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EDITORIALI

Imperativ i festivalit “ReMusica” mbetet kërkimi i formave të reja të komunikimit të ambientit kulturor kosovar dhe krijuesve të tij me 
vlerat e mirëfillta europiane, me krijimtarinë e mirëfillt muzikore të modernës europiane, para se gjithash me tendencat e saj të reja. Në 
pesë edicionet e mëparshme të ReMusica-s, artistët e mëdhenj europian dhe botëror, pjesmarrës të festivalit, kanë futur në programet  
e tyre vepra të kompozitorëve kosovarë, të cilat, siç marrim vesh nga programet e tyre të mëvonshme, mbeten shpesh në repertorin 
standard të tyre koncertal. Gjithashtu edhe instrumentistët tanë fitojnë rast që të shkëmbejnë përvojat e tyre dhe ballafaqohen me emra 
eminentë të huaj. 
Së këndejmi, nga kjo përfojë e fituar, jemi bindur në fuqinë komunikuese të kulturës kosovare. Sivjet në këtë drejtim “ReMusica” ka 
bërë një hap para. Ajo ka porositur nga kompozitorë të rëndësishëm europian (nga kompozitori eminent anglez Michael Finnissy,  
kompozitori italian Giovanni Mancuso, kompozitori bullgar Velimir Zaimov), që të shkruajnë vepra origjinale të bazuar në folklorin 
shqiptar, pikërisht në Iso-polifoninë shqiptare. Veprat e tyre, bashkë më krijimet e reja të kompozitorëve tanë të bazuar në këtë këndim 
specifik shqiptar, do të realizohen në koncertin inagurial të festivalit (�4 maj). Njëkohësisht, me këtë koncert në të cilin do të prezentohet 
edhe Grupi tradicional nga Shqipëria “Fyejt e Gramshit” i sygjerohet publikut fakti për shpalljen e këndimit të Iso-polifonisë shqiptare si 
vlerë e trashëgimisë botërore nga UNESKO-ja.

Në edicionin e sivjem të festivalit do të realizohen rreth 40 vepra të autorëve kosovarë, kryesisht vepra të reja me çka “ReMusica” e 
plotëson synimin e saj themelor - afirmimi i krijimtarisë së  kompozitorëve kosovarë të të gjitha gjeneratave. 

Në programin e sivjemë përpos solistëve internacional që mbajnë recitalet e tyre si Arnaud Dumond, lutnje (Francë), Steffen 
Schleirmacher, piano (Gjermani), Branka Parlic, piano (Serbi) me koncertin “Refleksione minimalistike”, ReMusica pasurohet edhe me 
pjesmarrjen e ansambleve të mëdha korale dhe orkestrale-simfonike, të cilat deri më tash kanë munguar në festivalet tona kosovare. 
Kështu do të prezentohen me koncerte të veçanta Filharmonia e Kosovës (20 maj), Kori i Operës maqedone (22 qershor) dhe Kori i 
Filharmonisë së Kosovës (�7 maj). Krahas këtyre koncerteve edhe paraqitja e ansambleve me renome të rajonit si “Alea” dhe “Trio Pontico” 
e profilojnë festivalin ReMusica si një manifestim kyq për zhvillimin e jetës muzikore të Prishtinës.
 
Rafet Rudi, kompozitor



E Hënë, 14 Maj 2007 faqe  5
19:30 HAPJA SOLEMNE  / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
   ORKESTRA HARKORE E FILHARMONISË SË KOSOVËS, Baki Jashari  dirigjent
    Benjamin Britten: Simple Symphony
                 
   Ansambli FYEJT E GRAMSHIT (Shqipëri),  
   Ansambli ALEA (Maqedoni),  
   Sihana Badivuku violinë,  
   “Okteti +”
  Michael Finnissy, Velimir Zaimov, Mendi Mengjiqi, Giovanni Mancuso, Fatos Lumani, Valton Beqiri, Donika Rudi 

E Martë, 15 Maj 2007 faqe  11    
12:00 Tribunë Muzikologjike / ART Qendër, Prishtinë
   Dr. Vaso S. Tole:  “Iso –Polyphonia”,  
   Ansambli “Fyejt e Gramshit”

19:3-0  STEFFEN ScHLEIERMAcHER, piano (Gjërmani) / Kisha Katolike “Shën Ndou”
  John Cage, Dafina Zeqiri, Steffen Schleiermacher, Giacinto Scelsi

E Mërkurë, 16 Maj 2007 faqe  15   
19:30   Koncert – Muzikë Kamertale  / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
   Sihana Badivuku - violinë, Antonio Gashi -violonçello, Blerim Grubi - viola, Elife Podvorica - Jashari - soprano, Lule Elezi - piano, 
   Besa Berberi - soprano, Valton Beqiri – piano, Pranvera Hoxha, - piano, Klarinet Trio “Qaza”, Adorel Haxhiaj –violonçello, 
   Artemida Çarri - piano, Visar Kuçi, - violinë,  “Ars vocalis” Choir
  Dimitrij Shostakovich, Ernest Bloch, Modest Mussorgsky, Kreshnik Aliçkaj, Mendi Mengjiqi Domenico Cimarosa, Vincenzo Bellini, Gabriel Faurè, 
  Eugene Isaye, Benjamin Britten

E Enjte, 17 Maj 2007 faqe  23    
19:30   KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
   Rafet Rudi, dirigjent
   Merita Juniku - alto,  Misbah Kaçamaku - piano, Valton Beqiri - piano, Mojca Sedeu – perkusione, Heltin Guraziu - kontrabas
  Bahri Mulliqi, Rexho Mulliqi, Vinçenc Gjini, Baki Jashari, Arvo Pärt, Jan Sandström, Mendi Mengjiqi, Rafet Rudi 



E Premte, 18 Maj 2007     faqe  29
19:30   ARNAuD DuMOND – kitarë  (Francë) / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
  Luis de Narváez, Adrien Le Roy, John Dowland Arnaud Dumond, Alonso Mudarra, Guido Santorsola,  Zeqirja Ballata, Guido Santarsola, 
  Joaquin Rodrigo, Augustin Barrios, Carlo Domeniconi

E Shtunë, 19 Maj 2007 faqe  35    
19:30 Muzika Ballkanike I / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
   BRANKA PARLIc, piano (Serbi) 
    Piano recital “Minimal Reflection”
  Eric Satie, Miroslav Statkic, Philip Glass

   TRIO PONTIcO (Bulgaria)
   Petio Bobev - klarinet, Novislav Mihajlov - violinë, Galina Apostolova - piano
   Venera Kajtazi - flaut, Antonio Gashi - violonçello, Qazim  Asotic - fagot
  Valton Beqiri, Rafet Rudi, Milan Mihajlovic, Dimitar Ninov

22:00 Electronic Music Night  / Kisha Katolike “Shën Ndou”
                   Mehmet can Özer - piano (Turqi),  Ilir Bajri - piano elektrike,  Armend Xhaferi - kitarë

Sunday, 20 Maj  2007  faqe  41  
19:30    FILHARMONIA E KOSOVËS  / Red Hall - Prishtinë
   Baki Jashari - dirigjent,  Mariana Lekaj - soprano
  Akil Koci, Baki Jashari, Rafet Rudi, Ludwig van Beethoven

E Hënë, 21 Maj 2007 faqe  45    
19:30 Koncert i muzikantëve të rinj / Kisha Katolike “Shën Ndou” - Prishtinë
  Dafina Zeqiri, Dorijan Çene, Ajet Çekiçi, Kreshnik Aliçkaj, Kushtrim Gashi, Drinor Zymberi 

E Premte, 22 qershor 2007     
19:30 Muzika Ballkanike II  / Salla e Kuqe - Prishtinë
   KORI I OPERAS SË MAQEDONISË 
   Bisera cadlovska - dirigjent,  Janinka Nevceva - piano
  Lorenc Antoni, Rexho Mulliqi, Giuseppe Verdi, Trajko Prokopiev, Pietro Mascagni, Dragan Suplevski, Rauf Dhomi, Mendi Mengjiqi



4



�

E Hënë, 14 Maj 2007



�

�9:30    HAPJA SOLEMNE 
  / Kisha Katolike “Shën Ndou” / Prishtinë

	 	 Orkestra	HarkOre	e	FilHarmOnisë	së	kOsOvës
  Baki Jashari, dirigjent

    Benjamin Britten Simple Symphony  për orkestër harkor    
     Boisterous Bourrée, 
     Playful pizzicato, 
     Sentimental, 
     Frolicsome Finale

	 	 AnsAmbli	trAdicionAl	Fyejt	e	GramsHit (Shqipëri)  
     Muzikë tradicionale shqiptare – Iso polifonia
                       

   
     ~
    Michael Finnissy Yso  për klarinetë dhe violinë

    Mendi Mengjiqi  Suitë labe  për klarinetë, violinë dhe piano

    Velislav Zaimov  In modo albanese   për kuartet harkor
                                     
    Giovani Mancuso  K. Re-melodi  për 2 flauta dhe klarinetë

    Fatos Lumani D.E.S.C. për kuintet pianistik
      Ansambli ALEA (Maqedoni)
    
    Donika Rudi Kabatronic  për violë dhe elektronikë
      Blerim Grubi, violë
      Donika Rudi, elektronikë 

    Valton Beqiri ”Udhëtimi sonor”  për violinë, piano dhe oktet vokal                                     
      Sihana Badivuku, violinë
      Valton Beqiri, piano    
      Okteti +

E Hënë, 14 Maj 2007

Benjamin Britten
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E Hënë, 14 Maj 2007Benjamin Britten (�9�3-�97�) kompozitor anglez. Konsiderohet si kompozitori më i rëndësishëm anglez i shekullit 20. Kreu studi-
met e kompozimit dhe të pianos në Kolexhin Mbretëror të Muzikës në Londër. Posaçërisht eshtë i rëndësishëm roli i tij në themelimin e 
Grupit të Operës Angleze në Britaninë e pas luftës, më �94�. Ishte poashtu pianist, korepetitor dhe dirigjent i shkëlqyeshëm. Veprat më 
të rëndësishme janë Variacionet e Urës për harqe (�937), Koncerti për piano (�938), Koncerti për violinë (�939). Në SHBA shkroi muzikën 
orkestrale Sinfonia da Requiem, ciklin e këngëve solo Les Illuminations për zë të lartë dhe Koncertin për violinë. Pas kthimit në Angli 
fillon punën në operën Peter Grimes, vepër që e vendos Britten-in në pozitën e kompozitorit më eminent të gjeneratës së krijuesëve 
anglez të shekullit 20. Krijimtaria kompozitoriale e tij  përfshinë edhe një mori veprash si: The Young Person’s Guide to the Orchestra, 
Variacione dhe Fuga në Temë të Purcell-it, pastaj operat Albert Herring, Billy Budd, Gloriana, Rekuiemi i Luftës, Simfonia e violonçelit 
dedikuar çelistit Rostropoviç, Suita Orkestrale etj.

“Fyejt e Gramshit” janë një nga formacionet më interesante të iso-polifonisë popullore shqiptare me vegla popullore.“Fyejt .. ” janë 
ndër formacionet e pakta iso-polifonike, të cilët kanë konsoliduar një formë specifike të ekzistencës së iso-polifonisë shqiptare. Ansambli 
luan muzikë iso-polifonike më dy-tre dhe më shumë zëra, ku shumica e fyejve
pjesmarrës në ansambël mbajnë iso. Tipi i fyellit është kavall i gjatë me regjistër alti dhe repertori i tyre është i karakterit baritor, ku në 
qendër të melodive të tyre janë “Avazet e barinjve”. Aktiviteti i tyre si ansambël vazhdon ende. Së fundi pjesmarrja e tyre është regjistruar 
në F.F.K-Gjirokastër Shtator 2000 dhe 2004, në festivalin e veglave popullore
“Fyelli magjik”, në Butrint, Maj 2000-200� si dhe në Festivalin Folklorik të veglave të muzikës popullore në Gjirokastër. Mbi meloditë e 
fyejve janë mbështetur për të  kompozuar muzikë një sërë kompozitorësh shqiptare dhe të huaj. 

(Shkëputur nga “Enciklopedia e Iso-Polifonisë Popullore Shqiptare” hartuar nga Vasil S.Tole).

“Alea”- Ansambli i Muzikës Kontemporane është themeluar më �988 me iniciativë të kompozitorit Soni Petrovski. Alea është speciali-
zuar në interpretimin e muzikës moderne dhe veprave për formacione të ndryshme nga solo instrumentet e deri te veprat për orkestër 
kamertale.Mbi ��0 vepra janë interpretuar nga ky ansambël nga të cilat mbi 70 janë interpretime premierë. Për ansamblin Alea  kanë 
shkruar një numër kompozitorësh të njohur bashkëkohor si A.Toovey, F.Sarhan, F.Ed, F.Osterling, S.Azarova, I.Hromadsky, A.Bondarenko, 
W.Widlak, R.Freisitzer, A.Wagendristel etj. Me Alea bashkëpunuan edhe dirigjentët R.Freisitzer, G.Kolarovski, P.Shahov, S.Nikolovski, 
B.Canev, B.Cadlovska etj. Në vitet 200�-2003 Alea ishte ansambli i përhershëm në seminarin “Teknikat kompozitoriale të shekullit 20” në 
Ohër.Më 2004 poashtu kishte rolin e ansamblit resident në “Takimet Informative të Kompozitorëve Evropian” në Poloni.Më 200� mori 
Çmimin “Gjorgi Bozikov” për interpretimin më të mire të muzikës maqedone. Alea realizoi mbi �0 koncerte në Kiev, Odesë, Krakov, Dres-
den, Vajmar, Dubrovnik, Sofje, Shkup, Manastir, Shtip, Ohër etj.

