Editorial
Reflektimi në ujë

Reflection in the water

Dhjetevjetëshin e dytë të jetës së saj, REMUSICA e filloi me fizionomi të re, fizionomi të ndërtuar mbi tri komponente kyçe: 1) popullarizimin e muzikës bashkëkohore, 2) gërshetimin e muzikës së re me muzikën e epokave tjera (Renesansës, Barokut, Klasicizmit) dhe 3) aktualizimin e krijimtarisë së kompozitorëve
kosovarë/shqiptarë, duke dëshmuar kështu lidhjen specifike dhe kuptimore që
ato mund të kenë.
Përvoja 100 vjeçare e muzikës së re dëshmon lidhjen logjike të saj me epokat
tjera stilistike. Reflektimi i emocionalitetit të muzikës madhështore klasike në
muzikën e re, hetohet në çdo fazë të zhvillimit të saj. Koha tregon se edhe rrymat më të suksesshme dhe më novatore të muzikës së Shekullit XX, janë në
thelb, reflektim (qoftë) indirekt i muzikës së dikurshme, duke respektuar fenomenin themelor evolutiv në art. Çdo epokë e re stilistike përmban në vete
elementin e rifreskimit, rigjenerimit të asaj të mëparshmës. Me këtë, vetëm sa
dëshmohet vazhdueshmëria e jetës. Indi i jetës është i pashkëputshëm. Pikërisht në ketë postulat ndërtohet përmbajtja programore e ReMusica-s së sivjeme.
Aspekti vizual i Katalogut (i autores franceze Virgine V.) bazohet në reflektimin
e objekteve në ujë (fotot e Donika R.), që është motoja e festivalit, ndërsa në
vet programin e 12 koncerteve të edicionit të sivjemë, gërshetohen natyrshëm
epokat stilistike, përvoja e kulturave të ndryshme, duke dëshmuar kauzalitetin
e reflektimit në art, në jetë dhe në vet muzikë. E tëra është një ReMusica.
Festivali fillon me vepren madhështore të kompozitorit kontemporan letonez
Ēriks Ešenvalds (22 maj), kompozuar në shqipe, në bazë të legjendes së vjetër
shqiptare të murimit. Artistët kinez me famë botërore, Lingling Yu dhe Guo
Gan, pa asnjë mëdyshje janë emrat më eminent që paraqiten në skenën muzikore prishtinase ndonjëherë. Virtuoz në erhu (instr. Tradicional kinez), Guo
Gan (në duo Lang Lang, pianistin më atraktiv dhe më të famshëm sot në botë),
mbush aktualisht sallat më prestigjioze botërore. Më datën 26 maj me orkestër
dhe më 28 maj me Recital, paraqitet njëri prej artistëve të ri më perspektiv sot
në Europë, shqiptari Ermir Abeshi, finalist i Queen Elisabeth Competition, fitues
i çmimit në Konkursin Lipizer etj. Me qëllim të promovimit të CD-së së tyre më
të re, në ReMusica vjen violinist autoritativ Klaidi Sahatçi, koncertmastër i parë i
Orkstrës së Teatrit La Scala në Milano dhe aktualisht të Orkestrës Tonhalle në Cyrih, bashkë me pianistën e respektuar Dhurata Llazo (më 27 maj). Pas bashkëpunimit me Jessye Norman dhe me Filharmoninë e Mynhenit vjen me Recitalin e
vet violisti Ulrich Von Wrochem.

In the second decade of its life, REMUSICA started with a new physiognomy, a
physiognomy built on three key components: 1) popularity of contemporary
music, 2) intertwining of the new music with the music of other eras (Renaissance, Baroque, Classicism) and 3) actualization of creations of Kosovar/Albanian composers, thus proving a specific and semantic relationship that they
may have.
A 100 year experience of the new music proves its logic connection with other
stylistic eras. The reflection of emotion from the extraordinary Classical music
to new music is seen at every stage of its development. Time indicates that most
successful and innovative music of XXth century, are basically, (whether) indirect
reflection of old music, thus respecting essential evoluative phenomenon of art.
Every new stylistic era contains the element of reviving, regeneration of the past.
Therefore, it is proved the continuity of life. Life’s tissue is unbreakable. This year,
exactly in this postulate, ReMusica’s program content is built.
Visual aspect of the Catalogue (French author Virginie V.) is founded on reflection of objects in water (photography by Donika R.), which is the festival’s motto,
while in this edition’s 12 concerts of the program itself, stylistic eras, the experience of different cultures, are naturally intertwined, thus proving causality of
art’s reflection in life and music itself. It is all one ReMusica.
Festival begins with a magnificent work of contemporary Latvian composer
Ēriks Ešenvalds (22nd May), Albanian composition, based on the old Albanian
legend of a walled-in women. Chinese worldwide known artists, Lingling Yu and
Guo Gan, without any doubts are the most eminent names appearing on the
Pristina’s music stage ever. Virtuous on erhu (Chinese traditional instr.), Guo Gan
(in duo with Lang Lang, today the most attractive and famous pianist in the world) is currently followed by masses in most prestigious halls in the world. On 26th
May with orchestra and 28th May a Recital, will be appearing one of the most
perspective young artists in Europe, the Albanian Ermir Abeshi, finalist of Queen
Elisabeth Competition, winner of Lipizer Competition, etc. With the objective of
promoting their newest CD, ReMusica presents an authoritative violinist Klaidi
Sahatçi, a first concert master of Teatro La Scala Orchestra in Milan, as well as
of Tonhalle Orchestra in Zurich, followed by a respected pianist Dhurata Lazo
(27th May). After collaborating with Jesse Norman and Munich Philharmonics,
violinist Ulrich Von Wrochem will be preforming his own Recital.

Veçori e edicionit të sivjem është gjithsesi, numri prej 200 pjesmarësve në 12
koncertet e Festivalit.
			Rafet RUDI

A particularity of this year’s edition, without doubt, is the number of participants
in 12 concerts of the Festival, which is above 200.
				

Rafet RUDI
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20:00

HAPJA / OPENING ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONY CHOIR
Rafet RUDI dirigjent / conductor

23 Maj / May

20:00

NATA KINEZE / CHINESE NIGHT ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
Guo GAN erhu & Lingling YU pipa

24 Maj / May

20:00

NATA GJERMANE / GERMAN NIGHT ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
Ulrich von WROCHEM viole & Tatjana PRELEVIC piano

Maj / May
E Mërkure / Wednesday

Ē.Eševald / E.Whitacre / M.Lauridsen / K.Matsushita / M.Mengjiqi / R.Rudi

E Enjte / Thursday

H.Le Ge / O.Jan Tursun / H.Huang

E Premte / Friday

26 Maj / May

J.S.Bach / D.Zeqiri / V.Beqiri / T.Preleviç / R.Schuman

21:00

SAKSOFON / SAXOPHONE RECITAL ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
Dardan GJINOLLI saksofon / saxophone & Misbah KACAMAKU piano

20:00

ORKESTRA SIMFONIKE E FILHARMONISË SË KOSOVËS

E.Rucvin / E.Schulhoff / E.Bozza / R.Wiedoft / D.Milhaud / P.Ituarelde

E Diel / Sunday

SYMPHONIC ORCHESTRA OF KOSOVO PHILHARMONY
Salla e kuqe / Red Hall

Ermir ABESHI violinë / violin
Toshio YANAGISAWA dirigjent / conductor

27 Maj / May

M.Bruch / I.Stravinsky / V.Beqiri

12:30

Tribunë Muzikologjike “Botimet në fushën e muzikës shqiptare”
Referues : Zeqirja Ballata, Kosovë & Eriona Rushiti, Shqipëri
Promovim CD: Blerim Grubi violë, “Albanian Memories” Klaidi Sahatçi, violine & Dhurata Lazo, piano
Art Qender / Art Center

20:00

NATA SHQIPTARE / ALBANIAN NIGHT ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
Klaidi SAHATÇI violinë / violin & Dhurata LAZO piano		
		

20:00

VIOLINË / VIOLIN RECITAL ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”
Ermir ABESHI violinë / violin & Misbah KACAMAKU piano

22:00

NATA AKUSMATIKE / ACOUSMATIC NIGHT ıı ASK American School of Kosovo
Sebastian PETER
Donika RUDI

