EDITORIAL 2016
Edicioni i ri i ReMusica-s, i pesëmbëdhjeti me rradhë, vazhon rrugëtimin e tij në sjelljen e risive që i
determinon konteksti i jetës sonë muzikore. Që nga viti i kaluar, jemi përqëndruar në sjelljen e
formacioneve cilësore kamertale dhe ansambleve të mëdha (siq ishin dy formacionet korale, nga
Japonia me dirigjent Ko Matsushita dhe korin nga SHBA me dirigjent Daniel Abraham vitin e kaluar). Në
ambientin tonë, ku dominojnë recitalet, pjesëmarrja e ansambleve të mëdha e freskojnë jetën tonë
muzikore.
Në anën tjetër, ReMusica, edhe më tutje ngulmon në ﬁzionominë e saj themelore, të mbështetur në
postulatet e saj kryesore: vënja e paraleleve stilistike në mes muzikës së vjetër dhe asaj moderne, si
dhe shquarja e artistëve shqiptarë/kosovarë, përfshirë edhe muzikën e kompozitorëve tanë.
Festivali hapet me artistë kulminant shqiptarë, Ermir Abeshi dhe Merita Rexha Tërshana, dhe vazhdon me
koncertin e solisteve të Deutsche Operës nga Berlini, ku do të paraqitet për herë të parë, pas shume
sukseseve ndërkombëtare që ajo pati, sopranoja jonë Elbenita Kajtazi, anëtare e kesaj shtëpie operistike si
dhe Ronnita Nicole Miller mezzosoprano. Ndër ansamblet më atraktive që do të perfomojnë në edicionin e
sivjemë, padyshim është ARCIS SAXOPHON QUARTETT ansambël ky, bashkëpuntor i orkestrave
prestigjioze gjermane sic është Orkestra Berliner Philharmoniker. Formacioni simpatik 'Monteverdi Cello
Octet' nga Italia do ta ketë koncertin më datën 12 maj. Një ndër risitë e Festivalit është bashkëpunimi midis
ReMusica dhe DokuFest, me c'rast në Edicionet e tyre të 15-ta nisin bashkëpunimin.
Sivjet, Petirit Çeku do ta ketë një prezentim krejtësisht origjinal. Ai do të realizoj veprën atraktive
'Romancero Gitano' të Castelnuovo-Tedescos, bashkë me Korin e Filharmonisë së Kosovës. Në
programin e Korit do të jenë edhe krijimtaria sakrale e autorëve të vjetër shqiptarë nga shekulli IV (Niketë
Dardani), nga shekulli XIII (Jan Kukuzeli) dhe nga shekulli XVI (Gjergj Danush Llapacaj). Edhe sivjet në
ReMusica vend do të ketë për muzikën akusmatike dhe elektroakustike, që tashmë janë pjesë e rëndomtë
tematike e festivalit tonë.
Përpos agjendës së mbushur koncertale, gjatë ReMusicas nuk do të mungojnë masterkurset e shumta,
tribuna muzikologjike si dhe seksioni ReMusica Junior.

E PREMTE/ THURSDAY, 6 MAJ / MAY
20:00
HAPJA / OPENING / Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
ERMIR ABESHI violinë / Merita Rexha Tershana piano
E SHTUNË / SATURDAY, 7 MAJ / MAY
20:00
ASK American School of Kosova
NATA ELEKTROAKUSTIKE TURKE / ELECTROACOUSTIC TURKISH NIGHT
Mehmet Can OZER kompozitor / Dardan Gjinolli saksofon
E DIEL / SUNDAY, 8 MAJ / MAY
20:00
Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
NOSTALGIA THROUGHOUT THE EAST&WEST / Yu-Fen CHANG piano / TAIWAN / BELGIUM
E HËNË / MONDAY, 9 MAJ / MAY
12:00

20:00

ASK American School of Kosova
REMUSICA JUNIOR / CHILDREN ACOUSMATIC REPERTORY
ASK American School of Kosova
NATA AKUSMATIKE BELGE/ BELGIAN ACOUSMATIC NIGHT
Collectif Séneçon / Sophie DELAFONTAINE spacializuese

E MARTË / TUESDAY, 10 MAJ / MAY
20:00
Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
SOLISTET E DEUTSCHE OPER BERLIN
ELBENITA KAJTAZI soprano (RKS) / RONNITA NICOLE MILLER mexosoprano (SHBA)
ELDA LARO piano (ALB)
E ENJTE / THURSDAY, 12 MAJ / MAY
20:00
Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
MONTEVERDI CELLO OCTET / ITALY
E PREMTE / FRIDAY, 13 MAJ / MAY
20:00
Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
ARCIS SAXOPHONE QUARTETT / GERMANY
E SHTUNË / SATURDAY, 21 MAJ / MAY
20:00
ASK American School of Kosova /
DOKU n'ReMusica / MOVIE & MUSIC NIGHT
ADOREL HAXHIJA violoncel / ASTRIT STAFAI oud
E MËRKURE / WEDNESDAY, 25 MAJ / MAY
25 Maj, Tribunë Muzikologjike  Prania e iliro-arbëve në liturgjinë kristiane
Referues: Edmond Buharaja / Art Qendër

E HËNË / MONDAY, 30 MAJ / MAY
20:00
Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony
KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONY CHOIR
Petrit CEKU kitare/ guitar/ Rafet RUDI dirigjent / conductor
E MARTË / TUESDAY, 31 MAJ / MAY
20:00
Salla e Kuqe / Red Hall
ORKESTRA E FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONIC ORCHESTRA
Merita Rexha TERSHANA piano / Nathalie MARIN dirigjent / conductor

6 Maj / May 2016
E PREMTE / FRIDAY

20:00

HAPJA / OPENING / Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church
St. Anthony

Ermir ABESHI violinë / violin
Merita REXHA TERSHANA piano

Tonin Harapi
Gjithmonë
Ludwig van Beethoven
Violin Sonata No.1, Op. 12
Allegro con brio
Tema con variazioni: Andante con moto
Rondo: Allegro
César Franck
Violin Sonata in A Major
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegretto poco mosso

