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CULTURE FOR ALL – phase III is an EU funded project managed by
the European Union Office in Kosovo  and implemented by INTERARTS, leader of 
the Consortium  composed by Interarts, Culture Action Europe and ARCS – ARCI 
Cultura e Sviluppo.

The general objective of the “Culture for all – phase III” project is to contribute to 
the cultural and socio-economic development of Kosovo by strengthening the 
cultural sector in Kosovo, through the promotion of cultural activities for all 
communities, and by promoting inclusive educational and recreational activities. 

The project started in November 2014 and will run until October 2016.

CULTURE FOR ALL – faza III është një projekt i financuar nga BE dhe menaxhuar 
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe që implementohet nga INTERARTS, 
udhëheqëse e Konzorciumit të përbërë nga Interarts, Culture Action Europe dhe 
ARCS – ARCI Cultura e Sviluppo. 

Objektivi kryesor i projektit “Culture for all – faza III” është të kontribuojë në 
zhvillimin kulturor dhe socio-ekonomik të Kosovës duke fuqizuar sektorin kulturor 
në Kosovë nëpërmjet promovimit të aktiviteteve kulturore të të gjitha komuniteteve, 
si dhe me anë të promovimit të aktiviteteve gjithëpërfshirëse arsimore dhe 
rekreative. 

Projekti ka filluar në nëntor të vitit 2014 dhe do të vazhdojë deri në tetor të vitit 
2016.
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09.10.2015 FROM 19:00
OPEN CREATIVE KREATIVITET I HAPUR

AGRON PENI TRIO 

RONA NISHLIU with/me

And special guests: 

Ertan Ilyaz - djembe / daulle e dorës 

Astrit Stafai - oud / mandolinë

Edon Ramadani - piano

Kiril Tufekcievski - double bass / kontrabas

Nesim Maxhuni - drums / bateri

Fatjon Miftaraj - piano

Tomor Shkoza - prums / bateri

19:00

19:45

OPEN BAND 
New regional project Jazz fusion/Projekt i ri regjinal i xhazit “fusion”

with/me

OFFCHESTRA

Nesim Maxhuni - percussions / perkusione

Visar Kuçi - guitar / kitarë

Ilir Bajri - piano

Dukagjin Muhaxheri - saxophone /saksofon

Kiril Tufekcievski - acoustic bass / bas akustik  

Ivan Ivanov - saxophone /saksofon

Sezgin Curi  - singer, bass guitar / këngëtar, bas kitarë 

Faruk Banjska - guitar / kitarë 

Dukagjin Muhaxheri - Alt Sax / Alt saksofon 

Ivan Ivanov – clarinet, Tenor sax / klarinet, Tenor saksofon

Granit Paçarada - drums / bateri 

Fatjon Miftaraj – keyboard / klaviaturë 

20:30

21:30
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PRISHTINA STRING QUARTET  

OPERA SINGERS OF KOSOVO  

Visar Kuçi - violin I / violina I  
Avni Thaqi - violin II / violina II
Arianit Shehu – viola
Fraim Gashi – contrabass/ kontrabas 

10.10.2015
OPEN CLASSICAL MUSIC  

with / me

Artemida Qarri-Haxhiaj – piano

Dea Xhemaili - mezzosoprano

> PRENK JAKOVA
Mrika - "Zemrë Mrikë, unë s'po ta prishi"

> GEORGE HANDELL
Serse - "Ombra mai fu"

Safet Berisha - countertenor / kontratenor & 
Kaltrina Miftari - soprano 

> GEORGE HANDELL 
"But who may abide the day of His Coming" 

> HENRY PURCELL 
"Sound the trumpet" 

Flaka Goranci - mezzosoprano

> GEORGE BIZET 
Carmen - "Habanera 

> FRANCIS POULENC 
"Les chemins de l'amour" 

Zana Abazi – Ramadani - soprano

> GULIO CACCINI 
Ave Maria 

> GIACOMO PUCCINI 
La Rondine - “Chi il bell sogno di Doretta”

> JOHANN STRAUS 
Die Fledermaus – “Mein herr Marquis,...”