E Hënë / Monday

28 Maj / May

L.van. Beethoven / Cesk Zadeja / Rafet Rudi / Eriona Rushit

E Martë / Tuesday

E.Chausson / K.Aliçkaj / E.Ysaye / N.Paganini

S.Peter / A.Loufopolos / C.Helm / D.Rudi

29 Maj / May

20:00

E Mërkure / Wednesday
21:00

ALBANIAN ACCORDEONS ıı Biblioteka Kombëtare / National Library

A.Piazzolla / A.Peçi / A.Broshka / W.A.Mozart / B.Shehu / R.Galliano / A.Bruzzese / P.Baranek

REZONANCA BAROKIENE / BAROQUE RESONANCE ıı Biblioteka Kombëtare / National Library
Kaltrina MIFTARI soprano & Safet BERISHA countertenor
J.Dowland / H.Purcell / C.Monteverdi / J.Pook / G.del Biado

30 Maj / May

12:30

KONCERTI PEDAGOJIK / PEDAGOGIC CONCERT ıı Filharmonia e Kosovës / Philharmony Hall

Miniatura për instrumente të tunxhit të bazuara në këngë popullore

E Enjte / Thursday

Miniatures for Brass instruments based on Albanian folk songs
K.Aliçkaj / K.Gashi / D. Zeqiri / D.Zymberi / H.Syla / R.Rudi / V.Beqiri

20:00

PODIUM I HAPUR / OPEN PODIUM ıı Biblioteka Kombëtare / National Library

		

22 Maj / May

E Mërkure / Wednesday
20:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”

KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONY CHOIR
Rafet RUDI dirigjent / conductor
Ēriks Ešenvalds
Legend about a Walled-in women / Sipas legjendës së vjetër shqiptare të murimit
B. Llugiqi, E. Kajtazi, K.Miftari , A.Paloja, L. Durmishi, Sh. Behrami, S. Berisha, B. Bobaj, E. Rexhepi

Eric Whitacre
Sleep
Morton Lauridsen
Les chansons des roses Dirait-on
Ko Matsushita
Karimatanu Kuicha
Mendi Mengjiqi
Music in the Circle
Rafet Rudi
Malli për udhëtarin e humbur (E.Basha) /Afresk Arbëresh III
për solist, kor, shirit manjetik, 2 piano, timpan dhe recitator
Elbenita Kajtazi soprano
Misbah Kaçamaku piano, Neritan Hysa piano, Patris Berisha timpan, Bislim Muçaj recitator

Kori i Filharmonisë së Kosovës

Kori i Filharmonisë së Kosovës është ansambël profesional (me 50 antarë profesionist) i cili vazhdon punën e Korit profesional të ish Radio-televizionittë Prishtinës, kor i cili veproi me shumë sukses që nga viti 1980 pikërisht nën drejtimin e dirigjentit aktual të Korit - Rafet Rudit. Me
aktivitetin e tij Kori i Filharmonisë gjithashtu vazhdon të kultivojë traditën e këndimit koral që në Kosovë ekziston që nga viti 1945.
Programi i këtij ansamble përfshin vepra të një game të gjërë stilistike, duke filluar nga veprat e mjeshtërve të vjetër ( Montrverdi, Morley,
Arcadelt, Marenzio) e deri te veprat e kompozitorëve të rëndësishëmtë literaturës nga literatura moderne korale (B. Britten, A, Pärt, G. Ligeti,
E. Witacre etj.). Vend të rëndësishëm ne programet e Korit zë krjimtaria e kompozitorëve kosovarë/ shqiptarë. Kori, deri më tash ka pasur
një sërë prezentime të rëndësishme në vend dhe jashtë Kosovës me programe a capella - Pula, Poreç (Kroaci), Shkup, Tiranë, Durrës etj.. Në
bashkëpunim me Orkstrën simfonike të Filharmonisë, realizon vepra të mëdha vokalo– nstrumentale. Bashkë me Orkestrën simfonike të
Filharmonisë së Kosovës me koncertet e tyre (shpeshherë në koncerte të parbashkëta në realizimi e veprave të mëdha), paraqet bërthamën
e rëndësishme të jetës muzikore në Kosovë.

Rafet RUDI

U lind në Mitrovicë, më 1949. Studimet i kreu pranë Akademisë së Muzikës në Beograd. Diplomoi në degën e Dirigjimit dhe atë të Kompozimit. Studimet pasuniversitare i mbaroi në Sarajevë, kurse specializoi për një vit shkollor në Konservatorin Nacional të Parisit në klasën e
kompozitorit Claude Ballif. Në periudhën 1980 - 1987 ishte dirigjent permanent i Korit profesional të Radiotelevizionit të Prishtinës. Merret
me publicistikë. Ka mbi 300 shkrime të ndryshme (eseistikë, reçensione, kritikë etj.). Të botuar ka disa libra shkollorë, si dhe librin teorik
“Sprova estetike.” Aktualisht është Profesor në Akademinë e Muzikës në Prishtinë, ku ligjëron lëndën e Formave të muzikës dhe Kompozimin.
Është udhëheqës i Qendrës Kosovare për Muzikën e Re.
Rudi është laureat i shumë shpërblimeve dhe mirënjohjeve: Çmimi i Dhjetorit të Kosovës për krijimtari; Çmimi i Festivalit Internacional
BEMUS; Çmimi vjetor i SHKK për vitin 1982 etj.
Veprat kryesore: Simfonia, Koncert për kitarë dhe orkestër harkor, Kohë koncertante për piano dhe orkestër simfonik, Kuartet harkor, The
return për mexosoprano dhe orkestër simfonik, Afresk arbëresh III për sopran, kor, 2 piano, organo, recitator dhe shirit manjetik, Icare ubi es
për mexosoprano, kor, 3 timpani, gong, tr-gl, 2 piano, etj.
Veprat i ekzekutohen në Francë, Zvicër, Britani të Madhe, Itali, SHBA, Japoni, Shqipëri, Spanjë, Suedi, Bullgari, Kroaci, Slloveni etj.

REMUSICA

23 Maj / May

E Enjte / Thursday
20:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”

NATA KINEZE / CHINESE NIGHT
Guo GAN erhu
Lingling YU pipa
* Jiangnan sizhu music - Pjesë instrumentale folklorike e regjionit të Kinës
Jiagnan is a style of traditional Chinese instrumental music from the Jiangnan region of China.		

Xiao ni shang / Melodie de I’habite arc-en-ciel
Jiangnan sizhu music

Huan Le Ge
A song of Joy / Hymne a la joie
Osman Jan Tursun
arranger Fandi Wang

Tian Shan Zhi Chun / The spring of Tian mountain, pipa
Shi Mian Mai Fu / Ambush
Haihuai Huang
The Horse Race, erhu
Mongolian Folk Song