Blerim Grubi - violist.  Studimet  i  mbaroi në  Fakultetin  e  Artit  Muzikor  në  Shkup  në  kl. e  prof. L.Gospodinov. Magjistroi  në  vitin 
�999. Mori  pjesë  në    koncerte  dhe  festivale muzikore  në  mbarë  ish - Jugosllavi. Pjesëmarrës  i   rregullt  i  Festivaleve ”Vera  e  Ohrit 

Alea Contemporary Music Ensemble Blerim Grubi
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E Hënë, 14 Maj 2007“, ”Ditët  e  Muzikës  Maqedonase”, Festivalit Ndërkombëtar  të  Muzikës  Kamertale dhe Festivalit Ndërkombëtar  të  Muzikës së Re në 
Prishtinë.  U  prezantua  edhe  në  koncertet  e  organizuara  nga UNICEF-I  në  Shkup  dhe  Osjek. Është  violist-udhëheqës  në Orkestrën  
Filharmonike të  Maqedonisë. Vijoi  kurse  perfekcionimi  në “Academia Chigiana” në Siena të  Italisë  te  violisti  i  shquar  botëror  prof. 
Jurij  Bashmet. Ka  koncertuar  në  Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Francë, Spanjë etj. Aktualisht  është  ligjërues në  Fakultetin e  Arteve  
në  Prishtinë  si  dhe  në  Fakultetin  Pedagogjik  të  Shkupit. Është udhëheqës  i  violave  në  Orkestrën e Filharmonisë  së  Kosovës  dhe  
violist  i  ansamblit  kamertal Trio Kosova.

Sihana Badivuku  -  Violiniste   e  shquar  kosovare. Vijoi  studimet  në  Konservatoriumin  shtetëror  të  Moskës “ P.I. Çajkovski “  ku  
edhe  i  kreu  studimet pasuniversitare    në  kl.e  prof.  E. Chugajeva . Me �993-94 studioi  në “Hochshule  fur  Musik“ në  Detmold (Gjer-
mani) në  kl.e  prof. Young  Uck  Kim. Më �944  mbaroi    kursin  e  perfekcionimit  në  Siena  (Itali )  në  “Academia  Chigiana“  në  kl. e  prof. 
Uto  Ughi.  Mori  pjesë   në  Garat  Internacionale  për  violinë (Leipzig,Gorizia, Budapest).  Poashtu mori  pjesë  në   Festivale  Internaciona-
le : ”Vera  e  Ohrit“, “InterFest - Bitola“, Festivali  i  Muzikës  Maqedone,  Festivali  i  Muzikës  Konterporare” ISCM “ Tiranë, ”Gubbio-Festival”- 
Itali,  “Java  e  Bach-ut“,  Festivali  i  I  dhe  II   Ndërkombëtar  i Muzikës  Kamertale - Prishtinë.  Koncertoi  në  Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, 
Bullgari,Gjermani, Itali, Rusi, Finlandë, Irlandë  dhe  SHBA.  Aktualisht  është  prof. në  Fakultetin  e  Arteve - Prishtinë,  Koncert-mjeshtër  
në  Orkestrën  Harkore  të  Filharmonisë së Kosovës   si   dhe  violiniste  në  Ansamblin ”Trio Kosova “.

Michael Finnissy was born in London in �94�. He was a Foundation 
Scholar at the Royal College of Music, London, where he studied 
composition with Bernard Stevens and Humphrey Searle, and 
piano with Edwin Benbow and Ian Lake. Afterwards he studied 
in Italy with Roman Vlad. Finnissy created the music department 
of the London School of Contemporary Dance and has been an 
associated composer with many British Dance Companies, includ-
ing London Contemporary Dance Theatre, Ballet Rambert, Strider 
and Second Stride. He has taught at Dartington Summer School, 
Winchester College, the junior department of the Royal College 
of Music, Chelsea College of Art and is guest lecturer at many col-
leges and universities. He has also been musician in residence to 
the Victorian College of Arts and to the City of Caulfield in Australia 

and for the East London Late Starters Orchestra. He continues to 
teach at the Royal Academy of Music in London and has recently 
been appointed to the Chair in Composition at the University of 
Southampton. He is a prolific composer and his exploration of a 
wide range of music (especially folk music) is combined with a 
fascination for mathematical structures. This interplay between 
ideas, on the one hand symbolizing the innocent, unconditional 
response to music-making and the other rigorous, intellectual 
processes, frequently creates an emotional quality in his work that 
has been described as ‘a happy melancholia’. The shifts in balance 
between these two aspects has given rise to a variety of works 
ranging from the ‘complex’ pieces where rhythmically indepen-
dent melodies are piled on top of each other, fragmented and 

Michael finnissy Mendi MengjiqiSihana Badivuku Velislav Zaimov
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E Hënë, 14 Maj 2007decorated, to compositions which focus on the quality of a single 
line given the simplest of accompaniments.In �990 Finnissy was 
appointed President of the International Society of Contemporary 
Music. 

Mendi Mengjiqi (�9�8) keu studimet në Krakovë (Poloni) në 
klasën e  Bujarskit, kurse studimet postdiplomike në klasën e 
K.Pendereckit.. Zhvilloi një aktivitet intensiv dhjetëvjeçar pikërisht 
në këtë vend. Si Penderecki ashtu edhe kompozitorët e tjerë bash-
këkohorë  polak ndikuan vendosmërisht në evoluimin e gjuhës 
shprehëse në kompozimet e tij.Veprat e Mengjiqit u interpretuan 
në Shqipëri, ish-Jugosllavi, Austri, Finlandë, Gjermani, Poloni, 
Sllovaki, Ukrainë, Kore, Lituani, Meksiko, SHBA etj. Në kompozimet 
e tij vërehen orientimet drejt strukturave tradicionale  muzikore 
shpesh të bazuara në ritmin e folklorit kombëtar. Teknika kom-
pozicionale e Mengjiqit bazohet në ndërtimin dhe eksploatimin 

e motivit muzikor ndërsa gjuha melodike-harmonike në sistemin 
modal. Në mesin e veprave të numërta dallohen: “Tillagynad 
Gunnel o Tage Svensson” dhe “Pashko Berisha” për orkestër harkor, 
“Donum Musicum” për orkestër simfonik, Sonata Interrotta për 
trio frymor; Valle për � perkusionistë dhe piano, “Shota” për � 
pekusione, Oratoriumi i dimensioneve të mëdha “Homagium Matri 
Teresiae” etj.

Velislav Zaimov (�9��) kompozitor bullgar.Diplomoi kompozi-
min në Akademinë Shtetërore të Muzikës më �977. Ligjëroi instru-
mentet muzikore dhe orkestrimin simfonik të frymorëve, harmoni, 
analizë dhe lexim partiturash në Akademinë Shtetërore të Muzikës 

në Sofje. Kompozoi një rekuiem, �� simfoni, �� koncerte, vepra për 
harkorë, muzikë kamertale, për frymorë dhe orkestra të mando-
linave, rreth 80 opuse të muzikës kamertale, cikle vokale-instru-
mentale, pjesë për piano dhe organo, vepra korale etj. Muzika e 
tij është interpretuar në Australi, dhe në Europë nëpër festivalet e 
muzikës bashkëkohore si Musica Danubiana në Kroaci (�988), Ditët 
Botërore të Muzikës në Rumani (�999), Vjeshta e Moskës (2002) etj. 
Shenjat karakteristike të gjuhës së tij muzikore janë vlerësimi i lirë 
i formave tradicionale dhe përqëndrimi në ngjyrën e timbrit, gjë 
që zë pjesë të rëndësishme në dramaturgjinë e përgjithshme të 
veprës.

Giovanni Mancuso (�970) - kompozitor italian. Studimet i vijoi 
në Akademinë e Muzikës “B.Marviolonçello” në Venedik ku diplo-
moi me sukses të lartë në degën e pianos më
�992 në klasën e prof.Wally Rizzardo.Poashtu diplomoi në dre-

jtimin e Muzikës Kamertale në Akademinë e Muzikës në Imola  
ndërsa në institucionin Scuola Civica të Milanos vijoi studimet për 
kompozim dhe dirigjim orkestral në klasën e prof.Renato Rivolta. 
Specializoi në stilin e xhazit me trombonistin Umberto de Nigris.
Poashtu përfundoi studimet e kompozimit në Corsi Internazionali 
di Composizione di Città di Castello (�990 and �99�) dhe në Ac-
cademia Filarmonica  të Bolonjës (�99�/92) në
klasën e prof.Salvatore Sciarrino. Jeton në Venedik ndërsa ligjëron 
në Akademinë e Muzikës në Palermo të Italisë.

Fatos Lumani (�983) u lind në Strugë. Diplomoi në Drejtimin 
e Kompozimit të Akademisë e Arteve në Tiranë, në klasën e Prof. 

Giovanni Mancuso     Donika Rudi Valton BeqiriVelislav Zaimov



E Hënë, 14 Maj 2007Thoma Gaçit. Është fitues i çmimit të dytë në Konkursin “Çesk Za-
deja” si dhe të Çmimit të parë në Festivalin e Kompozitorëve të Rinj 
të Shqipërisë.  Është prezentuar më kompozimet e veta në Festiva-
let e Tiranës dhe në “ReMusica” të Prishtinës. Ka kompozuar vepra 
solistike, kamertale dhe vepra për orkestër. Aktualisht vepron si 
pedagog i jashtëm në Akademinë e Arteve në Tiranë.

Donika Rudi (�982). Më 2002 regjistron studimet e kompozimit 
në Konservatorin e Gjenevës – Zvicër në dy drejtime: muzikën 
instrumentale në klasët e prof.E.Gaudibert dhe prof.N.Bolens dhe 
drejtimin për muzikë elektro-akustike në klasët e prof. R.Boesch 
dhe prof.E.Ellberger. Më 200� diplomon në Degën e kompozimit 
- Drejtimin për elektroakustikë në klasën e prof.Luis Naon pranë 
Konservatorit të Gjenevës.Veprat e saj prezantohen në shumë fes-
tivale dhe koncerte si në Kosovë, Festivalin D’Archila në Gjenevë, 
Bourges (Francë), Wintherthur, Cyrih etj.Poashtu mori pjesë në 
workshope-punëtori, seminare dhe masterklase me kompozitorë 
të njohur botëror të orientimeve të reja stilistike si Annette Van 
de Gorne, Michael Jarrell, Eric Doubresse(Instituti IRCAM-Paris), 
Emmanuel Nunes etj. Mes veprave dallohen: Vulkoporo për 2 klari-
netë dhe elektronikë, Image për flaut dhe elektronikë, Colors për 
violonçel dhe elektronikë, Naissance elektronikë dhe vallezim kon-
temporan, Transcendece elektronikë, Baleti “Life in Slow Motion”. 

Valton Beqiri (�9�7)  Pianist dhe kompozitor. Diplomoi  në 
Degën e pianos dhe Degën e Kompozicionit në klasën e prof.
R.Rudi në Akademinë e Arteve - Prishtinë.Gjatë studimeve dhe më 
pas, veprat e tij u prezentuan me sukses në festivale  të  ndryshme  
të Kosovës , Shqipërisë , ish Jugosllavisë  dhe Europës. Veprat e tij 
mbështeten në tiparet
neoklasike, me një tingëllimë të feskët  të ndërlidhur me ritmikën 
popullore. Ndër veprat e rëndësishme veçohen: Poema e heshtjes 
për kor miks, Variacione për trio frymor, Kuarteti harkor (botuar në 
Itali), Variacione për flaut, klarinetë e piano, Konçertino për piano 
e orkestër etj. Në edicionin e dytë të Festivalit Ndërkombëtar për 
Muzikën e Re (Skena e Re Muzikore e Prishtinës 2003) me sukses 
të veçantë u realizuan veprat “744S” për kuartet saksofonash  dhe 
Folk Dance për dy saksofona dhe piano - vepra premierë të 
interpretuara nga ansambli suedez Stockholms Saxofonkvartet. 
Në edicionin e 4 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së re 
- ReMusica 200� u interpretuan me sukses dy vepra: AlbAlcAnicA 
- Koncert për saksofon, orkestër harqesh e perkusione (me të cilën 
magjistroi në Degën e Kompozimit) dhe Variacione për trio harkor. 
Përveç punës krijuese V.Beqiri shquhet edhe si pianist me përvojë 
të pasur koncertale si solist dhe korepetitor i suksesshëm. Prej vitit 
�990 ligjëron në Fakultetin e Arteve në Prishtinë dhe aktualisht 
kryen funksionin e prodekanit në Fakultetin të Arteve – Dega e 
Artit Muzikor.
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��:00 TRIBUNA MUZIKOLOGJIKE ART Qendër - Prishtinë
  Tema:  “Iso-polifonia”  -  Dr. Vasil S.Tole 
  Merr pjesë  Ansambli “Fyejt e Gramshit”

�9:30   steFFen	scHleiermacHer, piano (Gjermani) 
  / Kisha katolike “Shën Ndou”- Prishtinë 

    John cage  In a Landscape
    Dafina Zeqiri Funeral Music
    John cage Music for Piano No. 4-19
  Steffen Schleiermacher Klungkung
    John cage Dream 

   
     ~
    Giacinto Scelsi  Suite No. 8 “Bot Ba”