W.A.MOZART - Divertimento F-dur 

> GIACOMO PUCCINI - Nesun dorma 

> ERIC SATIE - Gymnopedie

> ANTONIN DVORAK- Humoresque

> W.A.MOZART - Eine Kleine Nacht Musik 

> 

19:00

19:45

FROM 19:00
MUZIKË E HAPUR KLASIKE 

FOLK MEETS CLASSICAL 
MUZIKA FOLKLORIKE TAKON KLASIKEN
SHAQIR HOTI

WOXART 
with/me
Saranda Alija, Irena Nikolla (soprano), Rina Bilurdagu, 
Beltina Biqmeti (mezzosoprano), Donika Rushiti, Saranda Berisha (alto). 
and / dhe
Ylber Asllanaj - conductor / dirigjent
Visar Kuçi (contrabass), Fitim Bytyçi (accordion) 

FOLK SONGS  > 
Qan Lulja për lulen
Ç'po këndon bilbili 

> TWO ARBËRESH SONGS  

> VELESHTARE 

> FOLK SONGS  
Isha vetëm tuj mendu
Mu ke shtylla...

> ADELE, DAN WILSON 
Someone like you 

> BEN OAKLAND
Java Jive 

All songs were arranged by YLBER ASLLANAJ
Të gjitha këngët janë orkestruar nga YLBER ASLLANAJ 

> KËNGË POPULLORE  
Qan Lulja për lulen
Ç'po këndon bilbili 

> DY KËNGË ARBËRESHE 

> VELESHTARE 

> KËNGË POPULLORE  
Isha vetëm tuj mendu
Mu ke shtylla...

> ADELE, DAN WILSON 
Someone like you 

> BEN OAKLAND
Java Jive 

21:00

21:30

with / me
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A guitar virtuoso, Agron Peni is well-
renowned for his ability to mix 
classical music with flamenco with a 
distinct technical quality. Agron, who 
works as a professor of guitar studies 
in the high school of music in Gjakovë 
(Kosovo), has has been passionate 
about flamenco ever since his 
childhood. As a child of musicians, 

Agron began his journey in music 
education when he was six years old. 
He studied at the Academy of Arts of 
the University of Prishtina, where he 
impressed his peers and professors 
with his considerable musical talent 
playing in his beloved flamenco style. 

AGRON PENI

Si kitarist virtuoz, Agron Peni është i 
njohur për ndërthurjen e klasikes me 
flamengon. Kjo me një teknikë të 
dallueshme dhe kualitative. Agroni 
është profesor i kitarës  në shkollën e 
mesme të muzikës në Gjakovë 
(Kosovë), dhe që nga fëmijëria ka 
qenë i pasionuar ndaj flamengos. Si 
fëmijë muzikantësh, në moshën 6 

vjeçare nisi edukimin e tij muzikor. 
Studimet i ndoqi në Fakultetin e 
Arteve në Prishtinë, ku vazhdoi të 
impresionoi kolegë dhe profesorë me 
talentin e treguar në interpretimin e tij 
në rrymën e flamengos. 

Born in the mid eighties in Kosovo, 
Rona Nishliu is a seasoned performer 
and story-teller that thrives in direct 
contact with audiences. Willing to 
experiment and test her limits she is 
used at surprising and delighting 
audiences with her vocal range and 
musical skills, becoming an icon of 
contemporary Albanian and Kosovo 
culture.

Her next album (to be released) will 
present re-arranged traditional songs 
from all regions inhabited by Albanian 
speaking people in the Balkans and 
Mediterranean. In her projects, Rona 
Nishliu methodically juxtaposes 
traditional and contemporary sounds, 
rhythms and harmonies, to create 
musical journeys of intense emotional 
exchange.  

E lindur në mesin e viteve tetëdhjetë në 
Kosovë, Rona Nishliu është një 
performuese dhe tregimtare e kalitur e cila 
lulëzon në kontakt të drejtpërdrejt me 
publikun. Gjithmonë e gatshme për të 
eksperimentuar dhe testuar kufijtë e saj, 
ajo është mësuar që të habisë dhe 
ngazëllejë publikun me shkallen dhe 
amplitudën e zërit të saj si dhe me 
shkathtësitë e saj muzikore, duke u bërë 
kështu një ikonë e muzikës bashkëkohore 
shqiptare dhe kulturës kosovare. 