Ermir ABESHI është ﬁnalist i Konkursit Ndërkombëtar për Violinë Queen Elisabeth
në Bruksel dhe ﬁtues i Çmimit të Dytë në Konkursin Ndërkombëtar të Violinës
Lipizernë Gorizia (Itali). Abeshi ka performuar si solist me Orkestrën Kombëtare të
Belgjikës, në të prestigjozin Palais des Beaux-Arts në Bruksel drejtuar nga Gilbert
Varga, pastaj me Orkestrën Royal de Chambre du Wallonie, me Brussels Philharmonic
Orchestra, duke debutuar në sallen prestigjoze të konservatorit të Brukselit, me Tefken
Symphony Orchestra të Stambollit dhe Orkestrat Simfonike Rumune të Ploietsi dhe
Bacau nën drejtimin e Ovidiu Balan.
Ka lindur në Elbasan me 1987 ku dhe ﬁllon studimet. Ne moshën 10 vjeçare
shpërngulet në Itali ku studion violinë dhe kompozim në Konservator dhe diplomohet
me sukses të shkëlqyeshem në 2005, nën drejtimin e Bruno Pignata, si dhe ndjek
Akademinë Walter Stauffer në Kremona, ku studion me violinistin e famshëm Italian
Salvatore Accardo. Në vitin 2006 shpërngulet në Boston ku merr titujt Master dhe
Graduate Diploma në New England Conservatory dhe studion me Malcolm Lowe,
koncertmjeshtrin e Boston Symphony Orchestra. Gjatë kësaj kohe ndjek programet
verore dhe master kurset me Ilya Grubert, Pinchas Zucherman dhe Grigory Zhislin,
studion muzikë dhome me Nicholas Kitchen, nga Borromeo String Quartet dhe Paul
Biss, si dhe kompozim me Michael Gandolﬁ dhe John Mallia.Aktualisht është duke
studiuar violinë me Natalia Prishepenko, violinistën e parë të "Artemis Quartet", Dora
Schwarzberg dhe muzikë dhome me pianistin Italian Enrico Pace. I përkushtuar shumë
ndaj muzikës së dhomës, ai performon në një sërë formacionesh muzikore nga duo në
kuintet. Ka bashkëpunuar me shumë muzikantë, si violinistët hebre Shlomo Mintz dhe
Dora Schwarzberg, pianistin gjerman Thomas Hoppe, pianistën shqipëtare Merita
Rexha Tërshana dhe pianistët italian Enrico Pace dhe Valentina Messa.
Ermiri është ﬁtues i bursës nga fondacioni CRT dhe Associazione DeSono në Torino,
Itali.
Merita Rexha TËRSHANA është një nga pianistet më aktive dhe të suksesshme në
skenën muzikore shqiptare. Ka mbaruar studimet në Akademinë e Arteve në Tiranë dhe
më pas ka ndjekur disa kurse specializimi në Gjermani me pianistë e profesorë të
njohur si Paul Badura-koda në Schleswig-Holstein Musik Festival, me Till Engel në
Folkwang Hochschule Essen, etj.
Është ﬁtuese e disa çmimeve në Tiranë, si Interpretuesja më e mirë në Festivalin "Ditët
e muzikës së re shqiptare", dhënë nga një juri e kryesuar nga kompozitori francez
George Boeff, është nominuar 6 herë për çmimin e përvitshëm Kult që jepet nga
Akademia Kult si Interpretuesja e vitit, dhe e ka ﬁtuar këtë çmim në vitin 2010.
Ka luajtur si soliste me orkestrat e rëndësishme shqiptare si orkestra e RTSh, ajo e
Teatrit të Operas e Baletit, Filarmonia e Akademisë së Arteve, me dirigjent shqiptar e të
huaj. Në repertorin e saj janë koncerti nr.2 i Brahms-it për piano e orkestër, Beethoven
koncertet nr.4 dhe nr.5, Chopin, Liszt Totentanz, Mozart, Shostakoviç, etj.
Si soliste dhe në asamble të muzikës së dhomës ka luajtuar jo vetëm në Shqipëri, po
dhe në Gjermani, Austri, Danimark, Itali, Zvicër, Greqi, Turqi, Maqedoni, Kosovë. Ka
luajtur shumë premiera të veprave të kompozitorëve shqiptarë si dhe ka rregjistruar në
2 cd me vepra shqiptare. Në 2010 ka publikuar një cd me vepra për piano solo të R.
Schumann. Ka luajtur integralen e veprave të Iannis Xenakis për piano përpara vetë
kompozitorit në vitin 1998 në Festivalin "Vjeshta e Tiranës".
Është profesoreshë në katedrën e pianos në Universitetin e Arteve Tiranë dhe mban
titullin akademik Profesoreshë e Asociuar.

7 Maj / May 2016
E SHTUNË / SATURDAY

20:00

NATA ELEKTROAKUSTIKE / ELECTROACOUSTIC NIGHT / ASK
American School of Kosova

Mehmet CAN ÖZER kompozitor / composer
Dardan GJINOLLI saksofon / saxophon

Reﬂections VII
for Saxophone and Live Electronics (World Premiere)