E Martë, 15 Maj 2007
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Steffen Schleiermacher (�9�0) kreu studimet pë piano, kompozim dhe dirigjim në Akademinë e Muzikës Felix Mendelssohn Bar-
tholdy në Lajpcig mes viteve �980-8�.
Ishte asistent për kompozim, solfezh dhe muzikë të re në Lajpcig deri më �988. Studimet  postdiplomike të kompozimit i vijoi në Aka-
deminë e Arteve në Berlin në klasën e prof.Friedrich Goldman në vitet �989/90. Schleiermacher  ka statusin e artistit të lirë si kompozi-
tor dhe pianist  që nga viti �988. Si pianist është i fokusuar ekskluzivisht në muzikën e shekullit 20.Si solist ka koncertuar me Orkestrën 
Gewandhaus të Lajpcigut, Orkestrën Filharmonike të Munihut, Orkestrën Simfonike Gjermane të Berlinit, Orkestrën Simfonike të Radio 
Berlinit etj.Bashkëpunoi me pianistë dhe dirigjentë si: 
Vladimir Ashkenazy, Friedrich Goldmann, Ingo Metzmacher, Jörg-Peter Weigle, Wladimir Siwa, Vladimir Fedosejev, dhe Fabio Luisi. 
Realizoi turne koncertale nëpër vende të ndryshme evropiane, Amerikë Jugore dhe vende të Lindjes së Largët. Në vitet �984-88 drej-
toi  Gruppe Junge Musik në Akademinë e Lajpcigut ndërsa më �989 themeloi ansamblin Avantgarde. Nga viti �989 prezanton  ciklin e 
koncerteve Musica Nova në Gewandhaus të Lajpcigut  ndërsa nga �99� udhëheqë Festivalin e Janarit në Muzeun e Arteve Plastike në 
Lajpcig. Schleiermacher është fitues i shumë çmimeve si:
Çmimi në Garat Gaudeamus (�98�), Çmimi muzikor Kranichstein (�98�), Çmimi Hanns Eisler nga Radio Gjermano-Lindore për Koncertin e 
tij për violë dhe ansambël kamertal (�989), Çmimi i Fondacionit Christoph dhe Stephan Kaske -Munih (�99�), Bursa e Mendelssohnit nga 
Ministria e Kulturës së Gjermanisë Lindore (�988), Bursa e Shoqatës Muzikore Gjermane (�989/90), Bursa e Fondacionit Kulturfond (�992-
94, �997), Bursa e Akademisë Gjermane e Villa Massimo në Romë (�992), Bursa e Fondacionit Japonez (�997) për studime në Japoni dhe 
Bursa Cité des Arts në Paris

John Cage Dafina Zeqiri Giacinto Scelsi
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E Martë, 15 Maj 2007John Cage (�9�2 -�992) kompozitor 
amerikan,filozof, shkrimtar dhe grafist është ndosh-
ta më se shumti i njohur për kompozimin e tij të 
vitit �9�2:  4’33” ku të tri kohët interpretohen pa 
asnjë tingull. Cage ishte një kompozitor i hershëm 
i të ashtuquajturës ‘muzike e rastit ‘- si referim nga 
të tjerët për muzikën  aleatorike ku disa elemente i 
lehen  rastit; ai poashtu është i njohur për mënyrën 
jo të zakonshme të përdorimit të instrumenteve 
muzikore  dhe fillimet e eksplorimit në muzikën 
elektronike.
Veprat e tij janë shpeshherë kontraverse, por ai 
njihet si një nga kompozitorët më të  rëndësishëm 
të kohës së tij, posaçërisht për diskutimet e tij rreth 
definicionit për muzikën. John Cage aplikonte besi-
min e tij Zen Budist në praktikë përmes muzikës. Ai 
e përshkruante muzikën si ‘lojë pa qëllim”, por “lojë 
që afirmon jetën, nuk bën përpjekje për të rregullu-
ar kaosin e as të sugjerojë përmirësime në kreacion, 
por thjesht të zgjojë jetën të cilën e jetojmë, që 
është aq e mrekullueshme në momentin kur nga 
mendja jonë i lejojmë dëshirat tona të dalin dhe të 
veprojnë jashtë  akordit.”  Cage poashtu ka qenë një 
mykolog amator dhe mbledhës i këpurdhave ; Ai 
ishte bashkëthemelues i Shoqërisë së Mykologëve 
të Nju Jorkut.Cage poashtu njihet si zbulues i ‘me-
sostikës’- një lloj poeme.

Dafina Zeqiri (�984)- Pas mbarimit të Shkollës 
së Mesme të Muzikës 200�/02 regjistron studi-
met në Degën e Kompozimit në klasën e prof.. 
Mendi Mengjiqit në Fakultetin e Arteve, Prishtinë. 
Ka marrë pjesë në tri edicione të Konkursit të 
Kompozitorëve të rinj “Çesk Zadeja” ku më 2002 
megjithëse jo konkurues merr çmimin “Diplomë 
inkurajuese”, më 2003 fiton çmimin e tretë, kurse 
më 200� fiton “Çmimin Special”. Gjithashtu ka 
marrë pjesë në festivalin ndërkombëtarë “Transor 
Music” në Budapest, në pesë edicione të festi-
valit ndërkombëtar”Re Musica”, në dy edicione të 
festivalit ndërkombëtar “DAM”, në festivalin “Ditët 
e Muzikës së Re” më 200�, përfaqësoi Kosovën 
në koncertin “Portret Krijuesish” të Festivalit të 
Krijuesve të Rinj 2007 në Tiranë.Për sukses të 
shkëlqyeshëm në studime Universiteti i Prishtinës 
më 200�/0� e nderon me diplomën “Student i 
dalluar”.

Giacinto Scelsi (�9��-�982) was born  in Italy. 
Though he had little formal musical training, he 
is now recognized as one of the most creative 
composers of 20 century. He studied with a pupil 
of Alban Berg in Vienna, and thus became the first 
Italian to write �2-tone music. This hardly satisfied 
Scelsi and caused him to break away from serial-
ism, which he considered a dead end, many years 
before the post-war serialist wave. Scelsi’s mature 
music is marked by a supreme concentration on 
single notes, combined with a masterly sense of 
form. Scelsi revolutionized the role of sound in 
western music - his best known work is the Quattro 
Pezzi per Orchestra, each on a single note. These 
single notes are elaborated through microtonal 
shadings, harmonic allusions, and variations in 
timbre and dynamics. In addition, the majority 
of  his music was written for the piano: an instru-
ment on which Scelsi was a virtuoso performer. 
Scelsi’s counterpoint in this period is very strict, 
making use of dodecaphony and other neo-clas-
sic and neo-baroque elements. He inaugurated 
a completely new way of making music, hitherto 
unknown in the West.
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E Mërkurë, 16 Maj 2007
�9:30  KONCERT SOLISTIKO-KAMERTAL - ARTISTËT KOSOVARË
  / Kisha katolike “Shën Ndou”- Prishtinë
  
         Modest Mussorgsky  5 Nursery Songs - Këngë fëmijërore
                                                           With Nursery 
                                In the Corner 
                                 The Beetle
                                Evening Prayer 
                                With the Doll 
      Besa Berberi, soprano
      Valton Beqiri, piano

    Ernest Bloch Suitë hebraike / Suite Hebraique/ për violë dhe piano
     Rapsodie
      Processional
      Affirmation
                           Blerim Grubi, violë
      Lule Elezi, piano

     Dimitrij Shostakovich  Sonata për violonçel dhe piano, d-mol op.40
                                                  Koha: I  Allegro non troppo 
         II Allegro 
      Adorel  Haxhiaj, violonçel   
      Artemida Qarri, piano   

    Kreshnik Aliçkaj Trio Frymor 
     Koha III
                               Trio i klarinetëve “Qaza”  - Astrit Mustafa, Uran Bllaca, Shkumbin Bajraktari

    Mendi Mengjiqi Cadenza  për violinë solo
                                        Visar Kuqi, violinë

            Domenico cimarosa Nel lasciarti o prence amato
    Vincenzo Bellini Per pieta
    Çesk Zadeja Njat zaman
               Elife Podvorica-Jashari, soprano
      Pranvera Hoxha, piano
                                                
    Gabriel Faurè Elegie  për violonçel dhe piano
                                        Antonio Gashi, violonçel
      Lule Elezi, piano
                                            
    Eugene Ysaye Sonata d-mol op. 27 nr.3 “Balade” për violinë solo
                                                   Sihana Badivuku, violinë

    Benjamin Britten A Hymn to the Virgin
    Konstantin Trako Zare, ven mafesin 
                                                  Kori Ars Vocalis��



E Mërkurë, 16 Maj 2007Besa Berberi – soprano. Arsimimin muzikor e fillon në Fakultetin e Arteve - Prishtinë në klasën e prof.Julijana Anastasijeviq.Diplomon 
në Akademinë e Muzikës në Zagreb / Kroaci në klasën e prof. Zdenka Zabçiç.Studimet e mëtejme i vazhdon në Londër në Trinity College 
of Music në klasën e prof.Susan McCulloch.Tash �� vite prezantohet me arie operistike dhe solokëngë në Britani, Kroaci, Kosovë dhe Shq-
ipëri.Sprovohet edhe në Teatër dhe projekte multimediale.Shquhen recitalet e saj në Westminster Abbey dhe St.James, Picadilly (Londër) 
dhe në Fitzwilliam Chapel (Cambridge), Playhouse (Edinburg), pastaj rolet në “Stuhia” dhe “Dy kushërinjtë fisnikë” të Shekspirit në Globe
Theatre, si dhe projekti multimedial “Elegji” në Union Chapel (Londër).

Valton Beqiri (shiko fq. �0)

Blerim Grubi (shiko fq. 7)

Lule Elezi - pianiste.Pas shkollimit të mesëm muzikor në Prizren më �992 mbaron studimet në degën e pianos në klasën e prof.Lejla 
Pula të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Në vitet �993-�99� vazhdon studimet pasuniversitare në Akademinë e Arteve në Tiranë në 
klasën e prof.Anita Tartari.Më pas regjistron poashtu studimet pasdiplomike në Prishtinë dhe në Zagreb në klasën e prof.Jaksha Zllatar 
(2004/200�). Mori pjesë në gara regjionale dhe shtetërore të ish-Jugosllavisë ku mori çmime të rëndësishme.Mori pjesë poashtu si soliste 
dhe korepetitore në takimet e studentëve në Lubjanë /Slloveni (�989), Rovinj / Kroaci (�990) dhe Sarajevë /Bosnje (�99�).Koncertoi në 
“Javën e Kulturës” së Kosovës në Shqipëri, Turqi dhe Gjermani. U angazhua si soliste me orkestër dhe ansamble kamertale në Kosovë, 
Shqipëri, vendet e ish-Jugosllavisë,Turqi, Gjermani dhe SHBA.Aktualisht punon si pedagoge e pianos në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. 

Adorel Haxhiaj (�979 - Vlorë) – violonçelist. Pas shkollimit të mesëm muzikor në Liceun Artistik “Naim Frashëri” në Vlorë, më �988 
regjistron studimet për violonçel në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë me prof. Astrit Selita.Koncertet i filloi qysh në moshën 8 
vjeçare. Në audicionin e mbajtur në vitin �998 në Sarajevë u zgjodh  solist për të interpretuar  Koncertin për violonçel nr.2 të J.Hajden-it 
me AIDIMOS Academy Orchester në bashkëpunim me Orkestrën Filharmonike të Sarajevës. Me këtë orkestër interpreton edhe  Kon-
certin në h- mol të Antonin Dvorzhakut në Split të Kroacisë.Në vitin �999 në Konkursin e  Kompozitorëve Francez  të mbajtur në Tiranë 
fiton çmimin e dytë. Pas studimeve, në vitin 2002 punësohet në orkestrën e TOB-it, dhe në Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë.Aktual-
isht punon si prof.i violonçelit në SHMM ”Prenk Jakova “ në Prishtinë dhe në Orkestrën e Filharmonisë së Kosovës.

Besa Berberi Adorel Haxhiaj Artemida Qarri

�7



E Mërkurë, 16 Maj 2007Artemida Qarri (�984) -  Mësimet e pianos i kreu në SHMM “Prenk Jakova” në Prishtinë në klasën e prof.M.Kaçamaku.Organizoi kon-
certe solistike në Kosovë, Norvegji etj. Ishte pjesëmarrëse në  edicionet e Festivalit Ndërkombëtar te Muzikës Kamertale, Garave Rajonale, 
Javës së Bach-ut, Festivalit të Muzikës së Re “Remusica” etj. Aktualisht punon si pedagoge e pianos në SHMM “Prenk Jakova” dhe është 
absolvente në Degën e pianos në klasën e prof.Lejla Pula në Fakultetin e Arteve në Prishtinë.

Elife Podvorica - Jashari , soprano. Akademinë  e  Arteve - Degën e Solokëndimit  e  kreu  në  Prishtinë  më �988. Ishte  anëtare  e  Korit  
Profesional të  RTP - së. Në  vitet �990 – 99  jetoi  dhe  veproi  në  Slloveni. Pesë  vite  ishte  anëtare  e  Korit  Profesional  shtetëror  slloven. 
Privatisht  ndjeku  mësime  te  tenoristi  i  njohur  A. Brown. Gjatë  viteve  �99� - 99  punoi  si  pedagoge  e  solokëndimit  në  Slloveni. 
Njëkohësisht  ishte  aktive   edhe  si  soliste  në  koncerte - recitale  bashkë  me  solistë  tjerë  të  Operës  së  Lubjanës  si  Marko  Fink, Jurij 
Reja, Nace  Junkar  etj. Prej  vitit �999  vepron  si  pedagoge  e  solokëndimit  në  SHMM  “Prenk Jakova”  në  Prishtinë. Në  vitet 2000 - 200�  
koncertoi  me  Orkestrën  Kamertale  të  Filharmonisë  së  Kosovës.Mori  pjesë në  Festivalin e II  Ndërkombëtar  të  Muzikës Kamertale  në  
Prishtinë dhe në tri edicione të Festivalit ndërkombëtar të Muzikës së Re “Remusica”. 