Albumi i saj i rradhës (që do të publikohet) 
do të paraqesë këngë tradicionale të ri-
aranzhuara nga të gjitha trevat e banuara 
nga shqiptarët në Ballkan dhe në 
Mediteran. Në projektet e saj, Rona Nishliu 
ballafaqon zërat, ritmet dhe harmonitë e 
muzikës tradicionale me atë 
bashkëkohore, duke krijuar kështu 
udhëtime muzikore me shkëmbime të 
fuqishme emocionale. 

RONA NISHLIU

OPEN 
CREATIVE

KREATIVITET 
I HAPUR

09.10.2015 09.10.2015
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OPEN 
CREATIVE

KREATIVITET 
I HAPUR

OPEN BAND 

Nesim Maxhuni is a professional Prishtina 
based percussionist. His vast experience and 
playing style has established him as one of 
the most innovative drummers from the 
Balkans, especially in genres such as jazz, 
hip-hop and neo soul. Nesim’s presence is 
felt in more than 40 original albums 
launched in Kosovo featuring various musical 
styles. 

Visar Kuçi is one of the most outstanding 
violinists of the new generation in Kosovo. 
He is a poly-instrumentalist (playing: violin, 
contrabass, guitar, bass guitar, viola and 
piano). He is member of the Kosovo 
Philharmony since 2000. Up to date, he held 
several concerts as soloist and as member of 
ensembles in Germany, Italy, Austria, 
Belgium, Holland, Bosnia & Herzegovina and 
in Kosovo. 

Ilir Bajri is a Kosovo Albanian jazz composer, 
pianist, and the director of Prishtina Jazz 
Festival. He has been a member of Classic 
Jazz Trio, Quasi Fusion Band, Ilir Bajri 
Quartet and has performed in different 
countries including Italy, Spain, and the 
United States.

Dukagjin Muhaxherri completed his primary 
and secondary education in the class led by 
Professor Astrit Mustafa in the “Prenk 

Jakova” school of music and performing arts 
in Pristina, specializing in playing the clarinet. 
At present, he is a first-year student at the 
Faculty of Arts – Department of Music in 
Pristina, specializing in playing the 
saxophone. In 2005 Muhaxherri won the 
third place prize in an international 
competition. Back in 2008, he performed in 
Prishtina Jazz Festival with the “OM Quartet” 
band, and with “Ambasadi” and Eda Zari in 
2009 in the same festival. 

Kiril Tufekcievski has studied at University of 
Music and Performing Arts, Graz
Graz, Austria. 

Ivan Ivanov member of the Macedonian 
young jazz generation, received his music 
education in Macedonia, where he studied 
the classical saxophones, continuing jazz 
studies at the Music Academy in Graz, 
Austria. He worked with number first class 
musicians from all over the world, such as: 
Jarry Bergonzi, Bob Mintzer, Dick Oatts, 
Dave Liebman, Bill Holman, and many others. 
He spent four years with the HGM Jazz 
Orchestra from Zagreb, touring all over 
Europe .In 2011 he has recorded a debut jazz 
album, featuring his authorial music 
performed by the Ivan Ivanov Quartet.

OPEN BAND 

Nesim Maxhuni është perkusionist 
profesional me bazë në Prishtinë. Përvoja e 
tij e gjerë dhe stili i tij muzikor e ka etabluar 
atë si një nga bateristët më inovativ në 
Ballkan, sidomos në zhanre si xhazi, hip-hopi, 
dhe neo soul. Prezenca e Nesimit vërehet në 
më shumë se 40 albume origjinale të 
publikuara në Kosovë të stileve të ndryshme 
muzikore. 