Misbah Kaçamaku, piano
		
Zhong hua liu ban / Moderately Ornamented “Six Beats”
Jiangnan sizhu music

Xia San Liu / Three Six
Jiangnan sizhu music

Lingling YU është performuese virtuoze e pipa-s, maestro e muzikës antike të pipa-s. Në moshën tetë vjeçare, ajo filloi mësimet në violinë dhe erhu dhe më vonë koncentrohet në pipa. U konsiderua si talent i jashtëzakonshëm, dhe u publikua një film dokumentar për aftësitë
e sajë të veçanta muzikore – Chun Lei, “Little Genius”. Lingling YU diplomoi në Arte në Konservatorin e Kinës në Pekin, në moshën njëzet
vjeçare. Po atë vit, ajo caktohet si ligjeruese në Universitetin Tsinghua të Pekinit.
Në moshën njëzet e pesë vjeçare, fitoi garën kombëtare të muzikës tradicionale kineze në Pekin. Stili performues i sajë, kombinuar me
mjeshtëri të jashtëzakonshme të të gjitha teknikave të instrumentit, është i fuqishëm, i qartë, i ngrohët dhe kreativ, karakterizohet me shkëlqim dhe delikatesë, një ndeshje ndërmjet emocionit dhe qetësisë, duke shkrirë kështu dy principe të filozofisë kineze: yin-in dhe yang-un
(Yin-Yang : koncept që përdoret për ta përshkruar në dukje se si forcat e kundërta, apo në kundërshtim, janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura në botën natyrale dhe si i japin shtytje njëra tjetrës, gjatë ndërthurjes reciproke).
Muzika e sajë është transmetuar në radio stacionet kryesore zvicrrane – DRS dhe Espace 2; franceze – France Musique dhe France Culture;
gjermane – Bayerisçer Rundfunk dhe ne televizionet zvicrrane, kineze, franceze, tunisiane dhe marokiene. Për te janë dedikuar programe të
posaçme në radio në Kinë, Zvicërr, Francë, Gjermani, SHBA, Kanada, Zelandë të Re, Mbertëri të Bashkuar, Australi, etj.
Në vitin 1999, botoi CD-në e parë të muzikës tradicionale për solo performancë të pipa-s, “Tian E” në Zvicërr, “Xu Lai” në Itali, më 2011 CD-në
e muzikës tradicionale për pipa dhe erhu, “Yue Luo” ne Itali. Këtë vit ajo do të botoj CD-në e muzikës antike të Operës Kunqu për pipa dhe
dizi, “Meng Yan” në Itali. Ajo është anëtare e Asociacionit të Muziktarëve Zvicërran dhe jeton në Gjenevë.
Guo GAN lindi ne Shenjang, qytet ky industrial në Kinën veriore. Rrjedhë nga një familje muziktarësh dhe në moshë shumë të re, e
pëlqente ‘erhu’-në, instrument ky tradicional kinez. Mësimet e para i mori nga i ati, GUO Junming, solist i njohur i erhu-së, dhe filloi të performoj para publikut në moshën katër vjeçare.
Më 1987 nisi të vijoj Konservatorin e Muzikës në Shenjang dhe më 1991 fitoi çmim të dalluar për punën e tij në erhu. Në të njejtën kohë,
studioi instrumentet perkusioniste Kineze dhe ato të Perëndimit dhe mbajti xhaz koncert për perkusione dhe piano, një ngjarje e pashembullt në konzervator.
Në vitin 1992, fitoi çmimin e parë në muzikë tradicionale. Më 1995, mori titullin e profesorit të erhu-së dhe perkusioneve në Konservatorin
e Provincës Liaoning. Po atë vit, ishte njëri nga themeluesit e xhaz grupit, GYQ, i cili është mjaft i njohur në Kinë.
Më 2003, GUO Gan pati disa inçizime me pianistën Colette MERKLEN, turne me Pascal FAULIOT në Francë dhe shtete tjera europiane.
Rrjedhimisht, u ftua të performoj në UNESCO dhe me HUANG HE GROUP dhe CHANG JIANG GROUP.
Gou Gan performoj në UNESCO Pariz, koncertin e Bach 2 violon, me shefin orkestral Richard Boudarham dhe Orkestrën Filharmonike të
Pragës në koncertin “Melody For Peace”, në Avery Fisher Hall, në Lincoln Centre të New York-ut, me Orkestrën os St. Luke, operën e Rossinit
“L’Italina in Algeri”.
Në vitet 2008 dhe 2009, GUO Gan u ftua nga pianisti Lang Lang të performoj në Chicago Symphony Hall , New York Carnegie Hall (Auditoriumin Stern/ Skenën Perelman në Carnegie Hall) dhe Los Angeles Orange County Performing Arts Center Renée dhe Henry Segerstrom
Concert Hall) .

24 Maj / May

E Premte / Friday
20:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou”

21:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou”

Catholic Church “St. Anthony”

Catholic Church “St. Anthony”

NATA GJERMANE / GERMAN NIGHT

SAKSOFON / SAXOPHONE RECITAL

Ulrich von WROCHEM viola

Dardan GJINOLLI saksofon / saxophone

Tatjana PRELEVIÇ piano

Misbah KAÇAMAKU piano

Johann Sebastian Bach

E. Rucvin

Suite No.5 BWV 1011, viola
Dafina Zeqiri
Disappear,

Etudes de Concert
Erwin Schulhoff

viola

Valton Beqiri
Quasi Kaba
Tatjana Preleviç
...um in massloser Wut zu sterben
Robert Schumann
Märchenbilder Op.113

Hot Sonte /Jazz Sonte
Eugena Bozza
Improvisation and Caprice
Rudy Wiedoft
Valse Vanite
Darius Milhaud
Scaramouche
Pedro Ituarelde
Pecuena Czarda

Ulrich von WROCHEM

Studio me Heinz Kirchner, Helmut Heller dhe George Neikrug. Në vitin 1966 arriti të jetë violist solist në Operën e Berlinit, Orkestrën Simfonike të Radios Bavareze dhe La Slalas së Milanos, dirigjuar nga Claudi Abbado. Ai poashtu kishte performanca solistike me orkestra të njohura. Për disa vite punoi i pavarur, dhe ligjeroi lëndë të masterit në Egjipt, Austri, Rusi, Siri, Brazil, Kinë, Iran, Kore dhe Shtete të Bashkuara.
Partnerë të muzikës kamertale kishte Wolfram Lorenzen, Jörg Demus-in, Bruno Canino-in dhe Alfons Kontarsky. Me Jessye Norman, inçizoi
“Viola Songs” të Bramsit në Philips. Ai performon në Violë “Alemannic”, punuar në vitet 1700. Nga 1996 deri më 2005, ishte mysafir i rregullt
si dirigjent në Filharmoninë e Bjellorusisë.

Tatjana PRELEVIÇ lindi në Titograd (Podgorica e sotme, Mali i Zi). Studioi piano dhe kompozim në Akademinë e Muzikës Konstantin

Bogino dhe Vojin Komadina në Titograd. Ishte fituese e çmimeve të shumta si, Çmimi i Posaçëm në garën e ARD-së në Mynih, Çmimi i Parë
në garën Santa Maria Ligure dhe Çmimin e Tretë në garën e German industry në Leverkuzen, etj. Që nga viti 1997, Tatjana Prelevic është
ligjeruese në Universitetin e Muzikës, Dramës dhe Medias në Hanover, ndërsa nga viti 2003, poashtu ligjëron në Shkollën Verore për Muzikë
Kamertale në Bardou (Francë).
Më 2011-ën, Tatjana Prelevic themeloi ansamblin “Original Factory”, i cili është përkushtohet parimisht perforancës së muzikës teatrale. Nga
viti 2012, ligjeroi në Universitetin e Hildesheim-it, lëndën “musik.welt – Diversiteti kulturor në arsimimin muzikor”. Pjesë e kompozimeve të
Prelevics janë vepra për solo, ansamble kamertale dhe orkestrale, si dhe vepra për muzikë vokale dhe teatër muzikor.

Dardan GJINOLLI

Studioj në Akademinë e Arteve, dega muzikë, në drejtimin pedagogjik dhe më pas për saksofon. Mentori i
saksofonit ishte Stojan Dimove nga Maqedonia. Eshtë studenti i parë qe diplomoj në instrumentin e saksofonit në Kosovë. Menjëher pas diplomimit, hapi degën e parë të saksofonit në Kosovë, në Prizren.
Pas dy vitesh përfundoj magjistraturën në Fakultetin “Kiril I Metodik” në Shkup.
Koncertoj në shume vende, si në Kosovë ashtu dhe jashtë saj Shkup, Tiranë, Bruksel, Bazel etj.
Aktualisht punon si pedagog ne shkollën e mesme të muzikës Lorenc Antoni në Prizren, si dhe në shkollën e
mesme Prenk Jakova në Gjakovë.

Misbah KACAMAKU U lind në Mitrovicë. Shkollën e ulët e kreu ne vendlindje ndërsa të mesmen ne Pri-

shtinë. Në vitet 1986-1993 studion për piano ne Akademinë e Muzikës "Gnjesinih" në Moskë ,Rusi në klasën
e Prof. Jurij Petrov. Diplomohet në vitin 2002 ne Fakultetin e Arteve në drejtimin e pianos. Në vitin 2010
perfundoi studimet postdiplomike në Fakultetin e Artit Muzikor ne Shkup në klasen e Prof. Jasmina Cakar. Si
solist dhe anëtar ansamblesh ka mbajtur koncerte ne Zvicërr, Maqedoni, Slloveni, Spanjë, Gjermani etj. është
bashkëpunëtor i ngushtë i Filharmonisë së Kosoves si dhe anetër i Solistëve të Filharmonisë së Kosovës.