Pranvera Hoxha (�983) pianiste.Më 200� mbaron Shkollën e Mesme të Muzikës në Prishtinë me prof.A.Shujaku.Gjatë kësaj kohe ajo 
merr pjesë në koncerte të organizuara në shkollë dhe jasht saj. Krahas koncerteve me instrumentistë të tjerë, ajo realizon solo - koncerte 
më �998 dhe 2000 si dhe koncertin e maturës më 200�.Poashtu mori pjesë në Festivalin e Muzikës Kamertale (2000) dhe Javën e Bahut 
në Prishtinë.Më 200� fillon studimet për piano në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë/Shqipëri në klasën e prof. Anita Tartari.Më 
2002 merr pjesë në Festivalin e Shopenit në Tiranë.Më pastaj më 2003 merr pjesë në koncertin vokalo-instrumental në Shkup/Maqedoni 
në përcjelljen e klarinetistit të njohur Fatos Qerimi.Më 2004 realizon recitalin solistik pianistik ndërsa më 200� realizon koncertin diplo-
mik në Akademinë e Arteve në Tiranë.

Visar Kuçi (�983) violinist. Shkollimin e ulët dhe atë të mesëm i kreu në shkollën “Prenkë Jakova” në Prishtinë në klasën e Prof.Sihana 
Badivuku.Në verën e vitit 200� diplomoi në klasën e Prof.Helge Slaatto në Musikhochschule Münster an der Westfälischen Wilhelms 
Universität në Münster të Gjermanisë.  Që nga viti 2000 është anëtarë i Filharmonisë së Kosovës.Koncertoi si solist dhe në ansamble të 
ndryshme në Gjermani,Itali,Austri,Belgjikë,Holandë, Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë.Ishte pjesmarrës në festivalet: “Nah Klang” në 
vitin 2002,”Musik Unserer Zeit” 2004, “Klangzeit” 200� në Münster të Gjermanisë,”Münsterlandfestival” Adria 2,200� si dhe në festivalin 
“DAM” 200� dhe 2007 në Prishtinë. Kishte masterklase me emra të njohur si: Maxim Vengerov,Tedi Papavrami, Pavel Vernikov, Sergey 

Elife Podvorica - Jashari Pranvera Hoxha Antonio Gashi
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E Mërkurë, 16 Maj 2007Krawtchenko, Alexandre Vinnitsky, Eugenia Tchugaewa,Peter Shepard Skaeverd.Bashkëpunim të ngushtë me pianistin Clemens Rave dhe 
Akordeonistin Piotr Ragno.Repertori i tij shtrihet në të gjitha epokat e muzikës serioze duke përfshirë edhe muzikën xhaz.

Antonio Gashi - violonçelist. Mësimet e  para të muzikës  i  mbaroi  në  Prishtinë  në  klasën  e  prof. K.Bermel  dhe  prof. D.Stojanovski. 
Studimet  i  filloi  në Akademinë  e  Muzikës - Novi Sad  në  klasën e  prof. I.Varga   kurse  diplomoi  më �99� në  Akademinë  e  Muzikës 
-  Zagreb  në  kl. e  prof. V.Deshpal. Studimet  pasuniversitare   i  vazhdoi  në “Hochschule  fur  Musik“ Detmold - Gjermani (�992)  te   prof. 
K.Georgian  dhe  prof. M.Carniero.  Ishte  anëtar  i Orkestrës  së  RTP-së,  Filharmonisë  së  Zagrebit,  “Jeunesses  Musical  World  Orchestra“  
si  dhe   udheheqës  i  violonçelove  në  “Detmolder  Kamerorchester“.  Koncertoi  në  Kosovë, Kroaci, Slloveni, Maqedoni, ish - Jugosllavi, 
Gjermani, Francë, Spanjë, Itali, Zvicërr, Austri, Rusi, Japoni, Azerbejxhan  dhe  Peru. Kujdes  të  posaçëm. Ishte  Drejtor  i  Filharmonisë  së  
Kosovës. Është anëtar i ansamblit kamertal Trio Kosova. Aktualisht punon si producent ekzekutiv në RTK, violonçelist në Orkestrën Filhar-
monike të Kosovës  dhe  profesor  në  Fakultetin  e  Arteve - Prishtinë. 

Sihana Badivuku (shiko fq. 8)

Ars Vocalis  - Ansambël i solistëve vokal që vepron në kuadër të Korit Profesional të Filharmonisë së Kosovës.

Modest Mussorgsky (�839-�88�) kompozitor rus.Veprat e tij 
janë të inspiruara kryesisht nga historia dhe folklori rus  përfshirë 
këtu edhe operën Boris Godunov, Poemën orkestrale “Nata në 
malin Bald” si dhe suitën pianistike “Pikturat nga ekspozita”. Shumë 
vepra të Musorgskit njihen përmes versioneve të përpunuara ose 
kompletuara nga
kompozitorë të tjerë. 

Ernest Bloch (�880 –�9�9) kompozitor amerikan me prejardhje 
zvicerane.Studimet i kreu në Konservatorin e Brukselit me prof. 
Eugène Ysaÿe; më vonë poashtu studioi në
Konservatorin e Lartë të Frankfurtit.Veprat e hershme të tij përf-

shirë edhe operën Macbeth (�9�0) tregojnë influencën e shkollës 
gjermane të R.Shtrausit dhe impresionizmin e K.Debisis.Shumica 
e veprave janë të ndikuara nga muzika liturgjike dhe folklori 
hebrej.Mes këtyre veprave dallohen Schelomo (�9��) për çelo dhe 
orkestër, Israel Symphony (�9��), Baal Shem për violinë dhe piano 
dhe Avodath Hakodesh (Shërbimi Sakral,�933) për bariton, kor 
dhe orkestër.Veprat e shkruara pas Luftës së II Botërore ndryshojnë 
në gjuhën shprehëse drejt orientimeve stilistike romantike.Disa 
nga veprat si Suite hébraïque (�9�0) vazhdojnë ndikimet nga 
tematika hebraike ndërsa të tjerat si Concerto grosso nr.2 (�9�2) 
shfaqin orientim stilistik neoklasik.

Modest Mussorgsky Ernest Bloch

�9

Antonio Gashi



Kreshnik Aliçkaj

E Mërkurë, 16 Maj 2007Dmitry Shostakovich (�90�-�97�) kompozitor rus.Diplomoi në 
Konservatorin e Shën Petersburgut si pianist dhe kompozitor. Ai pati 
një relacion shumë kompleks me Qeverinë e ish Bashkimit Sovjetik 
duke pësuar dy denoncime zyrtare të muzikës së tij në vitet �93� 
dhe �948. Njëkohësisht ai është kompozitori më i popullarizuar rus i 
gjeneratës së tij dhe u shpërblye me një varg çmimesh dhe mirënjo-
hjesh shtetërore.Shostakoviç zë vend të rendësishëm në muzikën e 
shekullit 20, si simfonist dhe kompozitor i muzikës kamertale, duke 
shkruar në një stil tradicional që shpesh është i thjeshtë në nota-
cion, por gjithnjë i afërt, me një gjerësi të gjuhës shprehëse tonale 
muzikore. Pas periudhës fillestare të karakterizuar si avangarde, 
më vonë ai kompozon kryesisht  në gjuhë shprehëse romantike të 
ndikuar nga Maleri. Muzika e tij shpesh përbëhet nga  kontrastet e 
ashpra dhe elementet groteske me laryshi tematike duke filluar nga 
kënga popullore ruse e deri te tradita e Bahut dhe muzika xhaz. Shk-
roi �� simfoni, �� Kuartete harkore, Koncert për piano, kompozime 
për orkestër harkor, 2 koncerte për violinë dhe 2 koncerte për çelo, 2 
sonata për piano, 24 Prelude dhe fuga, etj.

Domenico Cimarosa (�749 -�80�) kompozitor operistik italian.
Studioi në Konservatorin E Napolit. Opera e parë iu interpretua më 
�772 ndërsa në mesin e viteve �780 ai ishte një ndër kompozitorët 
më të popullarizuar të operës komike të kohës së tij.Më �79� kom-
pozon operën më të famshme të tij “Il matrimonio segreto”. Cimarosa 
shkroi rreth 7� opera, shumë vepra korale përfshirë këtu edhe kan-
tatën “Il maestro di cappella” të njohur për metodat më bashkohore 
të ushtrimeve operistike. Në mesin e veprave instrumentale dallohen 
sonatat për instrumente me tastierë, koncerti për dy flauta, muzika 
sakrale etj.

Vincenzo Bellini (�80� -�83�) është një ndër kompozitorët më 
të rëndësishëm të operës Italiane në fillimin e shekullit �9.Më �822 
ishte në klasën e prof.Nicolo Zingarelli duke Studiuar mjeshtrit e 
Shkollë Napolitane dhe veprat orkestrale të kompozitorëve Haydn 
dhe Mozart.Suksesi i parë i madh i Belllinit ishte në vitin �827 kur u 
shfaq opera e tij Il Pirata në Skalën e famshme të Milanos. Më pas 
shkroi edhe � opera mes cilave edhe versioni Shekspirian i Romeos 
dhe Xhulietës, I Capuletti i Montecchi, opera e famshme dhe e 
ndërlikuar La Sonnambula e shfaqur në Milano më �83�, pastaj opera 
Roman Gaul, Norma e shfaqur poashtu në Skala të Milanos dhe opera 
I Puritani. Edhepse opera Norma nuk u mirëprit me shumë entuzi-
azëm, shumë kritikë dhe vetë Bellini besojnë se ajo është vepra më e 
dalluar e tij. Aria e saj “Casta diva” është ndër ariet më të famshme të 
repertorit klasik vokal.

Çesk  Zadeja (�927-�997) kompozitor shqiptar. Mësimet  fillestare  
i  mori   nga  Martin  Gjoka  dhe  Prenk  Jakova, për  t’i vazhduar  
ato  për  dy  vite  në  Itali  në  Akademinë  “Santa  Cecilia”,  në  Romë. 

Studimet  e  larta  të  kompozimit  i  ndoqi  në  Moskë  gjatë  viteve  
�9��-��  në  Konservatorin  “Çajkovski”. Prej  vitit  �9��  jetoi  dhe  
veproi  në  Tiranë. Ishte  udhëheqës  artistik  i  Teatrit  të  Operës  dhe  
Baletit  dhe  i  Ansamblit  Shtetëror  të  Këngëve  e  Valleve  Popul-
lore.  Punoi  si  pedagog  i  Degës  së  Kompozimit  në  Akademinë  
e  Arteve  të  Bukura  të  Tiranës. Fitoi  titullin  e  lartë  Artist  i  Popul-
lit. Opusi  krijues  i  Zadesë  është  i  gjërë  dhe  përfshin  vepra  të  
ndryshme orkestrale dhe  kamertale. Veçohet  Simfonia  Nr. �  që  
është  njëkohësisht  simfonia  e  parë  shqiptare, Koncerti  për  piano  
dhe  orkestër, Koncerti  dhe  rapsodia  për  violinë  dhe  orkestër, Dy  
Sonata  për  violinë  e  piano, Tri Skica simfonike  etj.  Ç.Zadeja  kishte  
një  invencion  origjinal  që  me  mjeshtëri  kreative  dinte  të  lidhë  
traditën e muzikës  popullore  me  atë  europiane. Si  pedagog  ndikoi  
pozitivisht  në  shumë  kompozitorë  njëkohësisht  edhe  në  themeli-
min  e  stilit  nacional  muzikor  shqiptar.

Mendi Mengjiqi (�9�8) keu studimet në Krakovë (Poloni) në 
klasën e  Bujarskit, kurse studimet postdiplomike në klasën e 
K.Pendereckit.. Zhvilloi një aktivitet intensiv dhjetëvjeçar pikërisht në 
këtë vend. Si Penderecki ashtu edhe kompozitorët e tjerë bashkëko-
horë  polak ndikuan vendosmërisht në evoluimin e gjuhës shprehëse 
në kompozimet e tij.Veprat e Mengjiqit u interpretuan në Shqipëri, 
ish-Jugosllavi, Austri, Finlandë, Gjermani, Poloni, Sllovaki, Ukrainë, 
Kore, Lituani, Meksiko, SHBA etj. Në kompozimet e tij vërehen ori-
entimet drejt strukturave tradicionale  muzikore shpesh të bazuara 
në ritmin e folklorit kombëtar. Teknika kompozicionale e Mengjiqit 

Dimitry Shastakovich
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E Mërkurë, 16 Maj 2007bazohet në ndërtimin dhe eksploatimin e motivit muzikor ndërsa 
gjuha melodike-harmonike në sistemin modal. Në mesin e veprave të 
numërta dallohen: “Tillagynad Gunnel o Tage Svensson” dhe “Pashko 
Berisha” për orkestër harkor, “Donum Musicum” për orkestër simfonik, 
Sonata Interrotta për trio frymor; Valle për � perkusionistë dhe piano, 
“Shota” për � pekusione, Oratoriumi i dimensioneve të mëdha “Homa-
gium Matri Teresiae” etj.