At the Gate of Heaven
for Fixed Media

Hommage a Kraftwerk
for Live Electronics

Canon a 9 Sonori
for Fixed Media

Ensemble Xtended
for Live Electronics

Mehmet Can ÖZER lindi më 1981. Karriera e tij profesionale nisë nga pranimi i tij
në Universitetin Bilkent FMPA, në degën e kompozimit me bursë të plotë studimi.
Studioi kompozim dhe dirigjim orkestral me Bojur Hoinic. Mbas diplomimit, u
pranua në Konservatorin e Gjenevës në dy drejtime të kompozimit, elektroakustik
dhe instrumental. Aty punoi me Miçél Jarrell dhe Rainer Boesh. Më vonë studio në
Cyrih HMT me Gerald Bennett.
Ishte pjesmarrës në garën e kompozimit Halici-Midi (1998), International
Electroacoustic Music Competition në Burzhë (2003 dhe 2007), pranoi Çmimin e
Artistit të Goethe Institutit (2006) dhe Grantin SWR Experimental Studio (2008).
Performoi në disa festivale ndërkombëtare si ai në Burzhë (Francë), AudioArt
(Poloni), ReMusica (Kosovë), Busan Biennale (Kore), Pyramidale (Gjermani),
Acousmania (Rumani), SMC (Greqi), Generator (Zvicërr), Electro-Globe (Belgjikë),
Create (SHBA), EMUfest (Itali), Ankara International Music Festival (Turqi),
Granada Festival (Spanjë), Estoril Festival (Portugali), Musiques-Recherches
(Belgjikë) etj. Më 2005 ﬁlloi koncertet serike të muzikës elektroakustike në Ankara
dhe organizoi një sërë koncertesh gjer më 2007. Në 2008, Goethe Institute
porositi vepër për ﬁlmin pa zë të Ernest Lubitsch The Oyster Princess dhe
performoi koncerte improvizive në mbarë Turqinë.
Më 2009 botoi CD-në e parë të muzikës elektroakustike në Turqi Siyah Kalem's
Dance. Më 2010 pati porosi të veprës nga Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary (Vienë), për pavijonin e zërit The Morning Line dhe poashtu nga
Visisonor Foundation (Amsterdam) për projektin e tij Siyah Kalem. Më 2012
botoi albumin e dytë të quajtur Sonpozisyonlar me shtëpinë Berlinz Records.
Për momentin është duke punuar në sofverin e tij "Aºure", më të cilin poashtu
edhe mbanë përformanca. Veprat instrumentale të Mehmetit janë luajtur në vende
të ndryshme dhe ai vazhdon të kompozoj vepra të muzikës instrumentale dhe
elektronike. Për momentin është ligjerues në Yaºar University në Izmir.

Dardan GJINOLLI lindi më 1984 në Gjilan, ndërsa shkollën ﬁllore dhe të mesme
të muzikës i perfundoi në Prizren. Fakulltetin e muzikës në degën e Saksofonit e
perfundon në Universitetin e Prishtinës, nën drejtimin e profesorit Stojan Dimov,
ku te i njejti profesor përfundon edhe magjistraturën në fakulltetin Kiril i Medotij në
Shkup. Aktualisht, është ligjërues në Universitetin e Prishtinës, udheheqës i
trupës së saksofonave në Forcën e Sigurisë së Kosovës, si dhe solist në Big
Band të RTK-së.

8 Maj / May 2016
E DIEL / SUNDAY

20:00

NOSTALGIA THROUGHOUT THE EAST&WEST / Kisha Katolike
Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony

Yu-Fen CHANG piano

Mark Kacinari
Elegji
Sergei Rachmaninov
Etude op39, NO.5
Tan Dun
8 memories in Watercolor
Alberto Ginastera
Danzas Argentinas

Yu-Fen CHANG studioi dhe u diplomua në Konservatorin Mbretëror të Brukselit . Vijoi klasët e Masterit dhe studioi
me Vitaly Margulis, Louiz de Moura Castro, Dimitri Bashkirov, John Perry, Pierre Réach dhe Elisso Virsaladze.
Përveç që është pianiste, ajo gjithnjë shprehë interes në letërsi. Tomas Mani, Dostojevski dhe Markez mbetën
shkrimtarët më të çmuar për te. Nga interesimi, ajo poashtu punoi si shkrimtare e pavarur për revista dhe si gazetare
për gazeta, me fokus në jetën kulturore dhe ngjarje shoqërore. Këto përvoja luajtën rrol të rëndësishëm në pasurimin
si tek të kuptuarit muzikor, ashtu edhe tek interpretimi i saj.
Yu-Feni ka ëndje të performoj të ashtuquajtura programe mikse, siç i pershkruan ajo: Më pëlqen ti jap publikut
ndjesinë si të kishin kaluar në një saunë ndjenjash. Këtë mundohem ta arrijë përmes kombinimit të repertoarit
standard romantik të shekullit XIX, siç është Scarlatti apo Bachu në njërën anë, me kompozitorët siç janë Lepo
Sumera, Tan Dun (tamam për knaqësinë e tij, siç shprehet ai), Silvestrov, Janacek, Ginastera, Villa Lobos dhe
Sçnittke.
Ajo perforomon në gjithë Europën, duke përfshirë edhe Rusinë. Debutimin si aktore e pat në rrolin e pianistes në
ﬁlmin 'Komma' (me regjisor Martine Doyen), së bashku me aktorin/këngëtarin belg Arno. Së fundi ajo performoi
Koncertin për Piano të Galina Ustvolskaya dhe Epitaﬁn e Valentin Silvestrov me Andres Mustonen dhe Tallin
Sinfonietta. Orkestra Filharmonike e Uralit me Dimitri Liss e ftuan që të performoj koncertet e Mozartit dhe
Schnittkes në një program.
Ne Belgjikë, vendin e saj resident, ajo performoi në të gjitha sallat më të rëndësishme koncertale dhe festivalet:
KlaraFestival, Midis-Minimes, Ars Musica, BOZAR, Flagey, Handelsbeurs, Konservatorin Mbretëror të Bruskelit,
Aeroportin e Brukselit madje edhe në kopshtin botanik rrethuar nga pallonjët.

9

Maj / May 2016
E HENE / MONDAY

12:00

REMUSICA JUNIOR | Repertor i muzikes Akusmatike per femije |
ASK American School of Kosova

Sophie DELAFONTAINE spacializuese

Arnﬁnn Killingtveit
Wooden Puter
Brice Deloose
Le temps de l'oubli

Louise Rossiter
Black Velvet

Cendrine Robelin
Incarnation
Rafael Munoz Gomez

Ribambelle de ritournelle
Panayiotis Kokoras
Waltz at the edge of Lorros

9 Maj / May 2016
E HËNË / MONDAY

12:00

REMUSICA JUNIOR | Repertor i muzikes Akusmatike per femije |
ASK American School of Kosova