REMUSICA

26 Maj / May
E Diel / Sunday

20:00 ıı Salla e kuqe / Red Hall

ORKESTRA SIMFONIKE E FILHARMONISË SË KOSOVËS
SYMPHONIC ORCHESTRA OF KOSOVO PHILHARMONY

		
Ermir ABESHI violinë / violin
Toshio YANAGISAWA dirigjent / conductor
Valton Beqiri
Në shpirtin e traditës / Spirit of tradition
Orkestër harkore dhe perkusione, koha II & IV / Impakti & Loja
String Orchestra and percussion, mvt. II - IV / Impacti & Dance

Baki Jashari 				
Lottapace / Lottapace
Orkestër harkore dhe Timpane, koha II / Loja e luftës
String Orchestra and Timpani, mvt. II / War & Dance
Patris Berisha Perkusione / Percussion

Max Bruch
Violin Concerto, No.1, Op.26

Vorspiel : Allegro moderato
Adagio
Finale : Allegro energico

Igor Stravinsky
Zogu i zjarrtë / The Firebird

Suitë baleti për orkestër simfonike
Ballet Suite for symphonic orchestra

Orkestra Simfonike e Filharmonisë së Kosovës u themelua pas luftes se fundit ne Kosove ne vitin 2000 me iniciative te disa
muziktarëve te dalluar kosovar.Fillimisht si ansambël harkor e më vonë si orkestër kamertal. Filharmonia e Kosovës paraqet padyshim vazhdimësinë e punës së ish Orkestrës Simfonike te Radio-Televizionit te Prishtinës, veprimtaria e së cilës u shua me dhunë nga regjimi serb ne
vitin 1990. Pas konsolidimit te institucioneve shtetërore Filharmonia e Kosoves kalon në përkujdesje te Ministrisë së Kulturës e cila financon
projektet koncertale dhe aktivitetin e rregullt te këtij institucioni te rendësishem muzikor.
Në programet e Orkestrës u prezantuan veprat e një mori kompozitorësh botëror dhe atyre shqiptarë të të gjitha orientimeve stilistike.

Toshio YANAGISAWA

I lindur më 1971, Toshio Yanagisawa studioi dirigjimin orkestral në Ecole Normal de Musique në Paris. Ai poashtu vijoi studimet e dirigjimit
orkestral me Yutaka Sado dhe Kazushi Ono. Me sukses kaloi audicionin në masteklasin e dirigjimit në Festivalin Muzikor Zviceran Verber
për të studiuar me të famshmin James Levine dhe Kurt Mazur. Që nga fitimi i vendit të dytë në Garat Ndërkombëtare të Dirigjimit në Tokio
në vitin 2000 ai ishte dirigjent mysafir i Filharmonisë së Re Japoneze, Filharmonisë së Japonisë, Orkestrës Filharmonike të Tokios, Orkestrës
Simfonike “Sinsei”, të Sapporos,Orkestrës Simfonike të Gunma-s e të tjerë. Yanagisawa ishte dirigjent permanent i Teatrit të Operas dhe
Baletit të Maqedonisë në vitet 2005-2007.
Në mars të vitit 2007 ai ishte dirigjent mysafir me Orkestrën e Filharmonisë së Kosovës. Nga tetori i vitit 2007 ai merr pozitën e dirigjentit
të përhershëm të Filharmonisë së Kosovës. Në korrik të vitit 2010 realizon një turne koncertale në Japoni me Orkestrën e Filharmonisë së
Kosovës. Krahas kësaj ai dirigjon edhe me Orkestrën Simfonike të Shën Petersburgut, , Pragës, Orkestrën Simfonike West Bohemian, Filharmoninë e Sarajevës, Orkestrën Simfonike të RTV Serbisë, të RTV Shqiptar, Teatrin e Operas së Stambollit etj.

REMUSICA

27 Maj / May

E Hënë / Monday
12:30

Art Qender / Art Center
Tribunë Muzikologjike “Botimet në fushën e muzikës shqiptare”
Referues : Zeqirja Ballata, Kosovë & Eriona Rushiti, Shqipëri
Promovim CD: Blerim Grubi violë, “Albanian Memories” Klaidi Sahatçi, violinë & Dhurata Lazo, piano

20:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”

NATA SHQIPTARE / ALBANIAN NIGHT
Klaidi SAHATÇI violinë / violin
Dhurata LAZO piano
Ludwig van Beethoven
Sonate in F major, nr.5 op.24

		Allegro
		
Adagio molto espressivo
		Scherzo.Allegro molto
		
Rondo. Allegro ma non troppo

Eriona Rushiti
Memory
Rafet Rudi
Rondo
Cesk Zadeja
Sonata
		Moderato
		Allegro

Klaidi SAHATÇI

Filloi studimin e violinës në moshën 6 vjeçare në qytetin e tij të lindjes, Tiranë. Në vitin 1986 hyn në Liceun Artistik “Jordan Misja” ku studjon
me M.Abazin dhe K.Skënderin.Në vitin 1992 ai u pranua ne Konservatorin e Milanos “G.Verdi” ku në 1994 u diplomua me maksimumin e
notave dhe me Cum Laude, në klasën e G. Maestrit.Më tej vazhdoi të ndjekë studimet me Salvatore Akardon në Kremona dhe me Boris Garlickin në Lion. Si solist debutoi në vitin 1994 me Orkestrën RAI-t te Milanos me rezultate të shkëlqyeshme. Më tej ka luajtur si solist edhe me
Orkestrën Nacionale të Lionit,Orkestrën e Zvicrës Italiane,Orkestren Nacionale të Kilit, Orkestren Tonhalle te Zyrihut, I Cameristi della Scala ,I
Virtuosi Italiani etj. me dirigjentë si D.Zinman, A.Lombard, M.Tang, H.Griffiths, M.Nesterowitz. Ndër të tjerat ai ka një aktivitet të dendur me
formacione të ndryshme muzikë dhome.Ka luajtur për stina koncertore të rëndësishme si psh. “Java Muzikore” në Lugano,Ciklet e muzikës
së dhomës në Tonhalle Zyrih,”Shoqata Giardino”,”Shoqata e Koncerteve” dhe në Teatrin Skala të Milanos.Ka luajtur me muzikantë me famë
ndërkombëtare si Rafael Oleg, Bruno Kanino, Dimitri Sitkovetski, Julian Rahlin, Fazil Say etj. K.Sahatçi ka fituar shumë konkurse në role drejtuese në disa orkestra të njohura Evropiane ; “Violon solo” në Orkestrën Nacionale të Lionit në Francë,“Zweite Konzertmeister” në Orkestrën
e Zvicrës Italiane, “Erste Konzertmeister” në Orchestrën e Dhomës së Zyrihut , “Primo Violino di Spalla” në Orkestrën e Teatrit “la Skala” të
Milanos dhe Orkestrës Filarmonike të saj. Aktualisht ai është “ Erste Konzertmeister “(Koncert mjeshtër i Parë) i Orkestrës Tonhalle të Zyrihut
në Zvicër. Është gjithashtu docent i katedrës së violinës në Akademinë e Lartë të Muzikës së Zvicrës Italiane në Lugano. Ai ka regjistruar
koncerte dhe inçizime për Radio Rai, Mezzo Channel, France3, DRS dhe RSI në Zvicër dhe Gasparo Records.
Klaidi Sahatçi luan një violinë të bërë nga mjeshtri i madh Antonio Stradivari e vitit 1719, e cila quhet “Wieniawski, Bower” dhe i është dhënë
atij për tu luajtur nga Benz-Mercedes Zyrih.

Dhurata LAZO

Pianiste, lindur në Gjirokastër. Studion pianoforte që nga mosha 6-vjeç në qytetin e lindjes. Më pas vazhdon studimet e pianos nën drejtimin
e pedagoges Nikoleta Nako, pranë Liceut Artistik të Tiranës, duke u perfeksionuar gjithashtu edhe në muzikën e dhomës. Në këtë kohë ajo
interpreton koncertin për piano të Prof. Cesk Zadeja me Orkestrën Simfonike të Liceut Artistik Është diplomuar në pianoforte në konservatorin e Tiranes (I.L.A.) në 1990, me prof. Anita Tartari, me një repertor të pasur autoresh si: Bach, Mozart, Beethoven, Hayden, Chopin, Liszt,
Grieg, Ravel, Debussy, Brahms, Rachmaninoff, Schuman, Schubert, Scriabin, Zadeja, Harapi, Ibrahimi etj.
Në vendlindje ka luajtur koncerte recitale pianistike dhe me muzike dhome, gjithashtu si soliste me Orkestren Simfonike të RTSH në 1987
nën drejtimin e dirigjentit Ferdinad Deda (koncertin nr. 3 L.van Beethoven) dhe me Orkestren Filarmonike të Tiranës 1989 ( koncertin në La
minor të E.Grieg). Në shtator të vitit 1990 transferohet në Itali dhe në 1998 është diplomuar edhe pranë Konservatorit «G.Verdi» të Milanos.
Ka studiuar për shume vite në akademine e Chopenit në Padova me profesorin polak Marian Mika.
Ka luajtur në koncerte recitale pianistike në Itali, Gjermani, USA, Luxembourg, Francë, Shqipëri. Në vitin 2004 ka realizuar edhe CD-në e
saj për PHOENIX të titulluar «Concerto Lanfranchi». Në vitin 2008 kthehet në Shqiperi me koncert recital në Akademine e Arteve dhe në
maj të vitit 2009 luan Koncertin në La minor të E.Grieg me orkestrën e RTSH nën drejtimin e dirigjentit kanadez Alain Trudel. Në vitin 2009
transferohet në Gjermani duke vazhduar aktivitetin koncertal dhe didaktik. Në Janar 2011 luan sërish si soliste me Orkestrën e RTSH-së Çesk
Zadeja dhe Chopin. Në tetor 2011 i jepet titulli «Krenari e qytetit» në qytetin e lindjes, Gjirokaster. Në Janar 2013 realizon në Zurich, CD-në
me violinistin Klaidi Sahatçi me vepra të kompozitoreve shqiptare të titulluar “Albanian Memories”.