Visar Kuçi është një nga violonistët më të 
shquar të gjeneratës së re në Kosovë. Ai 
është një multi-instrumentalist (violinë, 
kontrabas, kitarë, bas kitarë, viola dhe piano). 
Ai është anëtar i Filharmonisë së Kosovës që 
nga viti 2000. Deri më tani, ai ka mbajtur 
disa koncerte si soloist dhe si anëtar i 
ansambleve në Gjermani, Itali, Austri, 
Holandë, Bosnje Hercegovinë dhe Kosovë. 
Ilir Bajri është kompozitor shqiptar/kosovar i 
xhazit, pianist, dhe drejtor i Prishtina Jazz 
Festival. Ai është anëtar i Classic Jazz Trio, 
Quasi Fusion Band, Ilir Bajri Quartet dhe ka 
performuar në shtete të ndryshme duke 
përfshirë Italinë, Spanjën, dhe Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës. 

Dukagjin Muhaxheri ka përfunduar 
shkollimin e ulet dhe te mesem ne klasen e 
prof. Astrit Mustafa ne shkollen e muzikes 

"Prenk Jakova" ne vendlindje ne klarinet.Tani 
është student i vitit te pare master në 
Fakultetin e Arteve – Dega e Muzikës në 
Prishtinë,Saksofon.Më 2005 mori vendin e 
dyte ne gara nderkombetare.Mori pjese ne 
Prishtina Jazz Festival më 2008 me bendin 
"OM quartet",2009 me bendin "Ambasadi" 
dhe Eda Zarin etj.

Kiril Tufekcievski has  ka studiuar në 
Universitetin e Muzikës dhe Arteve 
Performuese në Grac të Austrisë. 

Ivan Ivanov,  anëtar i gjeneratës së re 
maqedone të xhazit, ka studiuar muzikën në 
Maqedoni, ku ka studiuar saksofonin klasik, 
duke vazhduar pastaj studimet e tij në 
Akademinë e Muzikës në Grac të Austrisë. Ai 
ka punuar me një numër të muzikantë të 
klasit të parë nga e gjithë bota si: Jarry 
Bergonzi, Bob Mintzer, Dick Oatts, Dave 
Liebman, Bill Holman, dhe shumë tjerë. Ai ka 
kaluar katër vite me nga Zagrebi, duke 
performuar në turne muzikore në gjithë 
Evropën. Në vitin 2011, ai ka incizuar albumin 
e tij debutues të xhazit, që shfaq muzikën 
origjinale të tij të performuar nga Ivan Ivanov 
Quartet.

Nesim Maxhuni Visar Kuçi Ilir Bajri Dukagjin Muhaxherri Kiril Tufekcievski Ivan Ivanov
09.10.2015 09.10.2015
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several concerts as soloist and as member of 
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in Kosovo. 
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pianist, and the director of Prishtina Jazz 
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Jazz Trio, Quasi Fusion Band, Ilir Bajri 
Quartet and has performed in different 
countries including Italy, Spain, and the 
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Professor Astrit Mustafa in the “Prenk 
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saxophone. In 2005 Muhaxherri won the 
third place prize in an international 
competition. Back in 2008, he performed in 
Prishtina Jazz Festival with the “OM Quartet” 
band, and with “Ambasadi” and Eda Zari in 
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OPEN BAND 
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Offchestra is a musical line-up from 
Pristina, created in 2001 by Sezgin 
Guri and Ilir Livoreka. Following 
several changes in the line-up of the 
band, Offchestra settled on a 
permanent structure and has been 
performing in a unique style which 

can be summarized as a synthesis of 
traditional Albanian music with world 
music (Ska, Reggae, Latin, Jazz, Dub, 
etc). The band derives its inspiration 
chiefly from everyday life and reality 
in Kosovo.   

OFFCHESTRA

Offchestra është formacion muzikor 
nga Prishtina, i krijuar në vitin 2011 
nga Sezgin Curi dhe Ilir Livoreka. Pas 
disa ndryshimeve në struktur ën e 
bendit, përfundimisht Offchestra 
performon një stil të veçantë i cili 

përkufizohet si sintezë e muzikës 
tradicionale shqipe me ato botërore 
(Ska, Reggae, Latin, Jazz, Dub, etj.).  
Inspirimi i krijimeve të bendit, 
kryesisht rrjedh nga përditshmëria 
dhe realiteti i jetës në Kosovë. 

