Тұңғышбай Қадырұлы Жаманқұлов
«Драма театры және кино артисі» (қазақ тобы)
Театр және кино артисі, режиссер, театр педагогы. Өнертану
ғылымдарының кандидаты, профессор. Қазақстанның халық әртісі. Қазақстан
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.
Жамбыл облысының құрметті
азаматы. Парасат және Достық ордендерінің иегері. Темірбек Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық өнер акдемиясы «Театр өнері» факультеті, «Актер
шеберлігі және режиссура» кафедрасының профессоры.
Тунгишбай Кадырович Жаманкулов
«Артист драматического театра и кино» (каз.гр.)
Артист театра и кино, режиссер, педагог театра. Кандидат
искусствоведческих наук, профессор, Народный артист Казахстана. Лауреат
Государственной премии Казахстана. Почетный гражданин Жамбулской
области. Обладатель ордена «Парасат» и «Достық». Профессор кафедры
«Актерское мастерство и режиссуры», факультета Театральное искусство
Казахской Национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова

Нұрқанат Жақыпбай
«Музыкалық театр артисі» (қазақ тобы)
Режиссер, профессор. Қазақстанның
еңбек
сіңірген
қайраткері.
Парасат, Достық ордендерінің
иегері.
Астана
жастар
театрының көркемдік жетекшісі әрі бас режиссері. Темірбек Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық өнер акдемиясы «Театр өнері» факультеті,
«Музыкалық театр» кафедрасының профессоры.

Нурканат Жакыпбай
«Артист музыкального театра» (каз.гр.)
Режиссер, профессор. Народный
артист
Казахстана. Лауреат
Государственной премии Казахстана. Художественный руководитель и
главный режиссер Молодежного театра г. Нур-Султан «Жастар». Профессор
кафедры «Музыкальный театр», факультета Театральное искусство Казахской
Национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова

Ерлан Әбділдаұлы Біләл
«Драма театры және кино артисі» (қазақ тобы)
Театр
және
кино
артисі.
Қазақстанның
еңбек
сіңірген
қайраткері.
Қазақстан
жастар
одағы
сыйлығының
лауреаты. Құрмет орденінің иегері. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ
ұлттық өнер акдемиясы «Театр өнері» факультеті, «Актер шеберлігі және
режиссура» кафедрасының доценті міндетін атқарушы.
Билалов Ерлан Абдилдаевич
«Артист драматического театра и кино» (каз.гр.)
Артист театра и кино. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Лауреат
Лауреат премии Союза молодежи. Обладатель ордена «Құрмет». И.о. доцент
кафедры «Актерское мастерство и режиссуры», факультета Театральное
искусство Казахской Национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова.

Дубс Наталья Васильевна
«Драма театры және кино артисі» (неміс тобы)
Наташа Дубстың барлық дерлік жұмыстары 1994 жылдан бері жұмыс
істейтін Республикалық академиялық неміс драма театрымен байланысты.
Үздіксіз шығармашылық өсуге деген ұмтылыс кәсіби және мансаптық өсуге
ықпал етті: театрда жетекші актриса, хореограф, режиссер лауазымдарын
атқарды. 2014 жылдан бастап театрда бас режиссер ретінде қызмет етіп келеді.

Дубс Наталья Васильевна
«Артист драматического театра и кино» (немецкая группа)
Практически вся трудовая деятельность Наташи Дубс связана с
Республиканским академическим немецким драматическим театром, в
котором она работает с 1994 года. Стремление к постоянному творческому
росту способствовало росту профессиональному и карьерному: в театре
занимала должности актрисы, ведущей актрисы, хореографа, режиссера.
С 2014 году служит театру в качестве главного режиссера.

Ялкунжан Ахметұлы Шамиев
«Музыкалық театр артисі» (ұйғыр тобы)
Құдыс Қожамьяров атындағы Ұйғыр музыкалық комедия театрының бас
режиссері. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қазақстан Ленин
комсомолы сыйлығының және Тәуелсіз «Ильхом» сыйлығының лауреаты.

Ялкунжан Ахметұлы Шамиев
«Артист музыкального театра» (уйгур.гр.)
Главный режиссер Уйгурского театра музыкальной комедии имени
Кудиса Кожамярова. Заслуженный деятель Казахстана. Лауреат Ленинской
комсомольской премии Казахстана и Независимой премии "Ильхом".

