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“Dialogu me mikun ateist”
sot premierë

“Paraja” fiton në festivalin
teatror në Maqedoni

Opera “Fausti” sonte
premierë në Shkup

Nesër mbyllet festivali
teatror në Maqedoni

Darka e Lamës me artistë
Publikuar: 2013-10-26 00:01:32

Për të thyer monotoninë e zgjedhjeve në vend, Qendra “Multimedia”, ka
organizuar në mbrëmjen e së premtes “Darka e Lamës”, një darkë
alternative nga ajo tradicionale, ku ka tubuar artistë e shkrimtarë, të
cilët kanë ndarë mes tyre përvojat e tyre artistike, e në të njëjtën kohë
kanë relaksuar edhe audiencën
Kreshnik Bekteshi
Fotografitë: Ridvan Slivova
“Darka e Lamës”, e organizuar nga Qendra “Multimedia”, që pos llafe e muhabet,
bakllavë e raki dhe shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve lokale, ka prezantuar edhe
shkrimtarin dhe fotografin Edi Matiç nga Kroacia si dhe dy artistë italianë Gabriele
Marangoni dhe Dargo Raimondi.
Në këtë ngjarje aktori Ernest Zymberi, ka lexuar dy shkrime që kanë të bëjnë me
përvojat në Kosovë të shkrimtarit kroat Edi Matiç “Kosova është...” dhe “Kosova
është Kroaci”. Më pas një shkrim para të pranishmëve që ishin në numër të paktë e
ka lexuar edhe vetë Matiç që e kishte titulluar “Urime (K) urban Bajrami”. Pas kësaj
për të argëtuar publikun janë përkujdesur Gabriele Marangoni me harmonikë si dhe
Dargo Raimondi ku një kitarë me mjeshtrin e tij ka arritur ta bëj violonçelo të
improvizuar. Ata kanë performuar disa pjesë të rrymës së re muzikore tangoargjentinase “tango piacola” që përmbajnë edhe pak karakter të muzikës jazz.
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Alice Munro fiton Nobelin për letërsi
11 people recommend this.
“Zibidi” me dy nominime në CineRocKom
27 people recommend this.
Princi Leka II: Familja mbretërore, imazh i
shqiptarëve
32 people recommend this.
“Agon”: rrëfim trishtues për emigrantët
32 people recommend this.
Një monografi për të mëdhenjtë e shekullit XX
16 people recommend this.
Atentati ndaj Mbretit Zog vjen si rrëfim filmi në
Tiranë
One person recommends this.
Vjosa Berisha bëhet anëtare e Akademisë
Europiane të Filmit
207 people recommend this.

Jeton Neziraj, organizator i darkës alternative "Darka e Lamës"
Organizatori Jeton Neziraj, ka thënë për “KultPlus” se me mbajtjen e këtij
evenimenti nga Qendra “Multimedia” janë përpjekur që ta thyejnë monotoninë e
fushatës zgjedhore e cila ka filluar këtë muaj në vend.
“Në tërë këtë “gjurullti” të zgjedhjeve ka qenë ideja që ta largojmë pak monotoninë e
diskursit që po dominon në këtë fushatë. Këtë mbrëmje e bëmë pak më atraktive dhe
e titulluam “Darka e lamës”, e cila s’ka fare të bëj me atë tradicionalen. Kjo thjeshtë
është një mbrëmje argëtuese”, tha dramaturgu Neziraj.

“Agon”, sjell realitetin e emigrimit
29 people recommend this.
138 people recommend this.
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Edi Matic, shkrimtar kroat
Nga ana tjetër, mysafiri kroat Edi Matic u shpreh se ka ardhur nga Spliti në këtë
ngjarje të Qendrës “Multimedia” për të lexuar para të pranishmëve disa shkrime që
kanë të bëjnë me përshtypjet e tij të para në shtetin e Kosovës, e ku këto shkrime ai i
ka të postuar edhe në rrjetin social facebook.
“Tregimet e mija kanë të bëjnë me disa përvoja personale të cilat i kam pasur këtu në
Kosovë. Shkrimi i parë është “Kosova është ...”, e dyta është e titulluar “Kosova është
Kroaci” për shkak se njerëzit të cilët i kam takuar këtu janë të ngjashëm me ata të
Kroacisë dhe për arsyen se shqiptarët me kroatët kanë marrëdhënie të
shkëlqyeshme, kurse ajo e treta ka të bëjë me festën e Bajramit ku e kam titulluar
“Urime (K) urban Bajrami”. Ndërkohë unë, kam edhe një shkrim tjetër e cila quhet
“Kosova është Shqipëri”, por që nuk do të lexohet sonte për shkak se nuk është e
përkthyer”, ka deklaruar kroati Matic.
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Gabriele Marangoni, artist italian
Ndërkohë, kompozitori italian Gabriele Marangoni, u shpreh se muzikën të cilën e
performoi shpreson të lë shije të mirë te audienca që ishte në këtë
koncert./KultPlus.com
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"PriForum"-i
prezantoi pesë
projekte të metrazhit
të gjatë

Vesa Smolica
shkëlqeu në javën e
katërt të “The Voice
3”

Janë ndër industritë me më pak
filma të prodhuar në Evropë. Ajo e
Maqedonisë, Kosovës, Serbisë,
Malit të Zi dhe Shqipërisë nuk
largohen nga njëra tjetra karshi
sukseseve dhe depë...

Gjakovarja, 21 vjeçe u kualifikua
për të vazhduar garën bashkë me
nëntë konkurrente të tjera. "The
Voice of Albania 3” rivjen të
premten e ardhshme me
emocionet e fundit të audicioneve
t...

© 2013
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara nga
portali KultPlus
Adresa:
Rr Rexhep Luci H-1/1, 10000 Prishtinë,
Kosovë

Opera “Fausti” sonte
premierë në Shkup
Shfaqja është realizuar nga
regjisori italian Mario de Karlo
dhe vjen nën dirigjimin e Oliver
Ballaburski...
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