28 Maj / May

E Martë / Tuesday
20:00 ıı Kisha Katolike “Shën Ndou” / Catholic Church “St. Anthony”

VIOLINË / VIOLIN RECITAL
Ermir ABESHI violinë / violin
Misbah KAÇAMAKU piano

Ernest Chausson
Poeme, Op. 25
Kreshnik Aliçkaj
Bona Fide
Eugene Ysaye
Sonata no.3, Op.27/3
Nicolo Paganini
Capriccio no.11

Ermir ABESHI

Finalist i Konkursit Ndërkombëtar për Violinë “Queen Elisabeth” në Bruksel dhe fitues i Cmimit te Dyte të Konkursit Nderkombëtar per Violine “Lipizer”ne Gorizia ( Itali).
Aktualisht eshte duke studiuar violinë me Dora Schwarzberg dhe muzikë dhome vme pianistin Italian, Enrico Pace. Ermir Abeshi ka performuar si solist me Orkestrën Kombëtare te Belgjikes, në sallën prestigjioze te Palais des Beaux-Arts ne Bruksel drejtuar nga Gilbert Varga, me
Orkestren Royal de Chambre du Vallonie, Orkestrën Simfonike Rumune te Ploietsi dhe Bacau, nën drejtimin e Ovidiu Balan dhe gjithashtu
si solist ne Jordan Hall ne Boston me New England Conservatory Chamber Orchestra.
I lindur ne Elbasan më1987, me shtetësi shqiptaro-amerikane, fillon studimet ne moshen 6 vjecare ne qytetin e tij. Ne moshën 10 fillon
studimet në IItali ku studion ne Konservator dhe diplomohet shkelqyeshem në vitin 2005 nën drejtimin e Bruno Pignata si dhe ndjek Akademinë “Walter Stauffer” ku studion me violinistin e famshëm italian, Salvatore Accardo.
Ne vitin 2006 përfundoj Masterin në Boston ku kryen Master e Graduate Diploma ne “New England Conservatory” me Malcolm Lowe,
Boston Symphony Orchestra Concertmaster.
I përkushtuar shumë ndaj muzikes së dhomës, ai performon në një sërë formacionesh muzikore nga duo në kuintet, Ermir është fitues i
bursës nga fondacioni CRT dhe Associazione DeSono në Torino, Itali.

28 Maj / May

E Martë / Tuesday
22:00 ıı ASK American School of Kosovo

NATA AKUSMATIKE / ACOUSMATIC NIGHT
Sebastian PETER
Donika RUDI
Sebastian Peter
Trumpet Player
Apostolos Loufopolos
Bee
Christian Helm
Aporie
Donika Rudi
Unspoken
Emotion Machine

Donika RUDI

Kompozitore shqiptare e lindur në qershor 1982. Ka studiuar kompozimin në Konservatorin e Muzikës në Gjenevë në dy drejtime : muzikë
instrumentale në klasën e Éric Gaudibert, Michaël Jarrell dhe drejtimin e musikes elektroakustike me Rainer Boesch dhe Luis Naón.
Disa nga veprat e saja të rëndësishme janë: Baleti Kontemporan “Life in Slow Motion”, e cila u dha premierë në Teatrin Nacional të Prishtinës,
“9” për trombon të amplifikuar & shirit manjetik, “Aura I” për violinë, violë, mezosoprano, soprano, perkusione & shirit manjetik, “The Echoes
of the Crying Earth” vepër akusmatike etj Ajo gjithashtu ka kompozuar për teatër, filma, dokumentarë si dhe për libra për fëmijë.
Kompozimet e saja janë performuar në Kosovë, Shqipëri, Francë, Belgjikë, Zvicërr, Spanje, Portugali, Bullgari etj.
Aktualisht jeton dhe vepron në Belgjikë ku është duke kompletuar studimet master në kompozim muzikën Akusmatike në Konzervatorin
Mbretëror të Muzikës në Mons, në klasën e Annette Vande Gorne.
Ajo është udhëheqëse e “Qendrës së Muzikës Elektronike – NOISE” si dhe drejtor artistik i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Re - ReMusica.

Sebastian PETER

Lindi në vitin 1982 në Marburg / Lahn Gjermani. Ai është kompozitor dhe interpretues i muzikës akusmatike.
Në vitin 2011 Sebastian diplomoi nga Univerziteti Bauhaus Weimarnga, me fokus në muzikë akusmatike. Ai vazhdoi studimet në muzikë
Elektroakustike (Master) në Weimar HFM Franz Liszt, me Robin Minard. Përvec kompozimit dhe interpretimit të muzikës akusmatike, Sebastian rregullisht punon si dizajner i tingullit dhe si kompozitor për Hörspiel dhe film. Muzika e tij u luajt në Evropë dhe në Amerikën e Jugut.
Ai fitoi disa cmime : «Prix Decouvèrtes Pierre Schaeffer» në Festivalin Phonurgia Nova , Arles, Prix Espace Du Son (Musiques et Recherches,
Ohain / Belgjikë), Mention G.Maffina (Studio Forum, Annecy, Francë)

REMUSICA

29 Maj / May

E Mërkure / Wednesday
20:00 ıı Biblioteka Kombëtare / National Library

21:00 ıı Biblioteka Kombëtare / National Library

ALBANIAN ACCORDEONS

REZONANCA BAROKIENE

Astor Piazolla
Fear
Aleksandër Peçi
Le-Dea-Da
Armand Broshka
Albanian music

Violinë, Trombon dhe ansambël Fizarmonikash

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenade
G major, K. 525, Mvt. 1
Aleksandër Peçi
Ekstase Pranveror
Bashkim Shehu
Aproksimato, No.5
Richard Galliano / A.Piazzolla
(Triptik) La valse a Margaux-Oblivion-Adios Nino

Violinë, Fizarmonikë, Piano dhe ansambël Fizarmonikash

Angelo Bruzzese
Mambo
Pawel Baranek
First Day of Spring

BAROQUE RESONANCE

Kaltrina MIFTARI soprano
Safet BERISHA countertenor
Festim Fanaj violin, Florin Fanaj guitar, Amanta Istrefi cello

John Downland
Can she excuse my wrongs / countertenor
Flow my tears / soprano
Come again / soprano
Henry Purcell
O let me weep / countertenor
Claudio Monteverdi
Pur ti miro / soprano / countertenor
Jocelyn Pook
How Sweet the Moonlight
Giuseppino del Biado
Fuggi, fuggi, fuggi / soprano / countertenor