Gabriel Fauré (�84�-�924) kompozitor francez. Studio me disa 
muziktarë të njohur francez përfshirë C.S.Sans-in i cili e njohtoi me 
muzikën e Shumanit, Listit dhe Vagnerit. Më �89� ai u bë organisti 
kryesor në Madeleine dhe profesor i kompozimit në Konsevatorin e 
Parisit.Ndër nxënësit e tij ishin edhe Ravel, Koechlin,Boulanger etj. 
Faure konsiderohet si një ndër mjeshtrit më të njohur të këngës ar-
tistike franceze. Puna e tij bazohet në kuptimin e plotë të strukturave 

harmonike. Ai krijoi � cikle të rëndësishme dhe tri koleksione me nga 
20 kompozime. Në muzikën kamertale ai i begatoi të gjitha zhanret e 
njohura, ndërsa në veprat e tij për piano (nokturnot, barkarolat dhe 
impromtytë) thuri gjithë evoluimin e tij stilistik. Në mesin e veprave 
të rëndësishme vlen të veçohen edhe Rekuiemi Op.48 dhe “kënga 
operistike” Penelope (�9�3).

Eugene Ysaye (�8�8 - �93�) Violinist, dirigjent dhe kompozitor belg, 
një ndër interpretët më të njohur të veprave për harqe të kompozi-
torëve francez dhe belg të kohës së tij.Pas punës njëvjeçare si dirigjent 
i Orkestrës së Berlinit, Ysaye vepron në Norvegji, Rusi dhe Francë.Në 

vitet �88�-�897 ishte profesor i violinës në Konservatorin e Brukselit, 
ku më �894 fillon serinë e koncerteve orkestrale. Karriera e tretë e 
tij ishte si kompozitor i orientimit  post-romantik me teknikë kom-
pozicionale të shekullit 20.Si rezultat i kësaj, shumë sonata të tija për 
violinë vlerësohen si sfida të shkathtësive dhe virtuozitetit për shumë 
violinistë e që pothuajse të gjithë violinistë e mëdhenj të këtij shekulli 
i kanë
interpretuar pikërisht këto sonata.

Kreshnik Aliçkaj (�982 - Pejë).Shkollën e mesme të muzikës 
“ Prenk Jakova “ e kreu në Prishtinë me sukses të shkëlqyeshëm. 
Më 200� diplomon në Drejtimin e Pedagogjisë së Përgjithshme 
muzikore të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Më pas regjistron Degën 
e Kompozimit,në klasën e prof.Mendi Mengjiqi dhe tani gjendet në 
vitin e dytë. K.Aliçkaj  deri më tani ka kompozuar një numër veprash 

muzikore si:  Dy për dy  për flaut e piano (interpretuar në Festivalet Re-
musica 200� dhe Dam 2007), Ex tempore për flaut, obo klarinetë,fagot 
dhe piano, Something for you  për piano-katër duar (Dam 2007), Trio 
frymor  për flaut,klarinetë dhe fagot (Dam 2007), Largim i mallshëm  
për kor mix, Erando descimus për ansambël etj.   

Benjamin Britten (shiko fq. 8)

Kreshnik Aliçkaj Domenico Cimarrosa Vincenzo Bellini Eugene Ysaye
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Thrsaday, 17 Maj 2007

�9:30  KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS 
  / Kisha katolike “Shën Ndou”- Prishtinë
           Rafet Rudi, dirigjent

 
    Bahri Mulliqi O bylbyl i mjerë

    Vinçenc Gjini Hijet

    Rexho Mulliqi Vjeshta

    Baki Jashari Pakëz në ëndërr, pakëz në zhgëndërr
      Recitator, Basri Lushtaku

    Arvo Pärt Magnificat

    Mendi Mengjiqi Music in the Circle

    Jan Sandström Gloria
      Alisa Baraku, soprano
      Riad Ymeri, tenor
      Luan Durmishi, tenor

    R. Rudi Icare ubi es
      Merita Juniku, mezzosoprano
      Misbah Kaçamaku, piano
      Valton Beqiri, piano
      Mojca Sedeu, perkusione
      Heltin Guraziu, kontrabas

Kosova Philharmony Choir
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E Enjte, 17 Maj 2007Kori i Filharmonisë së Kosovës është ansambël profesional (me �0 antarë profesionist) i cili vazhdon punën e Korit profesional 
të ish Radio-televizionit të Prishtinës, kor i cili vepron me shumë sukses që nga viti �980 pikërisht nën drejtimin e dirigjentit aktual të 
ansamblit - Rafet Rudit. Ky ansambël koral, në biografinë e tij ka shumë paraqitje të suksesshme, në mesin e të cilave duhet përmendur 
pjesmarrjen në të gjitha festivalet e rëndësishme në (ish) Jugosllavi si: “Lojrat verore të Dubrovnikut”, “Tribuna e krijimtarisë muzikore 
jugosllave”, “Vera e Ohrit”, etj. Roli i Korit në kuadër të  Filharmonisë së Kosovës është i dyfisht: realizon vepra vokale-instrumentale dhe 
operistike (R.Dhomi: Dasma Arbëreshe, G.Bizet: Carmen etj.) dhe mbanë koncerte të pavarura korale me program a capella. Ndër sukse-
set koncertale duhet veçuar posaçërisht pjesmarrjen në Festivalin Ndërkombëtar “Ditët e Muzikës Maqedone” në Shkup, me ç’rast kritika 
ndërkombëtare vlerësoi pozitivisht nivelin e lartë artistik interpretativ dhe programor të Korit të Filharmonisë-Operës së Kosovës me 
dirigjent Rafet Rudin. 

Merita  Juniku, solokëngëtare  operistike – kreu  Degën  e  Solokëndimit  më  �990  në  Zagreb  në  klasën  e  prof. Nada Putar-Gold. 
Të  njëjtin  vit  debutoi  në  “Trubadurin”  e  Verdit  në  Skenën  e  Operas  të  Zagrebit  në  rolin  e  Assucenës.  Këngëtare  me   mundësi  
të  mëdha  vokale, me  ambitus  prej   g-c3   i cili  i  mundëson  inerpretimet  e  veprave  më  të  vështira  të  literaturës  operistike  dhe  
koncertale  për  sopran  dramatik. U  dëshmua  me  interpretimet  në  “Norma”  të  Belinit, “Aidën”  e  Verdit  si  dhe  “Samsoni  dhe  Dalila”  
të  Saint-Saensit. Veçohen  edhe  pjesëmarrjet  e  saj  në rolin e  Urlikës  në “Un  ballo  in  Maschera”, Cviprës  në  “Zigeuner Baron”  të  
Straussit, pastaj  pjesëmarrja  në  Rekuiemin  e Mozartit, të  Verdit  dhe  I. Kuljeriç-it. Poashtu  mori  pjesë  edhe  në festivalet  e  Opatisë, 
të  Operës  në  Pulë, “Mbrëmjet e  Varazhdinit”. Ishte  mysafire  e  shtëpive  operistike  në  Maribor, Lubjanë  dhe  Rijekë  si  soliste  e  roleve  
kryesore. Koncertoi  edhe  në  Itali  e  Zvicërr. Bashkëpunoi  me  dirigjentët  e  mirënjohur  si  Shutej, Horvat, Deshpal, Letonja, Nanut, 
Mansurov etj.

Misbah Kaçamaku (�9�8). Shkollën e  ulët  dhe  të  mesme  i  kreu  në  Prishtinë. Si  student  u  veçua  me  shumë  prezantime  të  
sukseshme  jo  vetëm  në  Prishtinë  por  edhe  në  qendra  të tjera. Në  Garat  Federative  Pianistike  të  ish - Jugosllavisë  u  vlerësua  me  
çmime  të para. Studimet  i  vazhdoi  në  Moskë  në  “Pedagogichesky  Institut - Gnjesini“  në  klasën  e  prof. J.Petrov. Më 2004  kreu spe-
cializimin në Drejtimin e Klasikëve Vienez  në klasën e prof. James Mc.Chesney në Konservatoriumin Josef  Haydn në Eissenstadt - Austri. 
Punon si pedagog i pianos në SHMM “Prenk Jakova”- Prishtinë prej vitit �997 dhe në SHMM “Lorenc Antoni” në Prizren prej vitit 2002. Nga 
viti 200� punon si bashkëpunëtor në lëndët  korepetitim dhe piano obligat  në  Fakultetin  e  Arteve - Prishtinë. Si pianist dhe korepetitor 
në ansamble të ndryshme kamertale, mori pjesë në shumë koncerte, festivale dhe manifestime muzikore në Kosovë, Maqedoni, Slloveni, 
Spanjë, Zvicërr, Gjermani etj.

Merita Juniku Misbah Kaçamaku



Thursady, 17 Maj 2007Bahri Mulliqi (�9�9) – Pas shkollimit të mesëm muzikor vazhdon 
studimet fillimisht në Degën e Pedagogjisë së Përgjithëshme 
Muzikore (�979-�982) për të regjistruar Degën e Kompozimit më 
�982 në Fakultetin e Arteve - Prishtinë  në klasën e prof.Zeqirja 
Ballata.Studimet për kompozim i mbaron më �988.Më �989 
emërohet asistent për lëndën e Harmonisë pikërisht në Fakultetin 
e Arteve të Universitetit të Prishtinës.Në vitet �992-�999 ligjëron 
lëndën e harmonisë dhe është Kryetar i Shoqatës së Kompozi-
torëve të Kosovës.Në vitet �994-9� ishte prodekan i Fakultetit të 
Arteve dhe anëtar i senatit të Universiteti të Prishtinës.Nga viti 
�999 emigron në SHBA. Qysh si student i interpretohen veprat në 
Sarajevë, Zagreb,Podgoricë,Beograd, Opati,Tiranë, Tetovë etj.
Mes veprave veçohen: “Nxitje” për klarinetë solo, Elegji për zë dhe 
ansambël kamertal, Trio frymor, Variacione për dy piano, Suitë për 
kor të përzier dhe piano, Epitaf për kor, Shirit manjetik dhe lëvizje 
koreografike.Vepra orkestrale Diptik simfonik shpërblehet me
Çmimin special të jurisë në Festivalin e Muzikës së Re Shqiptare në 
Tiranë më �994.

Vinçenc Gjini (�93�) kreu studimet në Seksionin Teoriko 
- pedagogjik  dhe  ato postdiplomike  në Beograd  ndërsa  Degën  
e  Kompozimit  në  Shkup. Gjini  krijoi një  numër  veprash  të  for-
mave  të  vogla  dhe  të  mëdha. Është  autor  i  tri  simfonive,
një  simfoniette, sonatës  për  violinë e piano, dhjetë  kantatave, 

disa këngëve  korale origjinale dhe përpunimeve, variacioneve për 
klarinet  dhe  ciklin e këngëve  solo  me 
titull “Letrat”. Faktura e  veprave të  tij  simfonike  është  e qartë  e 
me simetri  klasike  dhe  harmoni  neoromantike, ndërsa  temat  
muzikore  janë  të  invencionit personal, por  edhe  me ndikim  të  
folklorit  tonë  burimor.

Rexho Mulliqi (�923-�982) kompozitor.Studimet e kompozimit 
i mbaroi në Akademinë e Muzikës në Beograd (�948-�9�3). Ishte 
pedagog i lëndëve harmoni dhe kontrapunkt në Shkollën e 
Muzikës në Prizren dhe drejtues i aktivitetve muzikore në Radio 
Prishtinë.Bashkë me L.Antonin ishte themelues i traditës profe-
sionale muzikore në Kosovë.Ishte poashtu një ndër kompozitorët 
e parë të këngës korale dhe të simfonisë së parë shqiptare në 
Kosovë.Kompozimet e R. Mulliqit i referohen pothuajse të gjitha 
gjinive muzikore përveç operës.Veprat iu interpretuan në Kosovë 
dhe ish Jugosllavi.Shkroi baletet Nita dhe Legjenda mbi ngadh-
njimin, pastaj veprat vokale-instrumentale Poema për ata, Lulëzoi 
fusha, Suita e vogël, Po vijnë krushqit. Nga veprat orkestrale veço-
hen: Simfonia Kosovare nr.2, Akvarelet e Prizrenit, Pastorala dhe 
Loja, Fantazia, Suita për piano dhe orkestër. Nga veprat kamertale 
dallohen: Elegji për violonçel e piano, Legjendë për violinë e 
piano ndërsa nga ato korale: Vjeshta për kor miks, Nji lule, Vendi 
im dhe mbi ��0 harmonizime e përpunime të këngëve popullore 

Bahri Mulliqi Vinçenc Gjini Rexho Mulliqi Arvo Pärt 
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E Enjte, 17 Maj 2007shqiptare.

Baki Jashari  (shiko fq. 44)

Arvo Pärt (�93�) kompozitor estonez.Në vitet �9�8-�7 
ishte drejtues incizimi dhe kompozitor i muzikës për film dhe 
televizion në Radio Estonia.Ndërkohë ai studion kompozimin 
me Heino Eller në Konservatorin Tallin ku diplomon më �9�3. 
Veprat e hershme të shkruara gjatë studimeve – kuarteti harkor 
dhe disa kompozime neoklasike për piano (2 Sonatina dhe 
Partita) demonstrojnë ndikimin e neoklasikëve rus si kom-
pozitorët Shostakoviç dhe Prokofjev.Vepra e parë orkestrale 
“Nekrolog” e vitit �9�0 paraqet veprën e parë në fazën e re 
eksperimentale dhe është poashtu vepra e parë estoneze që 
shfrytëzon metodën dodekafonike të kompozimit.Simfonia 
nr.� (Polyphonic) bazohet në strukturë të pastër �2 tingujshe, 
serializmin e integruar dhe shetitjen në sonoristikë.Vepra Per-
petuum mobile (�9�3)  është kompozim i koncipuar në mënyrë 
matematikore ku çdo notë e re dhe ritëm i ri  i referohen hyrjes 
sukcesive të çdo instrumenti të ri apo grupi instrumentesh. Pas 
kësaj përvoje të serializmit strikt, Pärt lëviz drejt fazës tranzitore 
të eksperimentimit me teknikë kolazhi.