OPEN 
CREATIVE

09.10.2015
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MUZIKË E 
HAPUR KLASIKE 

Zana u lind në Mitrovicë. Në vitin 2003 ajo 
nisi studimet në solo-këndim të cilat i ndoqi 
për katër vjet në klasën e prof. Merita Juniku. 
Gjatë periudhës së studimeve ajo pati një 
numër të konsiderueshëm paraqitjesh në: 
Holandë, Zvicër, Maqedoni, Shqipëri etj. 
Më 2006 ajo fitoi çmimin e dytë në Garën 
Ndërkombëtare të Muzikës Klasike në 
Prishtinë. Më 2015 bëri debutimin e saj duke 
u shoqëruar nga Orkestra Maqedonase e 
Operës dhe Baletit. 

Born in Mitrovica, Zana started in 2003 her 
studies in solo singing which she attended 
for four years under the guidance of 
professor Merita Juniku. During the course 
of her studies, she appeared in a 
considerable number of events held in the 
Netherlands, Switzerland, Macedonia, 
Albania, etc. In 2006, she won second place 
in the International Classical Music 
Competition in Pristina. She made her debut 
in 2015 accompanied by the Macedonian 
Orchestra of Opera and Balet. 

OPERA SINGERS OF KOSOVO

OPEN 
CLASSICAL MUSIC  

ZANA ABAZI - RAMADANI

Flaka Goranci lindi në Kosovë. Studimet për 
Solo-këndim i përfundoi në Tiranë dhe në Tel 
Aviv, Izrael. Në moshën 22 vjeçare debutoi 
në Opera në Tiranë me rolin e Rosinës kurse 
debutin internacional e arriti në vitin 2014 në 
Theater an der Wien në Vjenë nën dirigjimin 
e Harnoncourt. Poashtu ajo është fituese e 
burses "Hilde Zadek".

Flaka Goranci was born in Kosovo. She 
finished her studies in Albania and Israel. At 
the age of 22 she made her debut in Tirana 
with the role of Rosina and in 2014 she 
made her international debut at Theater an 
der Wien, in Vienna under Harnoncourt 
baton. She is a winner of "Hilde Zadek 
Sttiftung".

FLAKA GORANCI

Zana Abazi-Ramadani Flaka Goranci

Soprano nga Prishtina. Ajo është soliste dhe 
anëtare e korit të Filharmonisë së Kosovës. 
Kaltrina është rregullisht e pranishme në 
skenës e muzikës klasike në Prishtinë dhe 
me raste edhe në qytete të rajonit si: Tiranë, 
Shkup etj. Ajo ka interpretuar në festivale të 
ndryshme të muzikës klasike si: Remusica, 
DAM Fest, Kosova Kamerfest, Chopin Piano 
Fest etj. Aktualisht është më shumë e 
fokusuar në muzikën e vjetër (renesancë dhe 
barok). Kaltrina ka të përfunduar masterin 
në këndim në Universitetin e Prishtinë - 
Fakulteti i Arteve. 

Kaltina Mitari is a soprano from Pristina. She 
is a soloist and member of the Kosovo 
Philharmonic Orchestra choir. Kaltrina is a 
regular in the classical music scene in 
Pristina and on occasion in other regional 
cities such as in Tirana, Skopje, etc. She has 
performed in various festivals of classical 
music, including Remusica, DAM Fest, 
Kosova Kamerfest, Chopin Piano Fest, etc. 
At present, Kaltrina is chiefly focused on the 
renaissance and baroque musical era. 
Kaltrina holds a masters in vocal studies and 
singing from the University of Pristina – 
Faculty of Arts. 

OPERA SINGERS OF KOSOVO
KALTRINA MIFTARI 

Dea Xhemaili është lindur në Prishtinë. Ajo 
përfundojë shkollën e mesme të muzikës në 
shkollën "Prenk Jakova" në vendlindje. 
Aktualisht, Dea  është studente e këndimit 
në Fakultetin e Arteve - Dega e Muzikës. Ka 
fituar disa çmime të para në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar si: "Ars Kosova" në 
Prishtinë, "Microfono Doro" në Modena dhe 
"Male Skale" në Budvë. Aktualisht është 
anëtare e Korit të Filharmonisë së Kosovës.