Albanian Accordions

është formacioni instrumental i krijuar në 2009, por fillimet janë më të hershme dhe lidhen me liceun artistik “Onufri”, Elbasan. Pasioni i
pedagogut të fizarmonikës në Universitetin e Arteve, Tiranë Z. Elton Balla zgjoi interesin e shumë instrumentistëve të rinj për të qenë pjesë
e “Albanian Accordions”. Instrumetistët kryesorë të “Albanian Accordions” janë: Elton Balla, Klajdi Cerriku, Erand Kurani, Gersian Shero, Mirjan
Sulovari, Enrik Topçiu, Renato Kodra, Armand Ferra. “Albanian Accordions” ka qenë prezent në aktivitete kryesore artistike kombëtare dhe
ndërkombëtare. Pjestarë të këtij formacioni janë vlerësuar në konkurse të ndryshme për fizarmonikë, si: E.Balla, fitues i çmimit të parë në “Variété Accordion Competition” Paris (France), K.Cerriku dhe E.Hida, fitues të çmimit të parë për muzikë dhome në “International Competition
Accordion Spiring” Plovdiv (Bullgari), A.Ferra, fitues i çmimit të tretë në “International Competition Accordion” Pula (Kroaci), si edhe pjesëmarrje në koncerte dhe festivale në: Kosovë, Maqedoni, Bullgari, Itali etj. Repertori i “Albanian Accordions” përfshin vepra që nga periudha
Baroke e deri tek autorët bashkëkohorë. Gjithashtu një rëndësi e veçantë u kushtohet veprave të muzikës shqiptare. “Albanian Accordions”
ka bashkëpunime me instrumentistë dhe formacione të ndryshme vokale-instrumentale, ku vlen të përmendet bashkëpunimi me orkestrën
e “UA” si edhe me Z. Armand Broshka i cili i bashkohet në shumë aktivitete këtij formacioni si violinist, kompozitor dhe orkestrues i disa
veprave të shkruara për ansambël fizarmonikash, piano dhe trombon, me motive të muzikës shqiptare dhe asaj të huaj. Z. Broshka është
violinist aktiv i skenave shqiptare, me recitale të ndryshme si solist dhe bashkëpunime me ansamble orkestrale dhe të muzikës së dhomës.
Ai gjithashtu ka bashkëpunime si kompozitor me kinematografinë dhe Teatrin Kombëtar Shqiptar, ku vlen për t’u përmendur muzika për
dramën “Henri IV” me të cilen Shqipëria u perfaqësua në festivalin ndërkombëtar të Teatrove në Londër.
Qëllimi kryesor i “Albanian Accordions” është ringjallja e instrumentit të fizarmonikës klasike në kulturën shqiptare.

Kaltrina MIFTARI

U lind ne Prishtine ne vitin 1989. Diplomoj per solokedim ne klasen e mexo sopranos Merita Juniku,
prane Fakultetit te Arteve ne Prishtine.
Eshte anetare e rregullt dhe soliste e Korit te Filharmonise se Kosoves.

Safet BERISHA

Studion solokendimin prane Fakultetit te Arteve ne Prishtine.
Qe nga viti 2004 eshte anetar i rregullt i korit te Filharmonise se Kosoves dhe anetar i ansamblit vokal Okteti Plus.
Si kontratenor, debutoj ne vitin 2011, me nje koncert recital dhe qe nga ajo kohe ka pasur shume prezantime si i tille ne Prishtine dhe Tirane.

REMUSICA

30 Maj / May

E Enjte / Thursday
12:30 ıı Filharmonia e Kosovës / Philharmony Hall

KONCERTI PEDAGOJIK / PEDAGOGIC CONCERT
Miniatura për instrumente të tunxhit të bazuara në këngë popullore
Miniatures for Brass instruments based on Albanian folk songs
Kreshnik Aliçkaj
		
Po t’jemi bashkë ne të dy / trumpet & piano
Mos ju prishni lumturinë / horn & piano
Kushtrim Gashi
					
Kajranfilat qe i ka Shkodra
Fatjon Gashi trumpetë 1, Dioklea Hoxha trumpetë 2, Leutrim Gashi piano

Didare
Fatjon Gashi trumpetë, Bledar Bujupi horn, Leutrim Gashi piano

Dafina Zeqiri
				
Kënga luljavet / këngë arbëreshe / trio horn
Drinor Zymberi
				
Kur ka ra kushtrimi n’ Kosovë / trio horn
Bledar Bujupi horn, Besmir Behluli horn, Fitimi Halimi horn

REMUSICA

Hajrullah Syla
Kur bie fyelli çiftelia / brass quintet +
Kushtrim Gashi
				
Valle / Dance / brass quintet +
Valton Beqiri
				
Hamsa / brass quintet +
Avni Krasniqi trumpetë 1, Ardit Pira trumpetë 2, Bledar Bujupi horn
Betim Krasniqi trombone, Ilir Livoreka bass trombone, Meriton Ferizi tuba

Rafet Rudi
				
Kah po vjen o zogu i Ohrit
Këngë djepi / trombone quartet
Betim Krasniqi trombone, Rejhan Rexha trombone, Ilir Livoreka trombone,
Meriton Ferizi tuba

30 Maj / May

E Enjte / Thursday
21:00 ıı Biblioteka Kombëtare / National Library

PODIUM I HAPUR / OPEN PODIUM
Kushtrim Gashi
5 Pjesë për Piano
Rinor Aliu piano

Max Bruch
Romanian Melody / eight pieces No.5

Vehbi Shosholli clarinet, Njomza Bislimi viola
Melos Buza piano

Leo Brouwer
Cuban landscape with rain

Denis Rexhepi guitar 1, Driton Galica guitar 2
Premtim Dula guitar 3, Kreshnik Berisha guitar 4

Hajrullah Syla
Trio “PfCF”

Kaltrina Krasniqi flute, Vehbi Shosholli clarinet
Diana Toska piano

Colin Brumby
Suite for Double Basses

Lulzim Lushtaku doublebass 1
Rezart Dosti doublebass 2
Shkodran Osmani doublebass 3
Krenar Brahimi doublebass 4

Anton Reicha
Trio, No.22
Fitim Halimi, horn 1
Florentina Thaqi, horn 2
Meriton Ferizi, fagot

Hajrullah Syla
Color Sextet

Gentiana Ahmeti flute, Vehbi Shosholli clarinet
Bledar Bujupi horn, Festim Haxhikadriu violin
Amanta Istrefi cello, Melos Buza piano

Kreshnik Aliçkaj

				
Pranvera filloj me ardhë

Zoltan Kodaly
Stabat Mater
Memli Kelmendi
...Sepse! / Kor, Elektronikë dhe Orkestër kamertal
Kori dhe Orkestri kamertal i Sh.M.M
“Halit Kasapolli”, Pejë
Memli KELMENDI dirigjent / conductor

REMUSICA

Kushtrim Bajrami
O po gjeta një bylbyl
Ramadan Ramadani
Atëdheu
Kori i Sh.M.M “Çesk Zadeja”, Ferizaj
Lindita ISUFI dirigjente / conductor
W.A. Mozart

		

Ave Verum Corpus

E. Fabrez

				
Boleras Sevillanas

Kori i Sh.M.M “Tefta Tashko”, Mitrovicë
Lirije Halili Koshi dirigjente / conductor

Lorenc Antoni
Kënga e Rexhës
Arbenita Lubishtani
					
Mandile / Popullore
Ansambli vokal ATTACCA
Hajrullah SYLA dirigjent / conductor

Performers / Interpretët

Kosovo Philharmony Choir is a professional ensemble (with 50 professionalists)
that continues the work of the former Professional Choir of the Radio and Television of
Prishtina. The former choir has succsesfully operated since 1980 under the leadership
of the current conductor Rafet Rudi. With its activity the Choir continues the tradition
of Choral singins in Kosovo dating since 1945. The Program of the ensemble consists
of wide ranging stilistic repertoire starting from early music masters (Monteverdi, Morley, Arcadelt, Marenzio) until the works of important composers of the modern choral
singing repertoire (B. Britten, A, Pärt, G. Ligeti, E. Witacre etj.) An important part of the
repertoire is reserved for the Choral works of Albanian/Kosovo composers. The choir
has so far had many important presentations with a capella programs in and out of Kosovo such as –Pula, Porec (Croatia), Skopje, Tirana, Durrës etc... In cooperation with the
Simphonic Orchestra of the Kosovo Philharmony , the Choir has performed large vocal
–instrumental works.The Choir ,in cooperation with the Kosovo Philharmony and their
joint concerts, presents the important nucleus of the music life in Kosovo.
Rafet Rudi Albanian composer and conductor. He graduated in Belgrade, in Conduc-

ting and Composition.
He completed his postgraduate studies in Sarajevo, followed by a one year specialization in the National Conservatory of Paris, in the class of the composer Claude Ballif in
1979/80. He worked as a conductor of the Prishtina Radio Television Professional Choir
from 1980 to 1987. Rudi is also known as a writer in the field of music esthetics and
author of the recent book “Sprova estetike” (Esthetic challenges). He is also an author of
numerous music textbooks. Rudi is the chair of the “Kosovar Center for New Music” and
Director of the Prishtina International Festival “ReMusica.” Currently, he is a professor of
Musical Form and Composing in the Academy of Music in Prishtina and conductor of
Professional Kosova Philharmonic Choir. The following are his most important works:
Symphony, Concert for guitar and string orchestra, Concerto time for piano and simfonic orchestra, String quartet, The return for mezzo-soprano and simfonic orchestra,
Afresk arbëresh III for vocal soloist, choir, 2 pianos, organo and tape, Dialogues perdu for
flute, string trio and tape etc. His compositions are performed in France, Swiss, United
Kingdom, Italy, USA, Japan, Holland, Russia, Albania, Rumania, Spain, Sweden, Bulgaria,
Croatia, Slovenia etc.