NATA AKUSMATIKE BELGE/ BELGIAN ACOUSMATIC NIGHT

20:00

ASK American School of Kosova

Collectif Séneçon
Sophie DELAFONTAINE spacializuese

Sophie Delafontaine
Ondiésop
Virginie Viel
Nyx
Collectif Séneçon*
Path
Laurent Delforge
Avant les tigres: traque 1
Donika Rudi
In between - LUX SIT
* Collectif Séneçon : S.Delafontaine, E.C Dodson, P.-A. Izérable, R. Muñoz Gomez dhe V. Viel

Collectif Séneçon i krijuar nga kompozitorë dhe interpretë të muzikës
elektroakustike dhe akusmatike.
Kolektivi është themeluar në vitin 2013 nga Sylvie Bouteiller, Sophie Delafontaine,
Erwan C. Dodson, Pierre-Axel Izérable, Rafael Muñoz Gomez dhe Virginie Viel.
Kjo iniacitivë rrjedhë si rezultat i takimit të kompozitorëve në Konzervatorin
Mbretëror te Monsit, në seksionin e muzikës akusmatike.
"Path" është vepër e kompozuar nga S.Delafontaine, E.C Dodson, P.-A. Izérable,
R. Muñoz Gomez dhe V. Viel. Është kjo vepër premierë e kolektivit Sénéçon.
Katër nga pesë kompoziorët e kolektivit kanë zgjedhur një vend dhe një moment
të caktuar ne këtë planet, duke kompozuar kështu një kohë të caktuar të veprës.
Kompozitori i pestë është përkushtuar që të kompozon pasazhet, tranzicionet në
mes të këtyre kohëve dhe zhvendosjen prej vendit në vend.
Të gjithë tingujt jane inçizuar në studiot e Universitetit të Huddersﬁeld, gjatë një
residence

Sophie DELAFONTAINE lindi më 1988 në Zvicërr. Ajo zbuloi muzikën
elektroakustike përmes vallëzimit dhe më pas vazhdoi për në Belgjikë, që të
studioj në Konservatorin Mbretëror të Monsit, nën drejtimin e Annette Vande
Gorne, Philippe Mion, Ingrid Dresde, etj. Ajo zotëroi 'spacializimin' me Annette
Vande Gorne gjatë studimeve në konservator dhe kampeve verore.
Fitoi çmimin e dytë për interpretim në garën Espace du Son 2012 në Bruksel.
Poashtu, performon rregullisht në koncertet organizuar nga Musiques et
Recherches. Vepra e saj Respire, marche, pars, vas-t-en (Merr frymë, hec,
largoju, vrapo) mori çmimin e dytë për kompozim në Destellos në Argjentinë më
2013. Rishtazi pranoi diplomën në Kompozim Akusmatik dhe vazhdon të
kompozoj rregullisht për projekte të vallëzimit dhe teatros. Ajo performon në PSP
duo, duo e muzikës elektronike dhe saksofon.
Sophie poashtu është themeluese e Collectif Sénéçon.

10 Maj / May 2016
E MARTË / TUESDAY

20:00

Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony

Elbenita KAJTAZI soprano
Ronnita MILLER mexo-soprano / mezzo-soprano
Elda LARO piano

Palokë Kurti

Richard Strauss
Për mu paska ken kismet

Charles-François Gounod

Zueignung
Allerseelen
Giacomo Puccini

Ah! Je veux vivre dans le rêve
from Opera Roméo et Juliette

Scuoti quella fronda di ciliegio
Gioachino Rossini

Camille Saint-Saëns
Mon cœur s'ouvre à ta voix
from Opera Samson et Dalila
Jules Émile Frédéric Massenet
Je marche sur tous les chemins
Obéissons quand leurs voix appelle
from Opera Manon
Johannes Brahms
Von ewiger Liebe

Cruda sorte ! Amor tiranno
from Opera L'italiana in Algeri
Gaetano Donizetti
Il dolce suono
from Opera Lucia di Lammermoor
Vincenzo Bellini
Mira O Norma
Si ﬁno all'ore estreme
from Opera Norma

