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Më të lexuara

Më të komentuara

Darka e Lamës do të mbahet sonte. Jo ajo tradicionalja, të cilën e shtron
presidentja e Kosovës, por një tjetër. Qendra Multimedia në Prishtinë
organizon sonte (e premte) një aktivitet kulturor, të cilin e ka emërtuar
Darka e Lamës. Në këtë aktivitet nuk do të ketë ushqim tradicional por
më shumë do të ketë ushqim shpirtëror. Megjithëse rakia nuk do të
mungojë.

“Zëvendësuesja” e
Miley Cyrus

Prej orës 20:00 deri në orën 23:00, të interesuarit mund ta kalojnë një
natë zbavitëse me muzikë, do të kenë mundësi të bëjnë muhabet me
shkrimtarin kroat Edi Matic dhe pse jo edhe ta pinë ndonjë gotë raki.
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Jeton Neziraj, udhëheqës i Qendrës Multimedia tregon se këtë aktivitet e
kanë emërtuar kësisoj krejt spontanisht.
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“Ne menduam që ta bëjmë një 'ndejë', e cila do të na relaksonte prej
gjithë këtij kallaballëku të punëve që kemi, dhe pastaj, spontanisht, e
quajtëm ‘Darka e Lamës’, me idenë që, kjo korrespondon bukur me
muajin e begatshëm që e kemi pasur”, tha Neziraj për Tribuna. Ai shton
se emërtimi i tillë i këtij evenimenti nuk është ndonjë lloj parodie ndaj
aktivitetit që e shënon Presidentja e Kosovës...(më gjerësisht në gazetën
Tribuna).
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DËRGO
VËREJTJE: Gazeta Tribuna mban të drejtën e përzgjedhjes së
komenteve që do të publikohen. Komentet që përmbajnë gjuhë të
urrejtjes, përmbajnë sharje dhe lëndime, si dhe komentet që nuk
ndërlidhen me artikullin në të cilin komentoni, nuk i publikojmë.

Nëna
shet
virgjë
rinë e
vajza
ve të
saj
www.gazetatribuna.com
Një nënë
kolumbia
ne54
është
arrestuar
minutes
meago
akuzën

Ju faleminderit!

BALLINA LAJMET RAJONI DHE BOTA SPORT YJET TECH EKONOMIA KRONIKA KOLUMNE OPINIONE FUN
Email: gazeta@tribunashqiptare.info Marketing: marketing@tribunashqiptare.info
Telefon: 038 223 204 / 045 265 989 Marketing: 044 455 704
© Copyright 2013 - Gazeta Tribuna. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

www.gazetatribuna.com/?FaqeID=5&LajmID=28741

Site by Kreatoda

2/2