Mendi Mengjiqi (shiko fq. 20)

Jan Sandström (�9�4) është një ndër kompozitorët më 
të interpretuar suedez në skenën e sotme ndërkombëtare.
Studimet universitare muzikore i filloi me lëndën e kontra-
punktit në Stokholm dhe studimet në Universitetin Teknologjik 
(�974-7�).Më vonë i kompleton studimet muzikore në Akade-
minë Mbretërore të Muzikës në Stokholm në lëndët e teorisë 
së muzikës  dhe të kompozimit (�980-84).Ligjëroi kompozimin 
dhe teorinë e muzikës në Paris (�984-8�).Sandström filloi kar-
rierën muzikore si korist që reflektohet me një varg veprash 
vokale, opera dhe muzikë korale.Me veprën Det är en ros ut-
sprungen (Es ist ein Ros) të vitit �990 shënoi sukses të jashtza-
konshëm ndërkombëtar.Në muzikën e tij koekzistojnë rryma të 
ndryshme stilistike.Minimalizmi, Filozofia e Lindjes  si dhe bota 
e serializmit paraqesin ndikimet e hershme në muzikën e tij.
Për shumë vite Sandström poshtu punoi në zhvillimin e formës 
së harmonisë me çerek tingullin që është e njohur si analiza 
spektrale. Motorbike Concerto për trombon dhe orkestër 
(�988–89) është një ndër veprat orkestrale më të njohura 
suedeze me mbi �00 interpretime që nga premiera e vitit �989. 
Në katalogun e veprimtarisë së tij përfshihen kompozime për 
ansamble të ndryshme muzikore, vepra korale, opera, balete, 
muzikë për radio dhe teatër etj. 

Jan Sandström Rafet Rudi
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Rafet Rudi (�949). Studimet i kreu  në Akademinë e 
Muzikës  në  Beograd. Diplomoi në Degën e Dirigjimit 
(�973) dhe në Degën e Kompozimit (�974). Studimet 
pasuniversitare i mbaroi në Sarajevë, kurse specializoi në 
Konservatorin Nacional të  Parisit në klasën e kompozito-
rit autoritativ Claude Ballif. Në periudhën �980-�987 ishte 
dirigjent i Korit Profesional të Radio-Televizionit të Prishti-
nës  me të cilin realizon rreth ��0 koncerte. Merret me 
publicistikë. Ka mbi 300 shkrime të ndryshme (eseistikë, 
recensione, kritikë). Është autor i disa teksteve mësi-
more. Në vitin 2002  botoi librin teorik “Sprova estetike”. 
Kompozon vepra të gjinive dhe të formave të ndryshme, 
duke filluar nga ato standarde, si sonata, kuartete dhe 
simfoni e deri te veprat më të reja të muzikës elektrokus-
tike/kompjuterike. Veprat i interpretohen në Francë, 
Zvicër, Angli, Itali, SHBA, Holandë , Rusi, Shqipëri, Rumuni, 
Spanjë, Suedi, Bullgari, Kroaci, Slloveni etj. Veprat më të 
rëndësishme: Simfonia në dy bloqe, Koncert për kitarë e 
orkestër harkor, Kohë koncertante për piano dhe orkestër 
të madh, Kuartet harkor, “Afresk arbëresh” për solist, 
kor, 2 piano dhe shirit manjetik, “Dialogues perdu” për 
flaut, kuartet dhe kompjuter. Aktualisht ligjëron lëndën 
e formave muzikore dhe kompozimin në Akademinë 
e Muzikës në Prishtinë.Njëkohësisht është udhëheqës 
i Qendrës për Muzikën e Re.Nga viti 200� është edhe 
dirigjent i Korit të Filharmonisë ë Kosovës.
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�9:30  Arnaud Dumond – lutnje, kitarë (Francë) 
  / Kisha katolike “Shën Ndou”- Prishtinë

 
         Luis de Narváez Cancion del Emperador

             Adrian Le Roy  Chanson

    John Dowland  Fortune my foe

    Arnaud Dumond  Lachrymae

    Alonso Mudarra  Fantasia Ludovico 

   
     ~
    Zeqirja Ballata  Una ballata 
    
    Guido Santarsola Preludio antiguo 

    Joaquin Rodrigo Zapateado 
    
    Agustin Barrios  Catedral
 
    carlo Domeniconi Koyunbaba (arr.A.Dumond)
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E Premte, 18 Maj 2007Arnaud Dumond , kompozitor dhe kitarist. I lindur në Paris, qysh si  �0 vjeçar filloi të kompozoj dhe të luaj në kitarë dhe piano.Shumë 
shpejt arrinë respektin e një ndër kitaristëve më me famë të gjeneratës së tij.Realizoi recitale solistike në mbi 40 shtete të ndryshme dhe 
u ftua  në festivale të rëndësishme të qyteteve si: Nju Jork, Moskë, Amsterdam, Jerusalem, Pragë dhe Madrid. Realizoi mbi �� incizime si 
solist dhe interpret i muzikës kamertale me repertor të gjërë nga periudha e renesansës deri te muzika bashkëkohore - në instrumente si 
lutnja dhe kitara. Edhepse autodidakt Arnaud Dumond pati fatin të merr mësime nga  emra të njohur si  Nadia Boulanger (kompozitore, 
dirigjente dhe pedagoge amerikane), Maurice Ohana dhe Jean-Pierre Guézec - me të cilët
studioi lëndët teorike-muzikore. Më pas rreshtohen çmimet ndërkombëtare: Çmimi i parë në Garat Ndërkombëtare për kitarë të Radio 
Francës (ku fitoi edhe çmimin kompozitorial), kitarist fitues në Garat e Fondacionit Gaudeamus për interpretim të muzikës bashkëkohore 
si dhe fitues në Garat Ndërkombëtare Jeunesses Musicales. Me Çmimin e Tokio Yamaha për kompozitor / interpret Dumond arrin 
sukses të dyfishtë. Një numër veprash të tija morën çmime ndërkombëtare në Francë, Japoni, SHBA, Amerikë Jugore dhe Zvicër. Përmes 
kompozimeve për kitarë Arnaud Dumond  fitoi respektin e kitaristëve kudo në botë. Kohëve të fundit ai kompozon muzikë kamertale, 
korale (Mesha e tij In Terra Pax  së fundi fitoi dy çmime) dhe vepra për orkestër. Këto kompozime në strukturën e tyre paraqesin  
orientimin emocional për bashkëveprim dramatik mes tekstit dhe muzikës. Aktualisht A.Dumond  është duke kompozuar Requiem-
Meshë për kor dhe ansambël instrumental si dhe koncert për kitarë.Kompozoi mbi 30 vepra shumica e cilave janë botuar edhe në CD.

Arnaud Dumond

3�



E Premte, 18 Maj 2007Luis de Narváez (Granada ca.��00 - ����/�0) ishte kompozitor 
Spanjoll që fillimisht kompozoi për polifoni vokale e pastaj 
edhe për  vihuela për të cilën njihet  më shumë.Vëllimet e tij 
të  tabulaturave (Gjashtë libra) Los seys libros del Delphin de 
música de cifra para tañer vihuela  u publikuan në  Valladolid  
qysh me ��38. Koleksioni përfshin një numër të madh fantazish 
instrumentale të modelit Italian të cilat ishin shumë  me ndikim në 
dekadat e mëvonshme. Ai poashtu shkroi romansa, villancicos dhe 
variacione  (diferencias) në këngët tashmë të njohura për dëgjuesit 
si:  “Diferencias sobre ‘Guárdame las vacas’ . Ai poashtu publikoi 
transkriptimet e para të këngëvë polifonike për vihuela. Këto 
vepra tregojnë një mjeshtri të jashtëzakonshme.Më të njohurat 
janë transkribimet e veprave të kompozitorit Josquin des Pres  
për katër zëra”Mille regretz”, të njohur poashtu si  “La Canción del 
Emperador” që ruan mrekullisht besueshmërinë ndaj origjinalit; 
Poashtu njihet kënga e tij  “Paseavase el rey Moro”, me shoqërim në  
vihuela . Dy motete të tij u botuan në librin e moteteve më ��39 
dhe  ��43 në Lyon, Francë.

Adrien Le Roy (ca.��20 – ��98), publicist / botues, kompozitor, 
interpret në lutnjë dhe shkrimtar francez. Më ���� themelon 
shtëpinë botuese së bashku me vëllanë e tij Robert Ballard, drejtor 
artistik i të cilës ishte dhe që produksioni i saj përfshinte një mori 
vëllimesh të këngëve, shansoneve dhe muzikës vokale shekullare 
mjaft të popullarizuar të titulluar Air de cour të periudhës së 

renesansës së vonshme dhe barokut të hershëm.
Shtëpia e tij botuese ishte pa konkurencë në Francë në vitet 
����-��98. A.Le Roy ishte mik i shumë kompozitorëve të asaj kohe 
përfshirë këtu edhe O.di Lasson, veprat e të cilit i botonte. Ishte 
autor i librave të popullarizuara pedagogjike për instrumente 
me tela.Le Roy ishte i shkathët në përpunimin e muzikës vokale 
për instrumentin e lutnjës për çka edhe botoi Udhëzimet (��74) 
se si duhej bërë përpunimi/aranzhimi duke marrë si shembuj 
shansonet e Lassos dhe duke dhënë shpjegime për mënyrën e 
interpretimit.
Ishte kompozitor i shansoneve, këngëve me përcjellje, 
kompozimeve për citër, lutnjë, dhe kitarë. 

John Dowland (���3 -��2�), kompozitor, këngëtar dhe lutenist 
anglez,edhe pse fillimisht i njohur shumë për lojën e tij virtuoze 
në lautë dhe si këngëtar, njihet  si kompozitor i këngëve, meloditë 
dhe harmonitë e të cilave kanë avancuar “artin e këngës”.  Këngët e 
tij të botuara janë gjithsej 87, nga të cilat  84 të përmbledhura 

në  3 vëllime: 3 Books of Songs or Ayres , A Pilgrims Solace 
dhe Robert’s Musical Banquet. Ndër këngët e tij më të njohura 
janë:  Awake ( Zgjuar), Sweet Love(Dashuri e ëmbël); Come 
again (Eja përsëri); Fine Knacks for Ladies (Shkathtësitë e mira 
të Zonjave) ; Flow my Tears(Rridhni lotët e mi); Flow not so fast, 
ye Fountains(Rridhni ngadalë ju Fontana); In Darkness let me 

Zeqiria Ballata
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E Premte, 18 Maj 2007Dwell(Më lejo të qëndroj në errësirë); Sweet, stay awhile(E dashur, 
rri dhe pak); Weep ye no more, sad Fountains;(Mos dënesni më ju 
fontana); Welcome black night(Mirë se erdhe natë e zezë) etj.  Ndër 
veprat e tjera të tij njihet  Lachrimae  e vitit ��04, e cila përmban  
2� pjesë instrumentale përfshirë këtu edhe të njohurën Semper 
Dowland semper dolens. Gjithashtu shkroi shumë pjesë për lutë 
(Lahutë)  si  Walsingham, Loth to Depart, My Lady Hunsdons Puffe, 
Queen Elizabeths Galliard, dhe  Dowlands Adew.   

Alonso Mudarra (ca ���0 - ��80) ishte kompozitor spanjoll 
dhe interpret në instrumentin e vihuelës (paraardhës i kitarës) 
i periudhës së renesansës.Ishte kompozitor inovativ i muzikës 
instrumentale, këngëve si dhe muzikës së hershme për kitarë. 
Mudarra u bë prift në katedralën e Seviljes më ��4� ku veproi 
deri në fund të jetës së tij.Gjatë punës në katedralë ai drejtoi të 
gjitha aktivitetet muzikore.Bashkëpunoi ngushtë me kompozitorin 
Francisco Guerrero për një varg manifestimesh muzikore.Mudarra 
shkroi një numër kompozimesh për vihuelë dhe kitarë (me katër 
palë telash), koleksionin voluminoz  të titulluar Tres libros de 

musica en cifras para vihuela (publikuar më ��4�).
Këto tri libra përmbajnë muzikën e parë të botuar ndonjëherë 
për këtë lloj kitare, i cili ishte atëherë instrument relativisht i ri. 
Kompozimet të prezantuara në këtë publikim përfshijnë format e 
fantazisë, variacioneve, tientos, pavanës, galiardës dhe këngëve.
Këngët janë në gjuhë latine, spanjolle dhe italiane duke përfshirë 

romanca, kancona, vilanella dhe sonete. Një tjetër risi që përdori ky 
kompozitor ishin shenjat e ndara për tempo të ndryshme: ngadalë, 
mesatar dhe shpejt.