Elbenita KAJTAZI lindi më 1991 në Mitrovicë, ku mbaroi shkollimin ﬁllorë dhe atë të mesëm, duke
vazhduar studimet në Fakultetin e Arteve në Solokëndim në klasën e Ahmet Dërgutit. Në të njejtin vit ajo
u bë pjesë e Filharmonisë së Kosovës, institucion me të cilin ajo u paraqit si soliste në shumë koncerte.
Gjatë studimeve Elbenita pati suksese edhe jashtë vendit duke qenë dy herë pjesë e garave
ndërkombëtare në Itali dhe duke ﬁtuar bursa studimi. Në vitin 2013 u paraqit me koncert solistik në Edirne
dhe në Istanboll të Turqisë. Që nga viti 2014 ajo është pjesë e ansamblit të të rinjëve të Deutsche Oper
Berlin, ku tash e dy vite ka realizuar rreth 120 shfaqje në role të ndryshme sﬁduese, ndër to: Frasquita Carmen, Gianneta - L'elisir d'amore, Papagena - Zauberﬂöte, Annina - Traviata, Anna - Nabucco dhe
shumë të tjera. Elbenita ka ﬁtuar disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, si çmimi i parë Spiros
Argiris në festivalin Sarzana (Itali), vendi i parë në ARS Kosova, vendi i parë në garën Riccardo
Zandonai (Itali), etj.
Perveç shfaqjeve të ndryshme që Elbenita realizoj në ''Deutsche Oper Berlin", ajo u paraqit në tri koncerte
të ndryshme në Filharmoninë e Berlinit, me operën Warther - Massenet, Dinorah - Meyerbeer dhe së
fundmi realizoj veprën Egmont të kompozitorit Beethoven. Vitin e kaluar Elbenita performoi me Bayerische
Rundfunk Orchestra ku u paraqit me rolin e Bianca nga Opera La Rondine-Puccini, në Prinzregenten
Theater, në Mynhen të Gjermanisë. Në edicionin e sivjemë të festivalit të Salzburgut Festspiele
Festival Salzburg Elbenita do të paraqitet me rolin e Crobyle, nga opera Thaïs e kompozitorit Massenet,
përkrah me tenorin e mirënjohur Placido Domingo dhe sopranon Sonya Yoncheva.Nga shtatori i këtij viti
Elbenita do të jetë pjesë e shtëpisë operistike "Aalto Musiklalische Theater" në Essen të
Gjermanisë, ku do të debutoj në tri role të rëndësishme: Pamina - Zauberﬂote, Adina - Elisir Damore
dhe Barbarina  Le Noze di Figaro.
Ronnita MILLER, mezzo sopranoja amerikane vazhdon rrugëtimin e suksesshëm të karrierës në Sezonën
2015-16, sezona e tretë kjo si anëtare e përhershme e ansamblit në Deutsche Oper Berlin. Rolet në të cilat
paraqitet këtë sezonë përﬁshjnë Geneviève - Pelléas et Mélisande, Mama Lucia - Cavalleria Rusticana,
Marcellina - Le Nozze di Figaro, Fenena  Nabucco dhe Maddalena/Giovanna  Rigoletto. Rrolet mysaﬁre
këtë sezonë përfshijnë rolin debutant të saj si Fricka në Die Walküre, me Orkestrën Simfonike të Odenses.
Miller ju bashkua ansamblit Deutsche Oper Berlin në ﬁllim të Sezonit 2013-14 dhe debutoi në rolet e
Grimgerde - Die Walküre dhe First Norn  Gotterdämmerung; më pas ajo u paraqit në rolet Anna - Les
Troyens, Dryade - Ariadne auf Naxos, Bianca - The Rape of Lucretia, Alice - Lucia di Lammermoor,
Filipevna - Eugene Onegin, Wowkle - La Fanciulla del West and Marthe  Faust.
Të arriturat e fundit përfshinë kthimin e saj në SHBA si Mary - Der Fliegende Höllander në Festivalin e
Ravinias, rol ky që më parë e kishte ne Operën e Los Angelesit dhe debutimin e saj si Mistress Quickly në
Falstaff të Operës së Los Angelesit. Ajo performoi në Festivalin e Majit të Sinsinatit, Simpfoninë e Tetë të
Mahlerit dhe në veprën The Ordering of Moses të Nathaniel Dett, e cila poashtu u shfaq edhe në Carnegie
Hall.Me prejardhje nga Florida, Ronnita Miller pranoi titullin Masters of Music nga Manhattan School of
Music, dhe diplomoi në shkollën prestigjoze Julliard Opera School, para se të kaloj dy vite në DomingoThornton Young Artist Program në Operën e Los Angelesit. Më 2008 debutoi në rolin e La Badessa  Sour
Angelica para se ti bashkohet ekipit të produksionit kontraverz të Der Ring des Nibelungen, të Joachim
Freyer, në rolet e Schwertleite dhe Flosshilde, derisa poashtu mbande edhe rolin e Erdas. Fitoi mirënjohje
të vazhdueshme gjatë mandatit të saj në program në rrolet kryesore të Bertas  Il Barbiere di Siviglia dhe
Marcellina.
Elda LARO është pianiste, klaviçembaliste dhe aktualisht korepetitore në Teatrin Deutscheoper Berlin në
Gjermani. Në 2012 transferohet në Münster, Gjermani, pranë Stadt Theater në rolin e Drejtoreshës
Muzikore dhe gjithashtu si drejtoreshë e Konzertchor të Münsterit, me të cilin ka ndjekur ndër të tjera
edhe një turne në Sicili në verën e 2014, duke dirigjuar Ein Deutsches Requiem të J. Brahmsit. Aktiviteti
i saj koncertal dallohet për bashkëpunimet e spikatura dhe për repertorin e gjerë dhe të larmishëm, duke
kaluar nga muzika barokiene deri tek ajo kontemporane.
Në dhjetor 2015 u kthye në Teatrin e Operas në Tiranë për të dirigjuar tre shfaqe të veprës së mirënjohur
të kompozitorit C. Orff, Carmina Burana, e në marsin e 2016 rikthehet sërish për të dirigjuar operën e V.
Bellinit I Capuleti e i Montecchi. Në qershor është përsëri e ftuar për operën Cosi Fan Tutte të W.A.
Mozart si dirigjente ashtu edhe klaviçembaliste.Gjithashtu është e ftuar në Teatrin M. Bellini në qytetin e
Katanias, Sicili, ku ka punuar për më se dymbëdhjetë vjet, për të dirigjuar dy opera: Il Barbiere di Siviglia
të kompozitorit G. Rossini dhe Cavalleria Rusticana të kompozitorit Pietro Mascagni.
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Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony

MONTEVERDI CELLO OCTET

Pawe³ Lukaszewski
Placido
Gesualdo da Venosa
Madrigals
Alessio Ferrante
The Eightfold Path
David Popper
Requiem
Hector Villa-Lobos
Bachianas Brasileiras No.1

MONTEVERDI CELLO OCTET u themelua në fund të vitit 2014, me iniciativë të maestros Roberto Trainini.
Okteti është një ansambël mjaft divers, nga që antarët e tij vijnë nga vendet si Italia, Meksiko dhe Polonia. Është
pikërisht ky diversitet që bjen freski dhe qasje të re performansave të tyre. Repertoari i Oktetit është po aq divers
sa edhe pjesëtarët e tij, duke nisë nga muzika e hershme deri në atë kontemporane, muzikë kjo shpesh e shkruar
posaçërisht për ta nga kompozitor nga e gjithë bota. Jashtë studimeve me maestro Roberto Trainini, Okteti
performoi si ansambël me Nicola Baroni, Heinriç Unterhofer, Fabio Neri dhe Andrea Repetto. Pjestarët e Oktetit
janë ﬁtues të shumë çmimeve të rëndësishme në gara ndërkombëtare si në Austri, Poloni, Sllovaki, Itali dhe
Kanada.
Përkundër moshës së re, përvoja e këtyre çellistëve është mjaftë e gjerë, duke përfshirë performansa në pjesë të
ndryshme të globit dhe salla të rëndësisë thelbësore si Carnegie Hall (New York), La Ballena Azul (Buenos Aires),
Warsaw Philharmonic Concert Hall, The Witold Lutoslawski Concert Studio S1 (Varshavë), Philharmonie Berlin,
Musikverein Vienë dhe Palacio de Bellas Artes (Meksikë).
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Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony

