс) 

 «Под одной крышей» (Л.Разумовская, реж. С. Попов) 
 «Сказки дедушки Ганца» (реж.  Н.Дубс) 

 2007г. «Кошкин дом» (С.Маршак, реж.  Н.Дубс) 

 2008г.«Вильгельм Телль» (Ф.Шиллер, реж Н. Дубс) 

 2012 «Contakt@net», (Д. Штоккер «Куриная слепота», реж. Н.Дубс) 

 2013 ж. «Да Нет», (Б. Брехт, реж. Н. Дубс), 

дипломный спектакль  Немецкой    группы 

 2013 ж. «Сцены из Фауста», (И. Гетте «Фауст», реж.Н.Дубс), дипломный спектакль 

немецкой группы 

 2014 ж. «Рисунок №1», (по мотивам С. Экзюпери Маленький принц,  

 реж.Н.Дубс) Государственный Театр Кукол, г Алматы 

 2015 ж. «Дюймовочка», (Г.Х. Андерсон) .           

 2015 ж. «Пробуждение Весны», (Ф. Ведекинд, инсценировка М. Пфайфер) 

 1987-1993 ж. Қарағанды қ. Неміс Мәдениет Орталығының мүшесі        «Volksquelle» 
неміс тобының репетиторы мен бишісі 

 1994-2009 ж. Республиканский Немецкий Драматический театр г.Алматы  

            Хореограф, режиссер, актриса высшей категории 

 1999 - 2000 ж. Өнер академиясы, Мәскеу қ. 

            Сахналық қозғалыс оқытушысы 

 2001 – 2003 ж. Т. Жүргенов Қазақ ұлттың өнер академиясы 
            Хореография кафедрасында актер шеберлігінің негізі мен режиссура оқытушысы 

 2003 ж. Неміс шығарамашылық жастарына театрлық семинарының                          

жетекшісі 

 2004 ж. Орта Азия мен Рессей неміс жастарының съезіндегі театралдық 

зертхананың жетекшісі, Алматы қ. 

 2005 ж. «Theatertreffen» халықаралық театралдық форумының қатысушысы, Берлин қ. 

 2007 ж. «Друг детства» алғашқы ұлттық конкурсының режиссёр-қоюшысы, Астана қ. 

 2004-2008 ж. «Посвящение студентов» акциясының  режиссёр-қоюшысы, ҚазМЮУ 
ПО факультеті 

 2007-2011 ж. «Образ» студия-мектебінің актер шеберлігі педагогы 

 1998-2007 ж. Республикалық неміс драма театрының Германияда, Австрияда, 

Швейцарияда және Голландияда әр-түрлі фестивальдерінде келесі қойылымдарымен 

қатысқан: «Поле чудес», «Очередь», «Люди», «Леди Мильфорд из Алматы», «Снег»  

 2001 ж. «Момент» халықаралық театр фестивалінде қатысу, Германия 

 2002 ж. «Фаун» халықаралық театр фестивалінде қатысу, Чехия 

 2005 ж. Халықаралық театр фестивалінде қатысу, Оңтүстік Корея  

 2007 ж. Қазақстанның сахналық өнерінің дамуына үлесі және шығармашылық 
жетістіктер үшін диплом 

 2013 ж. Неміс тобының дипломдық спектаклімен «Encouter» халықаралық студенттер 

театр фестивалінде қатысу, Чехия,  Брно қ. 

 2013-2013ж. «Откровение» (Алматы) театралдық фестивалінің бас жүлдесі 

 2014-2014 ж.  Халықаралық театр фестивалінде қатысу, Оңтүстік Корея   

 2014 ж. «Откровение» (Алматы) театралдық фестивалінің «Классиканы өзіндік 

режиссерлық оқу» номинациясы 

 2015-2015ж. ІІІ Республикалық ұлттық театрлар фестивалінің «Үздік режиссер» 

номинациясы, Қазақстан (Шымкент) 

 2015 ж. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-жылдығына арналған ұлтаралық 
мәдениетінің дамуына үлесі үшін алтын медальмен марапатталды 



 2015 жылдан қазіргі күнге дейін Қазақстандағы Гете атындағы институтпен бірігіп 

Deutsch auf der Bühne («Неміс тілі сахнада») Жастар театр фестивалінің жетекшісі 

мен ұйымдастырушысы болып келеді. 

 2014 жылы Республикалық неміс драма театрының бас режиссері лауазымы  

 2017 жылдан 2019 жылға дейін директордың міндетін атқарушысы болып театрдың 
жетекшісі болған. 

4. Марапаттар: 

  - Қазақстанның сахналық өнерінің даму ісіне қосқан үлесі мен шығармашылық жетістіктері -

үшін диплом (2007); 

 - Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына ұлттық мәдениетті дамытуға қосқан 
үлесі үшін алтын медаль (2015); 

 - ІІІ Қазақстанның ұлттық театрлары фестивалінде «Да Нет» қойылымы үшін «Үздік 

режиссер» номинациясы бойынша диплом; 

 - IV Қазақстанның ұлттық театрлары фестивалінде «Фаусттен көріністер» қойылымы үшін 

«Үздік режиссер» номинациясы бойынша диплом; 

 - «Сахнагер-2018» премиясында «Үздік режиссер» 

 - Астананың 20 жылдығына мерейтойлық медаль 

5. Байланыс: 
тел: +7 705 984 32 71 

эл. почта: ndubs@gmx.de  
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