Guo Gan was born in Shenyang, an industrial city in northern China. He comes from

a family of musicians and was attracted to the erhu, a traditional Chinese instrument,
very early on. His first lessons were with his father, GUO Junming, a famous erhu soloist,
and he began to play in public at four years of age. In 1987 he entered the Shenyang
Music Conservatory and in 1991 won a prize with honours for his work on the erhu. At
the same time he studied Chinese and Western percussion instruments and gave a jazz
concert for percussion and piano, an unprecedented event at the conservatory.
In 1992, he won first prize in the traditional-music. In 1995, he was named professor of
erhu and percussion at the Conservatory of Liaoning Province. The same year, he was
one of the founders of a jazz group, GYQ, which is well known in China.
In 2003, GUO Gan made several recordings with the pianist Colette MERKLEN , concert
tour with Pascal FAULIOT in France and other European countries .
Subsequently, he was invited to play at UNESCO and with the HUANG HE GROUP/ and
CHANG JIANG GROUP . GUO Gan played in Paris UNESCO concerto of Bach 2 violon,
with chef de l’Orchestre Richard Boudarham and l’Orchestre Philharmonique de Prague
in concert « Melody for Peace », in New York Lincoln Centre Avery Fisher Hall with Orchestra os St.Luke, opéra de Rossini « L’Italina in Algeri ». In 2008 and 2009 , GUO GAN
was invited by the pianist Lang Lang to play in two concert in Chicago Symphony
Hall , New York Carnegie Hall ( Stern Auditorium/Perelman Stage at Carnegie Hall)
and Los Angeles Orange County Performing Arts Center Renée and Henry Segerstrom
Concert Hall )

Lingling Yu is a virtuose pipa player, maestro of the ancient pipa music. At the age of
eight, she began to study the violin, the erhu, and later concentrated on the pipa. Considered as a prodigy, a documentary movie was published on her exceptional musical abilities
- Chun Lei, «Little Genius”. Lingling YU obtained the bachelor’s degree in Arts at the China
Conservatory of music in Beijing at the age of twenty. At same year, she was appointed as
lecturer at Tsinghua University in Beijing. At twenty-five years old, she won the national
competition of Chinese traditional music in Beijing. Her performing style, combined with
an exceptional mastery of all the techniques of the instrument, is powerful, clear, warm
and creative, characterized by brightness and delicacy, an encounter between emotion
and serenity, blending the two principles of the Chinese philosophy : the yin and the yang.

Her music has been broadcast on radio stations, the principal Swiss – DRS and Espace 2
; France – France Musique and France Culture; German - Bayerischer Rundfunk and on
the Swiss, the Chinese, the French, the Tunis and the Maroccan TV. Radio emissions have
been dedicated to her in China, Switzerland, France, Germany, USA, Canada, New Zealand,
United Kingdom, Australia, etc.
In 1999 she published her first CD of traditional music for pipa solo, «Tian E» in Switzerland,
«Xu Lai» in Italy, in 2011 CD of traditional music for pipa and erhu, “Yue Luo» in Italy. This
year she will publish her CD of ancient musique of Opera Kunqu for pipa and dizi, « Meng
Yuan» in Italy. She is member of the Association of Swiss Musicians and lives in Geneva.

Ulrich

von Wrochem studied with Heinz Kirchner, Helmut Heller
and George Neikrug. His career led him in 1966 to the position of the solo violist of the
Berlin Opera, the Bavarian Radio Symphony Orchestra and Milan’s La Scala, conducted by
Claudio Abbado. He also had solo performances with famous orchestras. For several years
he has been working freelance, and was teaching master courses in Egypt, Austria, Russia,
Syria, Brazil, China, Iran, Korea and the United States. His chamber music partners were
Wolfram Lorenzen, Jörg Demus, Bruno Canino and Alfons Kontarsky. With Jessye Norman,
he recorded the «Viola Songs» by Brahms at Philips. He performs on an «Alemannic» Viola painted from the 1700s. From 1996-2005 he was a regular guest conductor of the Belarusian Philharmonic.

Prelevic Tatjana was born in Titograd (now Podgorica, Montenegro). She studied piano and composition at the Music Academy in Titograd Konstantin Bogino and Vojin Komadina. She won numerous prizes like, the Special Prize of the ARD competition in Munich,
the First Prize of the Santa Maria Ligure competition and the Third Prize in the competition
of German industry Leverkusen, etc. Since 1997, Tatjana Prelevic is a lecturer at the University of Music, Drama and Media Hanover, while since 2003, it also teaches as part of the
Summer School for Chamber Music in Bardou (France).
In 2011, Tatjana Prelevic founded ensemble «Original Factory», which dedicates itself
mainly to performances of musical theater. Since 2012 she has taught at the University of
Hildesheim, program «musik.welt - Cultural diversity in music education.» Prelevics compositional oeuvre includes works for solo, chamber and orchestral ensembles, as well as
vocal music and musical theater works.
Dardan Gjinolli was born in Gjilan on January 03, 1984. He enrolled in the Music Aca-

demy of Prishtina- Pedagogy section, which he pursued for only one year.
The Prishtina Music Academy enabled him to pursue his Saxophone studies with StojanDimov from the Skopje Music Academy. Dardan soon became the first graduated student
inKosovo, for Saxophone. That same year he opened the first branch in Kosovo for Saxophone studies in the city of Prizren. Two years later, he completed his master studies at “Kiril
i Metodii” Music Academy in Skopje. He performed in numerous concerts in Kosovo and
abroad, i.e. Prishtina, Skopje, Brussels, Basel, etc.
He currently works as a Saxophone educator at the High School of Music «Lorenc Antoni»
in Prizren, as well as at the High School of Music «Prenk Jakova» in Gjakova.
He is the Principal Saxophonist of the RTK(Radio Television of Kosovo) Big Band.
He is also the Principal Saxophonist of the Brass Orchestra of the Kosovo Protection Forces.

Misbah Kacamaku was born in Mitrovica..In the years 1986-1993 he studied piano at
the Music Academy «Gnjesinih» in Moscow Rusia, in th class of Prof. Jurij Petrovich Petrov.
At 2010 he finished master studies in Faculty of Music Art-Skopje,Macedonia at the class
of Profesor Jasmina Cakar. As a soloist and member of different ensembles Kacamaku performed in many concerts in Switzerland, Macedonia, Slovenia, Germany, Spain and more.
He collaborates very closely with Kosovo Philharmony Orchestra.He is member of Soloist
of Kosova Philharmonics.
Kosovo Philharmonics Orchestra is established after the last war in Kosovo in the year 2000
with the initiative of some distinguished Kosovar musicians. Initially it started as a string
ensemble and latter as a chamber orchestra but with no doubt it represents the continuation of the ex -Symphonic Orchestra of the Radio and Television of Prishtina who’s activity
was ceased forcibly in 1990. After the consolidation of the state institutions the Kosovo
Philharmony is supported through the Minsitry of Culture by financing its concertos and
other regular activities of this important music institution.
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Toshio Yanagisawa was born in 1971, Toshio Yanagisawa studied orchestral conduc-

ting at Ecole Normal de Musique de Paris. And He has studied orchestra conducting under
Yutaka Sado and Kazushi Ono. He passed the Swiss Verber Music Festival’s conducting
masterclass audition to study under the famous James Levine and Kurt Mazur. Since placing second in the Tokyo International Music Competition for Conducting in 2000 he has
guest-conducted for New Japan Philharmonic, Japan Philharmonic, Tokyo Philharmony
Orchestra, Tokyo Metropolitan Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Tokyo City Philharmonic Orchestra, Japan ‘Sinsei’ Symphony Orchestra, Sapporo Symphony Orchestra, Sendai Philharmonic, Gunma Symphony Orchestra and more. He was principal conductor for
Macedonian National Opera from year of 2005 to 2007. In March 2007 he guest-conducted
for Kosovo Philharmony Orchestra. And he began resident conductor for Kosovo Philharmony Orchestra in October 2007, and he began principal conductor in May 2009. In July
2010 Kosovo Philharmony Orchestra’s Japan concert tour was realized. At the same time
he has been conducting Saint Petersburg Symphony Orchestra, Praha Symphony Orchestra (Sep.2012), West Bohemian Symphony Orchestra, Sarajevo Philharmonic, Serbian Radio
and Television Symphony Orchestra, Albanian Radio and Television Symphony Orchestra,
Istanbul Opera etc. The ‘Newsweek’ Japan chose Toshio Yanagisawa as one of the one hundred Japanese the world respects. Toshio Yanagisawa is currently a music director for The
Chamber Orchestra of Balkan and principal conductor for Kosovo Philharmonic Orchestra.