ARCIS SAXOPHON QUARTETT
Claus HIERLUKSCH sopranosaxophon / Ricarda FUSS altsaxophon
Claudia JOPE tenorsaxophon / Jure KNEZ baritonsaxophon

György Ligeti

George Gershwin / Sylvain Dedenon
Sechs Bagatellen

Porgy and Bess - Suite

Allegro con spirit,
Rubato. Lamentoso
Allegro grazioso
Presto ruvido
Adagio. Mesto (Bela Bartók in memoriam)
Molto vivace. Capriccioso

Jasbo Brown
Summertime
There's a Boat Leaving Soon
It Ain'tNecessarily So
Final

Johann Sebastian Bach
arr. ASQ
Italienisches Konzert
Allegro
Andante
Presto
Ferenc Farkas
Alte ungarische Tänze
Intrada
Lassú
LapockásTánc
Ugrós

ARCIS SAXOPHONE QUARTETT Këta katër muzikantë të ri nga Mynihu, të pajisur me një prezencë
karizmatike dhe autentike skenike, vënë publikun në ﬂakë me entuziazmin e tyre shkëndijë vënës dhe pasionin
nxitës për këtë formë të rrallë të muzikës kamertale.
Në pefromancat e tyre majftë profesionale dhe të sakta, ata zbulojnë mardhënien mes shprehjes individuale dhe
kualitetit ndërthurës, që e bënë muzikën kamertale ashtu siç edhe është. Si rrjedhojë, ata kapin degjuesit me
harenë e tyre të të performuarit dhe thellësinë e shprehur. Kjo etje për të komunikuar, së bashku me përceptimin
e mprehtë të njëri tjetrit, bën të mundshëm artikulimin virtual të una voce (një zëri). Efekti i arritur është i shtrirë
si në aspektin zanor ashtu edhe muzikal, ku spektri i gjerë i ngjyrave të saksofonit arrinë shkëlqesinë kulmore.
Në mars 2013 botuan CD-në e parë të tyre, Arcis Saxophon Quartett spielt Enjott Schneider, në Ambient Audio.
Aktivitetet e ansamblit më 2013 u shënuan me të arritura të rëndësishme ndërkombëtare: ﬁtuan çmime të para në
Mynih (së bashku me ate të Audience Prize), Gioia del Colle (Itali), Moskë (Rusi), çmimin e tretë në Chieri (Itali),
pasuar nga çmimi i dytë në Berlin më 2014 dhe çmimi i parë në Magnitogorsk (Rusi), më 2015.
Ansambli u krijua më 2009 në University of Music and Performing Arts në Mynih dhe që nga 2013 kanë studiuar
muzikën kamertalë të nivelit master nën Artemis Quartet, me udhëzime shtesë nga Koryn Asatryan dhe prof.
Berger në Mynih. Që nga 2014 kuarteti është pjesë e European Chamber Music Academy (ECMA, prof. Beyerle,
prof. Meissl e.a.).
Furishëm u paraqitën në skenën botërore: Pas debutimit ndërkombëtar në Great Hall të Konservatorit të
Tchaikovskit në Moskë dhe koncertit në Wigmore Hall, ftesa për të performuar në Filharmoninë e Berlinit më
2017, paraqet një moment historik në karieren e tyre.
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ASK American School of Kosova

DOKU N'REMUSICA / MOVIE & MUSIC NIGHT
Adorel HAXHIAJ violoncel
Astrit STAFAI oud

Constantine

Danses Algeriene

Smyrne

Beelden uit Joegoslavie

DokuFest është ngjarja kulturore më e rëndësishme në Kosovë, festivali më i madh i ﬁlmit
dokumetar në rajon dhe i respektuar ndërkombëtarisht.
DokuFest, që nga themeili i tij më 2002, ka dëshmuar se me përkushtim dhe me punë, një
organizatë vullnetare pa ﬁnancim në ﬁllim mund të bëhet një nga organizatat kulturore
kryesore në Kosovë dhe në rajon. Që nga edicioni i parë, në të cilin u shfaqën 20 ﬁlma nga
Kosova dhe rajoni, festivali u zhvillua në festivalin më të madh në vend dhe i renditur ndër 25
festivalet më të mira të ﬁlmit dokumentar në botë.
Sot DokuFest njihet për atmosferën e gjallë dhe entuziazmin që e mbërthen qytetin dhe 150
vullnetarët që punojnë për festivalin. Çdo vit festivali mbush kinematë e improvizuara në
qytetin historik të Prizrenit me një selektim të më se 200 ﬁlmave nga e gjithë bota. Ekspozita
të fotograﬁsë, debate, master klasa, konferencë e tekonologjisë dhe koncerte të muzikës
janë poashtu pjesë e 9 ditëve të festivalit.

Adorel HAXHIAJ violonçelist i dalluar dhe muzicient i mirëﬁllt i të gjitha fushave muzikore
artistike.I lindur në vitin 1979 në Vlorë. Pasi përfundoi Universitetin në Akademinë e Arteve të
Bukura në Tiranë me prof. Astrit Selita ku ﬁtoi Diplomën Violoncelist me pikët maksimale,
specializimin per violonçel e mbaroi në Universitetin ROMA TRE në Romë, ku gjithashtu
mbaroi edhe Masterin për Obligat Cello Soloist. Gjatë studimeve dhe më pas,dallohet si
instrumentist i gjeneratës së tij me koncerte si Solist me Orkestra dhe në festivale të
ndryshme klasike dhe moderne,Itali,Kroaci,Bosnje,Maqedoni,Norvegji,Britani.Merr pjesë në
konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare ku edhe shpërblehet me çmime të ndryshme. Fiton
çmimin e parë në konkursin A.I.D.I.M.O.S Symphony Competition në vitin 1999 në Sarajevë
, çmimin e parë në konkursin A.I.D.I.M.O.S. Soloist Competition ne Split të Kroacisë në 2001,
çmimin e dytë në konkursun Cello French Composer Competition Milano në 2011.Ka punuar
në orkestrat më prestigjoze në Itali me dirgjentë të famës botërore si: Ennio Moricone (Roma
Sinfonieta), Francesco La Vecchia, Franz Albanese (Orchestra Nazionale del Molise),
Leonardo Gasparini, Michele Gennralli, Flavio Scogna, Marc Andre,etj.
Astrit STAFAI, lindi në vitin 1980. Stafai është artist shqipëtar I cili shquhet për sjellen e
risive në skenën muzikore shqipëtare duke sjellë frymë të re të interpretimit të instrumenteve
të rralla me tela në vendin tonë dhe duke performuar në zhanre të ndryshme muzikore, jo
shumë prezente në vendin tonë.
Stafai është muzicient eksperimental virtuoz I instrumenteve me tela duke u shquar për stilin
e tij unik të interpretimit.
Në moshën pesë vjeçare Astriti ﬁlloj të luaj në instrumentin e çiftelisë, ndërsa më pas në
moshën shtatë vjeçare në kitarë dhe në piano.
Që nga mosha pesëmbëdhjetë vjeçare Stafai ﬁllon të interesohet në kultura të ndryshme
muzikore si në aspektin instrumental ashtu edhe atë kulturor. Stafai është pjesë e shumë
projekteve vendore si dhe ndërkombëtare duke përfshirë koncertet dhe bashkëpunimet në
vend dhe jashtë saj.
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Kisha Katolike Shën Ndou / Catholic Church St. Anthony