Zeqirja Ballata (�943) kompozitor.Kreu Degën e Kompozimit 
në Akademinë e Muzikës në Lubjanë dhe studimet postdiplomike 
me prof.M.Bravniçar dhe L.M.Shkerjanec. Specializoi në Venedik, 
Sienë dhe Romë me V.Mortari, F.Donatoni dhe G.Petrassi.Opusi i tij 
përfshinë vepra vokale, solistike kamertale, vokale-instrumentale 
e simfonike të cilat u interpretuan në Kosovë, ish Jugosllavi dhe 
vende europiane. Ishte profesor në Shkollën e Lartë Pedagogjike 
dhe në Fakultetin e Arteve në Prishtinë.Nga viti �99� jeton dhe 
vepron në Maribor të Sllovenisë.Ballata është autor i librave 
Gjurmëve të muzës, Veglat muzikore dhe Teksteve shkollore të 
Edukatës Muzikore.Në fushën e krijimtarisë ai përdorë kryesisht 
teknikën seriale të kompozimit. Shkroi një varg veprash orkestrale 
dhe kamertale mes cilave veçohen: Capriccio Sinfonico,Suita 
për harqe, Glissandi për violinë e piano, Quartetto Abbreviatto, 
Passacaglia për orkestër simfonik, Frekuencat për klarinetë dhe 

piano, Musica Breve për violinë e piano, Solo de concert për piano, 
“Nënë Tereza” këngë solo, vepra korale etj.

Guido Santorsola (�904 -�994) është kompozitor dhe dirigjent 
nga Amerika e Jugut. Ai kaloi rinine e tij në Brazil ku studio violinën 
dhe kompozimin. Nga �922 ai studio në  Trinity College of Music në 

Augustin Barrios carlo Domeniconi Joaqim Rodrigo



E Premte, 18 Maj 2007Londër. Më �92� ai u kthye përsëri në Brazil.Më vonë ai jetoi edhe 
në Uruguay.  Kompozoi në masë më të madhe për kitarë ndërsa 
vepra më e njohur e tij është “Giga”.

Joaquin Rodrigo (�90� – �999) kompozitor spanjoll i muzikës 
klasike dhe pianist virtuoz. Megjithë fatin të jetë i verbër nga 
mosha e re, ai arriti suksese të mëdha krijuese.
Rodrigo konsiderohet si kompozitori më përgjegjës për 
popullarizimin e muzikës klasike për kitarë ndërsa koncerti i tij 
Concierto de Aranjuez  është një ndër margaritarët e repertorit 
koncrtal për kitarë.Mes koncerteve tjera për kitarë dallohen 
Concierto madrigal për dy kitara dhe Concierto andaluz për katër 
kitara.Ai kompozoi koncerte edhe për instrumente të tjera solo si 
për violinë, violonçel dhe piano, pastaj Concierto serenata për arpë 
solo dhe orkestër etj. Të gjitha në një stil të cilit i mbeti konsistent 
gjatë tërë karrierës së tij.

Agustín Barrios (�88� -�944)  ishte kitarist dhe kompozitor 
nga  Paraguaji. Në moshën �3 vjeçare ai vijoi studimet në 
Universitet (Colegio Nacional de Asuncion) me një bursë për 
studime muzikore, duke u bërë një nga studentët më të rinj në 
historinë e Paraguajit.Barrios ia dedikoi jetën shkrimit të poemave 
dhe muzikës së tij. Ai aranzhoi më së 300 këngë të cilave pasi ua 
shkruante poezinë, i interpretonte në kitarë. Barrios ishte shumë  i 
njohur për performancat e tij të shkëlqyeshme , si ato live ashtu 
edhe në incizime /muzika e parë për kitarë e incizuar në disk.  
Veprat e tij ishin të Romantikës së vonshme në karakter, përkundër 
faktit që ai jetoi në shek. 20. Shumë nga to ishin adaptime ose 
ndikoheshin nga muzika popullore e Amerikës së jugut dhe 
Amerikës  Qendrore. Shumica janë të natyrës virtuoze kurse vepra 
e inspiruar nga  Bahu La Catedral (�92�) konsiderohet vepra më e 
arritur e tij.  

Carlo Domeniconi (�947) është kitarist dhe kompozitor 
italian i njohur si artist koncertal në dy zhanre,si në klasikë ashtu 
edhe në xhaz muzikë. Domenicone u bë i njohur si kompozitor  
i specializuar  për kitarë shpesh duke treguar influencën e 
folkut regjional në kompozimet e tij.Studio kompozimin në 
Universitetin e Muzikës në Berlin.Më pas punoi si profesor për 
20 vite në të njëjtin universitet. Ai themeloi departamentin për 
studime të kitarës në Konservatorin e Stambollit dhe zhvilloi 
stilin kompozicional që reflekton në ndikimin e folklorit regjional. 
Domeniconi është i njohur parasegjithash me veprën Koyunbaba 
(�98�) që i referohet figurave mistike të shekullit �3.
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  MUZIKA BALLKANIKE I 
  / Kisha katolike “Shën Ndou”- Prishtinë

�9:30  Branka Parlic, piano (Serbi)
  Recital pianistik “Refleksione minimalistike”
 
    Erik Satie Gnossienne No.�
     Gnossienne No.�
     Gnossienne No.7
 
    Miroslav Statkic  A dream embraces
     Mountain morning 

    Philip Glass Metamorphosis Two
     Wichita Vortex Sutra 
     Modern Love Waltz

20:��   Trio Pontico (Bulgari) 
  Petio Bobev, klarinetë  Novislav Mihajlov, violinë  Galina Apostolova, piano
  Venera Kajtazi, flautë 
  Antonio Gashi, violonçel 
  Qazim  Asotic, fagot

    Valton Beqiri Momento për klarinetë, flautë, violinë, violonçel dhe piano

    Dimitar Ninov Trio klarinetë, violinë, dhe piano
  
    Rafet Rudi Quintet “Antigonea” për klarinetë, flautë, violinë, fagot dhe piano 
 
    Milan Mihajloviq “Lamentoso” për klarinetë, violinë dhe piano 

22:00     ELECTRONIC MUSIC NIGHT 
  / Kisha katolike “Shën Ndou”-Prishtinë
                
  Mehmet can Özer, piano elektronike (Turqi)  
  Ilir Bajri, piano elektronike 
  Armend Xhaferi, kitarë
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Branka Parlić, pianiste – është një ndër interpretet më të shquara të muzikës bashkëkohore në Evropë.Ajo diplomoi pianon në Univer-
sitetin e Arteve Muzikore në Beograd në fund të viteve 70 në klasën e prof. Olga Mihajloviq. Më vonë specializoi në Akademinë Verore të 
Muzikës në Nice te prof. Pierre Sancan nga Konservatori i Parisit.
Gjatë studimeve ishte edhe bashkëthemeluese e Ansamblit të mirënjohur për Muzikë të Ndryshme të Re. Ngarkesa me prezentimin e 
ciklit “Metamorphosis” të kompozitorit legjendar Phillip Glass është padyshim një sfidë e veçantë në fushën e minimalizmit kontemporan  
pas punës në interpretimin e veprave klasike pianistike të kompozitorit Erik Satie në vitet 80-ta. “Initiés” ishte albumi i parë me  kompozi-
met e E.Sati-së që u incizua ndonjëherë në ish Jugosllavi. Më 2004 në Novi Sad  B.Parlic interpretoi për herë të parë veprat pianistike të 
kompozitorit Ph.Glass.Interpretimi i saj i “Metamorphosis No.2” në kuadër të këtij koncerti rregullisht transmetohet nga kanalin prestigjoz 
anglez Classic FM, si dhe vepra “Gnossienne No.�” të kompozitorit Erik Satie. Në dy vitet e fundit B.Parlic realizoi koncerte në Serbi, Mal 
të Zi, Sloveni, Gjermani, Francë, Austri, dhe Maqedoni me veprat e kompozitorëve Satie, Glass dhe Michael Nyman. Aktualisht ligjëron 
lëndën e pianos në Akademinë e Muzikës të Universitetit në Novi Sad.

Branka Parlić
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Erik Satie (�8�� -�92�) kompozitor francez, pianist dhe shkrim-
tar jetonte një jetë ekscentrike qe u reflektua edhe në muzikën 
e tij. Satie pati ndikim të konsiderueshëm në bashkëkohanikët e 
tij  përfshirë edhe  Debussynë, Ravelin dhe Poulenc-un, posaçër-
isht përmes tendencës së tij për thjeshtësi ekstreme. Nje numër 
i veprave të tij  janë bërë shumë të njohura përmes përdorimit 
të gjërë të tyre në kontekste të ndryshme. Vepra më e njohur e 
tij nga ato skenike, Parada, përshkruhet si një balet realist dhe u 
perfomua për herë të parë në Paris,�9�7. Janë pikërisht veprat për 
piano ato me të cilat Satie fitoi popullaritetin e tij , e në mes tyre 
ato  me karakter ekscentrik si të tre Gnossiennes  dhe tri   Sara-
bandat. Megjithate me te njohurat jane  Gymnopédies (tri vepra 
të ngjashme për piano),  Vexations (pjesë e shkurtër për piano 
e përsëritur  840 herë) me karakter mistik, suita e popularizuar 
për duetin pianistik  Trois Morceaux en forme de Poire dhe baleti 
“Parade” (me disa instrumente shumë të çuditshme) si dhe baleti 
tjetër  Relâche.

Miroslav Shtatkiq (�9��) , kompozitor dhe pedagog i muzikës.
Është autor i mbi  4�0 kompozimeve nga të cilat rreth  80 orkes-
trale, si dhe një numër i madh i veprave kamertale e solistike 
vokale, vokalo instrumentale, elektroakustike, multi mediale 
dhe skenike.  Dallohen: Operat (Battle, Lenka, Theodora), baletet 
(Orion, Cube is round, Love Angular), � simfonitë  (Alpha, Athos), 
muzika vokale-instrumentale (Music77 për Kor dhe Orkestër 
simfonik, Armonioso për Kor të përzier, instrumente frymore dhe 

perkusione); muzike orkestrale (Assonance, Timbre  dhe Sonerie 
për Orkestër Simfonik, Skizzen aus Berlin   dhe Impression poashtu 
për Orkestër Simfonik; muzikë kamertale -Sonata për violinë dhe 
piano, Kuartet Harkor nr.�, Nonet Illusion, Nocturno për  trombon 
dhe piano, Eroico- kuintet, Jazz Sonata nr.� për klarinetë dhe  
piano, muzikë korale, solokëngët etj.   

Philip Glass (�937 - Baltimor) studio në Universtetin e  Çikagos , 
në Juilliard School dhe në Aspen me kompozitorin e njohur  Darius 
Milhaud. I paknaqur me zhvillimet e deriatëhershme në muzikën 
moderne, kaloi në Evropë ku studioi me legjendaren  Nadia Bou-
langer  dhe bashkëpunoi ngusht me virtuozin në sitar si dhe kom-
pozitorin Ravi Shankar. Ai u kthye në  Nju Jork më �9�7 dhe formoi  
Philip Glass Ensemble – shtatë muziktarë që luanin në sintisajzer 
dhe instrumente frymore, të amplifikuara përmes –miksuesit. Stili 
i ri që Glass po e fillonte quhej “minimalizëm”. Shumë nga veprat e 
tij të hershme bazohen në përsëritjen e zgjatur të fragmenteve të 
shkurtëra dhe elegante që ndërthureshin në një formë të tapi-
serisë dëgjimore. Ose e thënë në një mënyrë tjetër, krijonte një 
ndjenjë për dëgjuesin si një lloj stine dëgjimore që rrotullohet, 
rrethohet, zhvillohet dhe kthehet. Në 2� vitet e fundit, Glass ka 
kompozuar më se 20 opera të vogla e të mëdha; tetë  simfoni; dy 
koncerte për piano dhe koncerte për violinë, piano, timpan, kuar-
tet saksofonash dhe orkestër; kuartete harkore; një numër veprash 
solistike për piano dhe organo. 

E Shtunë, 19 Maj 2007Erik Satie Philip Glass Venera Kajtazi
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Venera Kajtazi  - well known Kosovar flutist. As a student she has participated in many various Contests and Festivals, where she was awarded 
with first prizes. She gave some unforgettable solo concerts in Belgrade, Zagreb, Opatia, Sarajevo, Novi Sad, Dubrovnik, Havana, Germany, Spain, 
Slovenia, Turkey, Albania, Macedonia and France where she specialized at the class of famous flaut players Alain Marion and Pierre-Yves Artaud. 
She was a soloist at RTP Symphonic Orchestra in Prishtina, where she has been participating since the age of fourteen, with distinguished 
dirigjents B. Çela, Z.Zdravkovic, L. Salacki, S.Pantiru, M.Jagusht, V.Pavlovski, N.Kodral, F.Deda, E.Koqo, A.Lekovski and R.Tiseo. She received 
her master degree at the class prof. Nikola Atanasov in Skopje and also specialized at the class of prof. Xhovalin Shestani in Tirana. As soloist 
she performed with these orchestras : Symphony Orchestra of RTP, Symphony Orchestra of RTSH – Tirana, Philharmonic Orchestra in Skopje, 
Symphony Orchestra of Nish, Symphony Orchestra of Zagreb, State Symphony Orchestra of Turkey, Ensemble AMRA, Chamber Ensemble of 
Tirana, Philharmonic Orchestra of Kosova etc. She performed with these dirigjents : B.Çela, J.Zajmi, S.Pantiru, L.Salacky, F.Deda, E.Koço, Zh.Ciko, 
V.Pavlovski, A.Lekaj, I.Kuljeriq, N.Kodali, R.Tisseo etc. She was a member of ensembles Trio Kosova and Vivendi. She is present member of 
Philharmonic Orchestra of Kosova, Çesk Zadeja Wind Quintet from Tirana and professor of flaut in the Prishtina Univeristy - Faculty of Arts.