Born in Pristina, Dea Xhemail, is a graduate 
of the “Prenk Jakova” high school of music 
and performing arts in Pristina. At present, 
Dea is a student of vocal studies and singing 
at the Faculty of Arts – Music Department. 
She is a recipient of several award at the 
national and international level such as “Ars 
Kosova” in Pristina, “Microfono Doro” in 
Modena, and “Male Skale” in Budva. She is a 
member of the Kosovo Philharmonic 
Orchestra choir. 

DEA XHEMAILI 
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String quarter “Prishtina” is a musical 
ensamble formed in 2009 by Arianit 
Shehu and Visar Kuçi, members of the 
Kosovo Philharmonic Orchestra. The 
ensemble performs in various cultural 
events and also records both classical 
and contemporary pieces. 

Kuarteti harkor 'Prishtina' u themelua 
në vitin 2009 nga Arianit Shehu dhe 
Visar Kuçi, që të dy anëtarë të rregullt 
të Filharmonisë së Kosovës. Ansambli 
paraqitet në ngjarje të ndryshme 
kulturore dhe bën inçizime të veprave 
muzikore klasike dhe bashkëkohore. 

PRISHTINA 
STRING QUARTET

Safet Berisha është kontratenor nga 
Prishtina. Ai është anëtar i Filharmonisë së 
Kosovës që nga viti 2004 dhe si solist 
performon rregullisht në koncerte të 
ndryshme dhe festivale në Prishtinë dhe 
rajon. Safeti ka të përfunduar masterin në 
këndim në Universitetin e Prishtinës.

Safet Berisha is a countertenor from Pristina. 
He is a member of the Kosovo Philharmonic 
Orchestra since 2004 and is a regular solo 
performer in various concerts and festivals 
in Pristina and the region. Safet holds a 
masters degree in vocal studies and singing 
from the University of Pristina. 

OPERA SINGERS OF KOSOVO
SAFET BERISHA

Pianiste nga Prishtina. Artemida u diplomua 
në Universitetin e Prishtinës me notë të lartë. 
Ajo përfundojë studimet master në 
konservatorin shtetëror "Lorenzo Perosi" në 
Campobasso të Italisë. Arta ka 
bashkëpunuar me pianist të mirënjohur si: 
Gunter Ludwig (Gjermani), Aki Takahashi 
(Japoni), Kevin Kenner (SHBA) etj. Është 
koordinatore e projektit bamirës "Music for 
Peace" (Muzika për paqen) i mbështetur 
nga UNESCO. Për disa vjet dhe në 
vazhdimësi, ajo është profesoreshë e rregullt  
në shkollën "Prenk Jakova" në Prishtinë dhe 
korepetitore në Fakultetin e Arteve në 
Prishtinë.

Artemida is a pianist from Pristina. She is a 
graduate of the University of Pristina where 
she completed her studies with highest 
honors. She completed her master studies 
at the “Lorenzo Perosi” state conservatory 
in Campobasso, Italy. Artemida, also known 
as Arta, has had collaborations with 
renowned pianists like Gunter Ludwig 
(Germany), Aki Takahashi (Japan), Kevin 
Kenner (USA), etc. She is coordinator of the 
UNESCO-supported charitable project 
“Music for Peace”. For several years now, 
Arta is a full-time professor at the “Prenk 
Jakova” school in Pristina, , and she is 
musician accompanist at the Faculty of Arts 
in Pristina. 

ARTEMIDA QARRI - HAXHIAJ 

Artemida Qarri-Haxhiaj Safet Berisha
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Shaqir Hoti is a master craftsman 
who, following the end of the war in 
1999, has crafted some 1,000 
instruments, of which the most 
special is an ocarina he crafted in 
2010 using soil. In his workshop 
located at his home in Pristina, he has 
crafted a large collection of wind 
instruments. He has managed to 
further develop the Kaval, an end-
blown flute, which is one of the most 
well-known instruments used in 
original Albanian music. He was a 
professional instrument-player as well, 
and the first flute-player in post-
World War II Kosovo. He was an 
instrument-player for several years in 
the professional orchestra of the now-
defunct Radio Prishtina. He also 
founded and led the “Azem Bejta” 
national ensemble in Pristina. 