KORI I FILHARMONISË SË KOSOVËS / KOSOVO PHILHARMONIC CHOIR
Petrit ÇEKU kitarë/ guitar
Rafet RUDI dirigjent / conductor

Niketë Dardani (Shek. IV)
|Nicetas i Remesianës|
Te Deum
Giorgio Llapazaja (Shek. XVI)
|Gjergj Danush Llapacaj|
Pieces from Antiphonarium of year 1532
Jan Kukuzel (Shek. XIII-XIV)
Chorals
Memli Kelmendi
Agnus Dei
Rafet Rudi
Deti i varreve të hapura /text E. Basha/
for choir and guitar

Mario Castelnuovo-Tedesco
Romancero Gitano Op. 152
for choir and guitar
("Poema del Cante Jondo", by Federico García Lorca)

Baladilla de los tres ríos
La guitarra
Puñal
Procesión - Paso - Saeta
Memento
Baile
Crótalo

Petrit ÇEKU Sensibiliteti dhe ekspresiviteti i Petrit Çekut ka tërhequr vëmendjen e audiencave në gjithë
botën. Ai u paraqit me recitale solistike në mbare Europën dhe Amerikën Veriore si dhe në koncerte nën
përcjelljen e orkestrave simfonike si Allentown Symphony, Baltimore Symphony, Orkestra Kamertale e
Filharmonisë Çeke, Orkestra Shtetërore e Hermitazhit të St. Petersburgut dhe Filharmonia e Zagrebit. Ai
gjithashtu ka kolaborim të vazhdueshëm me ansamblin e famshëm kamertal Solistët e Zagrebit dhe
është anëtar themelues i trios kitaristike Elogio.
I cilësuar nga kritiku i kitares Colin Cooper si "solist i aftësive më të larta", Çeku ka ﬁtuar 9 çmime të
para në garat ndërkombëtare kitaristike, përfshi edhe Parkening Competition në Malibu, SHBA (2012). Ai
gjithashtu ﬁtoi në Schadt Competition në Allentown, SHBA (2011), Maurizio Biasini në Bologna, Itali
(2011), si dhe Pittaluga Competition në Alessandria të Italisë (2007).
I lindur në Prizren, Çeku ﬁlloi edukimin muzikor në klasën e Luan Sapunxhiut. Në vitin 2002 u bart në
Zagreb, ku u ftua që të vijiojë studimet Xhevdet Sahatçiun. Në vitin 2008, Çeku diplomoi në Akademinë
e muzikës në Zagreb, në klasën e Darko Petrinjakut. Në vitet 2009-2013, duke realizuar ëndrrën e tij, ai
raﬁnoi zanatin me kitaristin e famshëm Manuel Barrueco në Konzervatorin Peabody në Baltimore, SHBA.
I konsideruar ndër kitaristët më të mirë të gjeneratës së tij, inçizimi i parë i Petrit Çekut u lansua në vitin
2008 nën etikën amerikane Naxos. Po atë vit ai mori çmimin vjetor Artisti i ri më i mirë nga Filharmonia
e Zagrebit. Inçizimi i tij i të gjitha Suiatave për violonçel të Johann Sebastian Bachut, të aranzhuara nga
Valter Deshpalli, do te publikohet në pranverë 2016 nën etiketën spanjolle Eudora Records.
Petrit Çeku luan në kitarën e ndërtuesit Ross Gutmeier.
Rafet RUDI U lind në Mitrovicë, më 1949. Studimet i kreu pranë Akademisë së Muzikës në Beograd, ku
diplomoi në degën e dirigjimit dhe atë të kompozimit. Studimet pasuniversitare i mbaroi në Sarajevë,
kurse specializoi për një vit shkollor në Konservatorin Kombëtar të Parisit, në klasën e kompozitorit
Claude Ballif më 1979/80. Në periudhën 1980 - 1987 ishte dirigjent permanent i Korit Profesional të
Radiotelevizionit të Prishtinës. Merret me botime dhe ka mbi 300 shkrime të ndryshme në eseistikë,
reçensione, kritikë, etj. Të botuar ka disa libra shkollorë, si dhe librin teorik Sprova estetike. Është
udhëheqës i Qendrës Kosovare për Muzikën e Re dhe themelues i Festivalit Ndërkombëtar të Prishtinës ReMusica. Rudi është laureat i shumë shpërblimeve dhe mirënjohjeve si Çmimi i Dhjetorit të Kosovës për
krijimtari, Çmimi i Festivalit Ndërkombëtar BEMUS, Çmimi vjetor i SHKK për vitin 1982 etj.
Veprat në vijim janë disa nga veprat kryesore të tij si, Simfonia, Koncert për kitarë dhe orkestër
harkore, Afresk arbëresh III për sopran, kor, 2 piano, organo, recitator dhe shirit manjetik, Icare ubi es
për mexosoprano, kor, timpanë, gong, trangël, 2 piano, etj. Veprat i janë ekzekutuar në Francë, Zvicër,
Mbretërinë e Bashkuar, Itali, SHBA, Japoni, Holandë, Rusi, Shqipëri, Rumani, Spanjë, Suedi, Bullgari,
Kroaci, Slloveni etj. Që nga viti 2014 Rudi është anëtar i Akademisë Europiane te Shkencave dhe Arteve.
Kori i Filharmonisë së Kosovës është ansambël profesional (me 50 antarë) i cili vazhdon punën e Korit
profesional të ish Radio-televizionit të 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 ansambli përfshinë vepra të një game të gjërë stilistike, duke ﬁlluar nga veprat e
mjeshtërve të vjetër (Monteverdi, Morley, Arcadelt, Marenzio) e deri te veprat e kompozitorëve të
rëndësishëm nga literatura moderne korale (B.Britten, Arvo Pärt, Eric Witacre etj.). Vend të rëndësishëm
në programet e Korit zë krijimtaria e kompozitorëve kosovarë/shqiptarë. Deri më tani Kori i Filharmonisë
së Kosovës ka pasur një sërë prezentime të rëndësishme në vend dhe jashtë Kosovës me programe a
capella - si në Pula, Poreç (Kroaci), Shkup, Tiranë, Durrës, pjesëmarrje në Lojërat Verore të
Dubrovnikut, Tribuna e Muzikës Jugosllave, Vera e Ohrit, etj.
Në bashkëpunim me Orkestrën Simfonike të Filharmonisë së Kosovës, realizon vepra të mëdha vokaloinstrumentale. Kori Profesional i Filharmonisë së Kosovës paraqet bazë të rëndësishme të jetës
muzikore dhe bërthamën e nevojshme në drejtim të formimit të Operës së Kosovës.
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Salla e Kuqe / Red Hall