Antonio Gashi (shiko fq.19)

Valton Beqiri ((shiko fq.10)

Dimitar Ninov është kompozitor bullgar dhe teoreticient i 
muzikës  që jeton në SHBA. Ninov ka shkruar një numër veprash 
për orkestër, ansamble kamertale , kor, zë, piano dhe është 
shpërblyer me disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ka 
mbaruar doktoratin në kompozim në Universitetin e Teksasit  dhe 
magjistraturën në teorinë e muzikës (�992) dhe kompozimit (�99�) 
në Akademinë e Muzikës në Sofie, Bullgari. Në fushën e teorisë së 
muzikës, hulumtimet e Ninov-it  përfshijnë harmoninë tonale, for-
mat muzikore, metrin dhe zhvillimin e veshit muzikor. Ai ka dhënë 
mësim në lëndët Teori e muzikës dhe solfezh në Universitetin e 
Teksasit dhe në Universitetin e Karolinës Jugore.

Rafet Rudi (sh  iko fq. 28)

Milan Mihajlovic was born in Belgrade in �94�. In �970, he 
graduated from the Belgrade Academy of Music with diplomas 
in Composition and Conducting. He subsequently obtained the 
Masters degree in Composition from the same school. He is pres-
ently professor at the Faculty of Music in Belgrade. He was the 
Head of the Department of Music Theory, and since �987 has been 
President of the Association of Composers of Serbia. Mihajlovic is 
one of the founders of the Ensemble for Contemporary Music and 
the International Review of Composers, an international festival of 

E Shtunë, 19 Maj 2007Trio Pontico Dimitar Ninov



E Shtunë, 19 Maj 2007new music, of which he was the first director. The youthful pow-
er and lucidity of his early orchestral works, most notably in the 
Symphonic Metamorphoses and Prelude Aria and Finale, were 
gradually succeeded by the intimacy of the chamber sound, ver-
satile possibilities of which he has been exploring in his mature 
works:  The Nocturnes for french horn, wind and string quartet,  
Bagatelles for violin, strings and harpsichord,  Elegy for strings,  
Eine kleine Trauermusik for flaut, oboe, klarinet and piano.

Mehmet Can Özer (�98�). In �998, he was accepted to 
Bilkent University FMPA Composition Division with a full scholar-
ship.He has trained as a composer and orchestral conducter. 
During those years, he was interested in electroacoustic music 
and produced many works. After his graduation he was ac-
cepted to Conservatoire de Genéve and Zurich HMT. In �998 he 
won Halici-Midi, 2003 Bourges Electroacoustic Music Competi-
tion and in 200�, he was honoured with the Goethe Institute 
Artists Award. His compositions are performed throughout the 
world and he gives regular concerts abroad. His electroacoustic 
and instrumental works are performing through Europe and 
receives invitations from festivals. Currently he is living in Ankara 
and working as a lecturer in Baskent University.
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Sunday, 20 Maj 2007

  

�9:30  / Red Hall - Prishtina 
  Orkestra Filharmonike e Kosovës
  Kori i Filharmonisë së Kosovës
  Baki Jashari, dirigjent
 
 
    Akil Koci Psalm
      Kori i Filharmonisë së Kosovës

    Akil Koci Gloria Festiva
     Nënës së Dhembjes 
      Safete Rugova, recitator
      Orkestra dhe Kori i Filharmonisë së Kosovës

    Baki Jashari Sinfonietta in due tempi
     Koha I – Passacaglia

    Rafet Rudi Laudatio Funebris  (Afresk Arbëresh IV) për soprano dhe orkestër harkor
      Mariana Lekaj, soprano (Shqipëri)

   
     ~
    Ludwig van Beethoven Simfonia nr.4 B-dur, Op.60
                                   I - Adagio – Allegro vivace,
     II - Adagio
     III - Menuetto.Allegro vivace,
     IV - Allegro ma non troppo
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Orkestra e Filharmonisë së Kosovës u themelua pas luftës së fundit në Kosovë në vitin 2000 me iniciativë të disa muziktarëve të 
dalluar kosovar.Fillimisht si ansambël harkor e më vonë orkestër kamertale, Filharmonia e Kosovës paraqet padyshim vazhdimësinë e 
punës së ish Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit të Prishtinës veprimtaria e së cilës u shua me dhunë nga regjimi serb në vitin �990.
Pas konsolidimit të institucioneve shtetërore Filharmonia e Kosovës kalon në përkujdesje të Ministrisë së Kulturës e cila financon projek-
tet  koncertale dhe aktivitetin e rregullt të këtij institucioni të rëndësishëm muzikor. Në kuadër të Filharmonisë në vitin 2004 Ministria e 
Kulturës ka marr iniciativën për themelimin e Operën së Kosovës.Orkestra e Filharmonisë-Operës së Kosovës realizoi një varg koncertesh 
simfonike dhe atyre operistike në kuadër të sezoneve koncertale vjetore. Për realizimin e këtyre koncerteve Filharmonia-Opera e Kosovës 
rregullisht angazhon instrumentistë nga orkestrat simotra në Shqipëri dhe Maqedoni. Në programet e orkestrës u prezantuan veprat e 
një mori kompozitorësh botërorë dhe atyre shqiptarë të të gjitha orientimeve stilistike.Me këtë orkestër koncertuan një varg solistësh 
instrumental dhe vokal - mes tyre edhe Inva Mula, Tedi Papavrami, Pavel Vernikov, Kevinn Kenner, Florian Stubenvoll, Sihana Badivuku, 
Antonio Gashi, Venera Kajtazi, Teuta Pllana, Lejla Pula si dhe dirigjentët Bahri Çela, Pavle Deshpali, Ermir Krantja, Tadeusz Serafin, Arbër 
Dhomi, Jetmir Barbullushi, Toshio Yanagisawa,Baki Jashari etj.

Mariana Leka, soprano. Ka mbaruar studimet për  Kanto në  Akademinë e Arteve në Tiranë nën drejtimin e sopranos Edit Mihali. Në 
vitin �984 këndon në Korin e teatrit të Operas e Baletit në Tiranë.Gjatë kësaj kohe punon për realizimin e disa roleve dhe interpreton me 
shumë sukses për herë të parë rolin e Violetës tek Opera Traviata (�989),më pas paraqitet edhe me rolin e Mimisë tek La Boheme dhe 
Mrika tek Mrika P.Jakova.Në vitin �99� emërohet soliste e parë në Teatrin e Operas në Tiranë.Në repertorin e saj bëjnë pjesë role të rëndë-
sishme të literatures operistike botërore: Verdi,Mozart,Rossini,Haydn,Donizzeti,Bellini,Puccini etj. Mariana Leka ka interpretuar 
edhe në shumë koncerte jashtë Shqipërisë si Itali, Gjermani, Austri, Holandë, Danimarkë, Spanjë,
Greqi,Maqedoni,Bullgari,Zvicër.Është vlerësuar disa herë me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare: Çmimi I dytë në konkursin kombëtar 
të këngëtarëve lirike Tefta Tashko – Koço 
(Korçë �984), Çmimi Katia Ricciarelli në konkursin K.Ricciarelli në Mantova (Itali) më �992.Pas
këtij çmimi fitoi burse për specializim në Akademinë Lirike në Shtutgart (Gjermani) më �99�.Fitoi
edhe çmimin e parë Marie Kraja në Festivalin Operistik ndërkombëtar Marir Kraja (Tiranë) më �999 si dhe Çmimin Kult 200� si këngëtarja 
më e mirë lirike e vitit.

Orkestra Filharmonike e Kosovës Mariana Leka Baki Jashari



Sunday, 20 Maj 2007Akil Koci (�93�) kompozitor, pedagog, publicist dhe organiza-
tor. Studimet e kompozimit i vijoi në Akademinë e Muzikës në 
Shkup dhe Sarajevë.Specializoi te M.Kelemen në Musik Hoch-
schule në Shtutgart, pastaj në Këln dhe Berlin në fushën e muzikës 
instrumentale. Shprehja muzikore e Kocit bazohet në tendencat 
zhvillimore të muzikës avantgarde europiane - dodekafoninë e lirë 
e cila është e rastësishme dhe jotematike.Veprat e tij janë interpre-
tuar në shumë vende europiane dhe botërore. Koci ishte profesor 
i Fakultetit të Arteve në Prishtinë, iniciator i jetës muzikore në 
Kosovë dhe një ndër themeluesit e Shoqatës së Kompozitorëve të 
Kosovës.Nga veprimtaria kompozicionale dallohen: baleti Sokoli 
dhe Mirushja, veprat orkestrale: Filigranët, Sirigmofonia, Pentalfa, 
Attimo, Ab aeterno, Multiple sonorities, Koncerti për violinë; veprat 
kamertale: 3 Monologues, Arabesques, Impressions, Ametria plus 
matematikon, Diskordia, Transfigurations, Dialogue, Mikrosonata 
etj.

Baki Jashari (�9�0) kompozitor. Studimet  e  Kompozimit  i  kreu 
më  �984  në Akademinë  e  Muzikës  në  Lubjanë  ndërsa më 
�98�  absolvon  në  Degën  e  Muzikologjisë. Gjatë  viteve �987-90  
drejtoi  Korin  Profesional të  Radio Televizionit të Prishtinës. Në 
vitet �990-2000  vepron në Lubjanë si pedagog i lëndëve teorike  
dhe  dirigjent  i  Orkestrës  Harkore  të  Shkollës së Muzikës,  me  të  
cilin koncertoi  në  Trieshtë, Vienë, Barcelonë, Cleveland, Chicago  
etj. Dirigjoi edhe me dy orkestra frymore sllovene. Nga viti 2000  
ligjëron  lëndët  Harmoni  dhe  Analizë  Harmonike  në Fakultetin e 
Arteve në Prishtinë dhe ishte Redaktor Muzikor  në  Radio Kosovë. 
Në vitin 2002 dirigjoi  tri koncerte të  Filharmonisë së  Kosovës 
me solistët  Pavel Vernikov-violinë, Florian Stubel-klarinet dhe 
Kevin Kenner-piano.Veprimtaria e  tij  si  kompozitor  përfshinë  
disa  kompozime  korale, vokalo-instrumentale, orkestrale  dhe  
simfonike. Veçohen Passacaglia  për  orkestër  harkor, “Pakëz  në  
ëndërr”  për kor  dhe  recitator, “Lutje” për  soprano  dhe  piano, 
Simfonietta in due  tempi   për  orkestër  simfonik  etj.
 

Rafet Rudi (shiko fq. 28)

Ludwig van Beethoven (�770-�827) lindi në Bon të Gjer-
manisë. Si kompozitor dhe interpret shumë heret u njohtua me 
krijimtarinë e dy paraardhësve të tij vienez Hajdën dhe Moxart. 
Ai kompozoi në një stil individual dhe të veçantë muzikor. Aftësia  
për të kombinuar traditën dhe shprehjen e tij personale e bënë 
Betovenin  figurën më dominante të periudhën së tranzicionit 
artistik mes epokave të  Klasicizmit dhe Romantizmit muzikor të 
shekullit �9. Mësoi te J.Hajdën dhe shpejt fitoi reputacionin e pia-

nistit virtuoz. Edhe pas ngjarjes më tragjike të jetës së tij, humbjes 
së të dëgjuarit, Betoveni shkroi veprat më të njohura solistike, 
kamertale e orkestrale. Veproi si artist i lirë duke u ndihmuar nga 
një numër  mecenësh të pasur të cilët çmuan lartë gjenialitetin 
e tij prej krijuesi muzikor. Veprimtaria e Betovenit përfshinë të 
gjitha gjinitë relevante të stilit klasicist dhe kalimit në periudhën 
e romantizmit, duke filluar nga sonatat për piano, kuartetet, 
koncertet dhe veprat orkestrale, simfonitë etj. Veçohen Simfonia 
nr.3 (Heroike), nr.�,� (Pastorale) dhe ajo nr.9 (Oda e gëzimit), pastaj 
Koncerti për piano nr.�, Koncerti për violinë si dhe sonatat për 
piano Patetike, e Hënës, Apasionata etj.
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E Hënë, 21 Maj 2007
  

�9:30  KONcERTI I MuZIKANTËVE TË RINJ 
  / Kisha Katolike “Shën Ndou” Prishtinë
 
 
    Drinor Zymberi “Lento” për flaut, perkusione dhe piano 
                                          Kaltrina Krasniqi, flaut     
      Patris Berisha, perkusione
      Besarta Guri, piano

    Kushtrim Gashi “Trio Frymor”  për flaut, obo dhe fagot
                                           Lule Ballata, flaut
      Brunilda Luka, obo
      Sidrit Çarçiu, fagot

     Pjesë për klarinet dhe piano
                                                                       Ilire Avdiu, klarinet
                                                                       Albana Sopi, piano 
 
    Dafina Zeqiri “Trio Frymor”  për obo, klarinetë dhe fagot
     Koha II dhe III
      Brunilda Luka, obo
      Mikel Burgija, klarinetë
      Sidrit Çarçiu, fagot

    Ajet Çekiçi “Telegoni” për kuartet harkor në tri kohë
      Nevila Dergjini, violina I
      Lorin Lepuri, violina II
      Arlinda Prepapuca, viola
      Estela Jaho, violonçel

    Kreshnik Aliçkaj “Something for you” për piano me 4 duar   
         Neritan Hysa, piano
      Fjolla Avdiu, piano

    Dorian Çene Trio  për violinë, violonçel dhe piano
                                                                      Nevila Dergjini, violinë              
      Estela Jaho, violonçel
      Ardita Bufi, piano
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