Ermir Abeshi is Laureate Finalist of the Queen Elisabeth International Violin Competition in Brussels and Second Prize winner at the «Lipizer» International Violin Competition in
Gorizia (Italy), Ermir Abeshi has performed as a soloist with the National Belgian Orchestra
at the prestigious Palais des Beaux-Arts in Brussels conducted by Gilbert Varga, L’Orchestre
Royal de Chambre du Wallonie, and the Romanian Symphony Orchestras of Bacau and
Ploietsi under Ovidiu Balan. He made his debut at the age of sixteen with the Ghedini
Symphony Orchestra under Mark Foster and also debuted in the prestigious Jordan Hall in
Boston as a soloist with the New England Conservatory Chamber Orchestra. He is Born in
Elbasan in 1987 he begins his studies at age six in his town. At ten he moves to Italy where
he studies at the conservatory graduating with honors in 2005 under Bruno Pignata and
attends the Walter Stauffer Academy in Cremona studying with renowned Italian violinist
Salvatore Accardo. In 2006 he moves to Boston and pursues his Master’s and Graduate
Diploma degree at the New England Conservatory studying with Boston Symphony Orchestra Concertmaster, Malcolm Lowe. During this time he also attends summer programs
and masterclasses with Ilya Grubert, Pinchas Zuckerman and Grigory Zhislin, he studies
chamber music with Nicholas Kitchen of the Borromeo String Quartet and Paul Biss, and
composition with Michael Gandolfi e John Mallia.
He is currently studying violin with Dora Schwarzberg and chamber music with Italian
pianist, Enrico Pace. A very active chamber musician, he performs in several formations,
which range from duo to quintet.
Ermir is a recipient of a scholarship from the CRT foundation and the DeSono Association
in Turin, Italy.
Kosovo Philharmonics Orchestra is established after the last war in Kosovo in the
year 2000 with the initiative of some distinguished Kosovar musicians. Initially it started as
a string ensemble and latter as a chamber orchestra but with no doubt it represents the
continuation of the ex -Symphonic Orchestra of the Radio and Television of Prishtina who’s
activity was ceased forcibly in 1990. After the consolidation of the state institutions the Kosovo Philharmony is supported through the Minsitry of Culture by financing its concertos
and other regular activities of this important music institution.

Klaidi Sahatçi was born in Tirana, Albania and began his musical studies at the age

of six in his home town.He started his studios in Italy “G. Verdi” Conservatory in Milan. He
obtained the violin diploma under the guidance of G. Maestri.
Klaidi Sahatci played as soloist with Tonhalle Orchester Zurich,Orchestre National de
Lyon,Orchestra della Svizzera Italiana, Zürcher Kammer Orchester, I Virtuosi Italiani, Orchestra da Camera di Milano, Orquesta National de Chile, Cameristi della Scala and performed with conductors such as D.Zinman, A.Lombard, M.Tang, a.Griffiths, M.Nesterowitz.
In orchestral field has won several international competitions covering important positions such as: Violon Solo of the Orchestre National de Lyon,Second Concertmaster of
Italian Switzerland Orchestra, First Concertmaster of the Zürcher Kammer Orchester, First
Concertmaster of the Orchestra of the Teatro alla Scala and Scala Philharmonic Orchestra
in Milan. Sahatci is currently First Concertmaster of the Tonhalle Orchestra in Zürich. He has
recording for Mezzo Channel, France3 , Radio Rai , DRS and RSI in Switzerland and Gasparo
Records.

Dhurata Luzo was born in Gjirokastra.
Graduated in piano in Tirana Conservatory (ILA) in 1990 under the guidance of Prof.
Anita Tartari. In September 1990 she moved to Italy and graduated at the Conservatory
«G.Verdi» of Milan.She studied for many years in Padua Academy Chopen with the Polish professor Marian Mika. Lazo performed iin Italy, Germany, USA, Luxembourg, France,
Albania, «Concerto Lanfranchi» is the first CD entitled, realized for PHOENIX. She performed with many orchestras as: Symphony Orchestra of ART in 1987 under the direction
of conductor Ferdinand Deda , Philharmonic Orchestra of Tirana, Orchestra under the direction of Canadian, as soloist with the Orchestra of ART the authors as Çesk Zadeja and
Chopin. In October 2011 it takes the title «Honorary Citizen» in her hometown of Gjirokastra. In January 2013 she released in Zurich the second CD with Albanian composers works
“Albanian Memories”,with the violinist Klaidi Sahatçi.
Sebastian Peter was born in 1982 in Marburg/Lahn Germany, composer and interpre-

ter of acousmatic music. In 2011 Sebastian graduated in Bachelor of Fine Arts in Media
Design with a Focus on acousmatic music, at Bauhaus University Weimar. He continued to
study Electroacoustic Composition (Master of Music) at the HfM Franz Liszt Weimar, with
Robin Minard. Next to composition and interpretation of acousmatic music, Sebastian regularly works as a sound designer and composer for Hörspiel and Film. His music was
played in Europe and South America. He won the “Prix Decouvèrtes Pierre Schaeffer” of
thePhonurgia Nova Festival, Arles, Prix (Musiques et Recherches, Ohain/Belgium), Mention
G.Maffina (Studio Forum, Annecy, France).

Donika Rudi is a kosovar composer of mostly chamber and acousmatic music. She studied composition in Geneva Music Conservatorium in two degrees: instrumental music,
class of Eric Gaudibert, Michael Jarrell and electroacoustics with Rainer Boesch and Luis
Naon. The latter mentored her specialization in Geneva Music Conservatorium.
She also composed music for numerous drama plays and films, documentaries and shorts.
Her compositions have been performed in Kosovo, Albania, France, Switzerland, Portugal,
Bulgaria, Spain, Belgium etc. Currently she lives and works in Belgium where she is completing her master degree in composition Acousmatic Music in Royal Conservatory of Music
of Mons, She has served as director of the Electronic Music Center – Noise in Prishtina since
2008 and as artistic director of the International Contemporary-Music Festival “ReMusica”
in Prishtina since 2010.
Albanian Accordions is an instrumental formation created in 2009, but its beginnings are earliest and related with the school of arts «Onufri», Elbasan. The main players
of the «Albanian Accordions» are: Elton Balla, Klajdi Cerriku, Erand Kurani, Gersian Shero,
Mirjan Sulovari, Enrik Topçiu, Renato Kodra, Armand Ferra. «Albanian accordions» has
been present in many national and international art activities. The repertoire of «Albanian
accordions» includes works from the Baroque era to contemporary authors. «Albanian
accordions» has collaborations with various instrumentalists and vocal-instrumental formations, which is worth mentioning cooperation with «UA» orchestra, as well as Mr. Armand Broshka who join in many activities with this formation as a violinist, composer and
arranger of several works written for the ensemble of accordions, piano and trombone,
with international music and Albanian motifs. Mr. Broshka is an active violinist of the Albanian scenes. He also has collaborations as composer with the cinematography and the
Albanian National Theatre, which is worth to mention the music for the drama «Henry IV»
with which Albania was represented at the international festival for theaters in London. The
main goal of «Albanian accordions» is the resurrection of classical accordion instrument in
Albanian culture.
Safet Berisha is currently studying to become a solo artist at the Faculty of Arts in Prishtina. He has been part of Kosovo’s Philharmonic Choir since 2004, where he is a regular
soloist. Since 2011, Berisha debuts as a contratenor and dedicates himself to the old music
of the renaissance - baroque. He has taken part in many concerts and Festivals, amongst
which are: the Carmen Opera’s, G.Bizet and Ali Pasha von Janina -A. Lortzing, concerts of
the Philharmonic Choir of Kosovo, the theatre of Opera and Ballet in Tirana, Skopje and
many other festivals in Kosovo.
Kaltrina Miftari was born in Prishtina, 1989. She graduated in Vocals from Merita
Juniku’s class of mexo sopranos at the University of Arts in Prishtina.
She is a regular member and solo vocalist of the Philharmonic Choir of Kosovo. As a solo
artist she has partaken in many Festivals, concerts and competitions in Kosovo as well as
abroad. Miftari is the winner of the first and second award of the “Ars Kosova” competition,
held in Prishtina.
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