KOSOVO SYMPHONIC PHILHARMONIC ORCHESTRA /
ORKESTRA SIMFONIKE E FILHARMONISË SË KOSOVËS
Merita Rexha TЁRSHANA piano
Nathalie MARIN dirigjent / conductor

L.V. Beethoven
Koncerti për piano e orkestër Nr. 5
Kushtrim Gashi
Poemë Simfonike
Arturo Márquez
Danzón Nr. 2

Orkestra Simfonike 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 1990. Pas konsolidimit të
institucioneve shtetërore, Filharmonia e Kosovës kalon në përkujdesje të Ministrisë së
Kulturës e cila ﬁnancon projektet 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 Operës së Kosovës.
Orkestra e Filharmonisë së Kosovës realizoi një varg koncertesh simfonike dhe operistike
në kuadër të sezoneve koncertale vjetore. Për realizimin e këtyre koncerteve Filharmonia
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 Orkestrën Simfonike të
Filharmonisë së Kosovës koncertuan një varg solistësh instrumental dhe vokal - mes
tyre: Inva Mula, Tedi Papavrami, Pavel Vernikov, Kevinn Kenner, Sihana Badivuku,
Antonio Gashi, Venera Kajtazi, Blerim Grubi, Teuta Pllana, Lejla Pula etj. si dhe dirigjentët:
Bahri Çela, Pavle Deshpali, Ermir Krantja, Tadeusz Seraﬁn, Li Fi Fi, Arbër Dhomi, Jetmir
Barbullushi, Toshio Yanagisawa, Baki Jashari, Peter Lukas Graf, Desar Sulejmani,
Aleksander Prior, Robert Lehrbaumer, Claudio Buchler, Bajar Berisha, Denis Shapovalov,
Nathalie Marin, Bujar Llapaj, Rene Gulikers, Nayden Todorov etj.
Aktiviteti i dirigjentes franceze Nathalie Marin, është i shtrirë kryesisht në Evropë dhe
Amerikën Latine. Nga viti 2011 deri më 2013 ajo ishte drejtoreshë artistike e Orkestrës
Simfonike Kombëtare të Ekuadorit ndërsa nga viti 1991 deri më 2010, ajo ishte
drejtoreshë artistike e orkestrës "Ensemble Orchestra de l'Isère" (Francë). Përveç kësaj,
ajo ishte udhëheqëse e festivalit të muzikës Pestacles në Paris. Që nga viti 2006, ajo ka
bashkëpunim të ngushtë me Orkestrën Simfonike Kombëtare të Kubës. Si dirigjente
mysaﬁre, Nathalie Marin ka dirigjuar Filharmoninë e Brukselit, Orkestrën Simfonike të
Thuringenit (Gjermani), Filharmoninë e Nicës, Orkestrën Simfonike të Kanës (Francë),
Orkestrën Simfonike të Voralbergut (Austri), Orkestrën Simfonike të Kilit, Orkestrën
Filharmonike të Mendozës, Orkestrën Akademike të qytetit të Kolonit (Argjentinë) etj.
Nathalie Marin ka qenë asistent dirigjente e Maestros Michel Tabachnik nga viti 1994 deri
më 1999 në Skandinavi, Spanjë dhe Itali. Në vitin 1999 ajo përfundoi studimet Master në
Akademinë Mbretërore të Danimarkës në Kopenhagë. Gjatë kësaj periudhe, ajo dhe
shumë koncerte me Orkestrën Simfonike të Akademisë Mbretërore të Danimarkës, ku
mes tjerash vepra Empreintes nga Iannis Xenakis qe interpretuar në prezencën e
kompozitorit. Në vitin 1998 ajo ishte asistent dirigjent në Operën Mbretërore Daneze në
Kopenhagë.
Incizimet e dirigjentes Nathalie Marin përfshijnë vepra si "Peter and the wolf (Peteri dhe
ujku)" nga Serge Prokoﬁev dhe "Carnaval des animaux (Karnevali i kafshëve)" nga Camille
Saint Saens me "Ensemble Orchestral de l'Isère". Ajo është dirigjente permanente e
Orkestrës Simfonike të Filharmonisë së Kosovës nga janari i vitit 2016.

Merita Rexha Tërshana,
(shih biograﬁne koncerti 6 Maj)
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