Shaqir Hoti, mjeshtër i cili që nga pas 
lufta ka punuar një fond prej më se 
mbi 1 mijë instrumentesh prej te cilave 
më e veçanta pa dyshim se është 
okarina prej dheut të cilën e punoi në 
2010. Në punëtorinë e tij, të vendosur 
në shtëpinë e tij në Prishtinë, ai ka 
krijuar një koleksion të madh të 
instrumenteve frymore. Ai ka arritur të 
bëjë zhvillimin e Kavallit, një nga 
instrumentët më të njohur frymorë në 
muzikën burimore shqiptare. Ai është 
edhe një instrumentist profesionist, 
dhe flautisti i parë në Kosovë pas 
luftës së dytë botërore. Për vite të 
tëra, ai ishte instrumentist i orkestrës 
së Radio-Prishtinës së dikurshme.  
Poashtu, ai ka qenë themelues dhe 
drejtues i Ansamblit popullor Azem 
Bejta në Prishtinë .

SHAQIR HOTI

The vocal ensemble “Woxart” was first 
formed in 2011 as an all-female vocal octet; 
later, it turned into an all-female vocal 
sextet. Every member of this ensemble is a 
graduate of the Faculty of Arts – 
Department of Music in Pristina. The 
ensemble performs from a rich repertoire of 
music derived from various styles and 
epochs, ranging from renaissance and all the 
way to baroque music. Conductor Ylber 
Asllanaj has been the director of the 
ensemble from the first day of its formation. 

Ansambli vokal “Woxart” është themeluar 
më 2011, fillimisht si oktet vajzash dhe më 
vonë sekstet vokal. Të gjitha anëtaret e këtij 
ansambli kanë diplomuar në Fakultetin e 
Arteve - Degën e Muzikës në Prishtinë. 
Ansambli interpreton repertor të epokave të 
ndryshme stilistike që nga renesanca e deri 
tek baroku. 

WOXART

FOLK MEETS 
CLASSICAL 

10.10.2015 10.10.2015

Ylber Asllanaj, born in 1996, completed his 
master level studies in choral conducting at 
the State University “Kiril and Metodij” in 
Skopje, Macedonia under the guidance of 
professor Sasha Nikollovski – Gjumar. Back 
in 2005, he formed the vocal ensemble 
“Okteti +”, considered to be one of the most 
successful such ensembles in the region. In 
2009 he formed the chamber choir “New 
Born” and with it won the third place in the 
prestigious “Summa Cum Laude” 
competition in Vienna. At present, he is the 
artistic director of the Ensemble of Songs 
and Dances “Shota”, and hold the position 
of Music Editor at the Radio Television of 
Kosovo. 

U lind më 1966. Ylber Asllanaj ndoqi 
studimet e magjistraturës në drejtimin e 
dirigjimit koral i përfundoi në Universitetin 
Shtetëror  "Kirili dhe Metodiji" në Shkup në 
klasën e prof. Sasha Nikollovski - Gjumar. Më 
2005 ai themeloi  ansamblin vokal "Oketit +" 
i cili është konsideruar si një nga ansamblet 
vokale më të suksesshme në rajon. Më 2009 
ai themeloi korin kamertal “New Born” dhe 
fitoi çmimin e tretë në Garën Prestigjioze 
Ndërkombëtare “Summa Cum Laude” në 
Vjenë. Aktualisht  ai është drejtor artistik i 
Ansamblit të këngëve dhe Valleve "Shota" 
dhe redaktor i muzikës në Radio Televizionin 
e Kosovës. 

YLBER ASLLANAJ - Conductor

Ylber AsllanajWOXART

MUZIKA FOLKLORIKE 
TAKON KLASIKEN
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