kjo mund te shkruhet Keshilli Muzikes Shqiptare
Logoja e Bashkise Permet

Ky aktivitet zhvillohet me mbeshtetjen financiare
te Ministrise se Kultures Tirane dhe Bashkise
Permet
Logoja e Bashkise Permet

Nje grup kroat ne Aulona International Festival maj 2014,
festival qe zhvillohet ne bashkepunim me CIOFF
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Ejani te festojme se bashku ne sheshin
e qytetit ne keto dite historike per Shqiperine

Përmeti Multikulturor minoritete dhe etni

nderkombetare
Nga Vlora vjen grupi i valleve te Shoqates Kulturore
Adrion, nga Elbasani grupi i valleve te shoqates Dance
Plus, nga Kavaja vjen nje grup i Shoqates se Arumuneve,
nga Gjirokastra do kemi nje grup polifonik dhe nje grup
vallesh nga zona e Dropullit, te dalluar vecanerisht per
kostumet e tyre te bukura, do jete edhe nje grup nga
Saranda dhe nje grup i vecante nga Bashkia e Delvinaqit
Greqi.
Ky festival e ngre siparin ne Diten Boterore te Muzikes
dhe ne celje te tij do performoje nje grup muzikor i shkolles
N. Bulka te qytetit, Ne hapje te festivalit do kete nje
manifestim kulturor me kenge, valle, costume, ekspozita
tradicionale etj.

Festivali Ndërkombëtar

Seksioni Shqiptar i CIOFF
Keshilli i Muzikes Shqiptare
Qendra Nderkombetare e Kultures “Arbnori”
ne bashkepunim me Bashkine e qytetit Permet, Komitetin Shteteror te Minoriteteve
Drejtorine Rajonale te Kultures Kombetare ne Gjirokaster – sektori Permet, Shoqaten Argjiro
me mbeshtetjen e Ministrise se Kultures,
organizojne

kjo mund
shkruhet
Keshilli
Nje kujtim nga Festivali i Sazeve
L teBariu
maj
2014Muzikes Shqiptare

PROGRAMI i FESTIVALIT
Permeti Multikulturor 2014
Dita e parë, e shtune,21 qershor 2014
Ora 15.00-17.00: Mbërritja dhe akomodimi i grupeve
pjesemarrese në hotelet e qytetit.
Ora 19.00-20.00: Manifestim kulturor, parade kostumesh.
Eskpozite e prodhimeve tradicionale, sheshi i qytetit
Ora 19.45-21.30 Ceremonia e çeljes se Festivalit në
«Diten Botërore të Muzikës». Përshendesin përfaqesues
te: Bashkisë, MK, KSHM, QNK « Arbnori» , - koncerte nga
grupet pjesemarrese ne festival
Sheshi i qyteti

Dita e dytë, e diel,22 qershor 2014
Ora 09.00: Promovim i librit me kujtime të dirigjentit
Gaqo Avrazi për historikun e Asamblit të Ushtrisë Popullore:
kontributi i artistëve nga Përmeti në këtë Ansambël.
Salla e Qendres Multifunksionale.
Ora 11.00: Vizita në monumente kulturore e natyrore:
Guri i Qytetit, Banjat e Benjes,
Ora 19.30: Koncert nga grupet pjesëmarrëse.
Sheshi i qytetit

Dita e tretë e hene,23 Qershor 2014
Ora 06.00: Dita e peshkimit me grep në Vjose. Cmimet
ndahen në mbremje nga «Vjosa Travel».
Ora 09.00: Diskutim me temë: «Dialog, Diversitet,
Integrim», ditët ndërkombëtare të dialogut kulturor,
mendime, sugjerime e përvojë. Promovohet CD-ja
me muzikë Rome realizuar nga shoqata «Argjiro» me
mbështetjen e “Fondacionit SOROS”.
Qendra MF Permet
Ora 11.00: Mbledhja vjetore e Seksionit Shqiptar te
CIOFF: -Informacion per pjesemarrjen e grupeve e
ansambleve nga Shqipëria në festivalet ndërkombëtare
të CIOFF-it, përgatitjet për Kongresin Botëror të CIOFF-it
në Bautzen Gjermani, tetor 2014, si dhe në Panairin e
Prodhimeve Artizanale, Stamboll shtator 2014
Ora 20.00: Koncert nga grupet pjesemarrese.
Sheshi i qytetit

Dita e katert 24 Qershor
Ora 07.00-09.00: Përcjellja e grupeve pjesemarrese dhe
mbyllja e festivalit.

Kete vit ky festival shenon edicionin e 12, eshte unikal
ne llojin e vet pasi promovon e inkurajon diversitetin
kulturor te pakicave kulturore ne shkalle rajoni Ai ka zene
vend ne kalendarin kombetar te festivaleve qe zhvillohen
ne bote nga organizata boterore e CIOFF. E vecanta e
ketij viti eshte se ai zhvillohet ne bashkepunim me grupe
e ansamble nga Republika e Kosoves ne mbeshtetje te
programeve te Qeverise Shqiptare per integrimin kulturor.
Ansambli “ Lidhja e Prizrenit” vjen nga qyteti i vjeter e
plot histori i Prizrenit.nje ansambel i kompletuar me kenge,
valle, lodra, kostume etj qe krijon atmosfere festive, me
nje performance cilesore ne shume veprimtari kombetare
e nderkombetare, fitues i Cmimi te Pare ne Festivalin
nderkombetar te Burses, Turqi 7 -13 korrrik 2012, ku

mahniti gjithe artdashesit e folklorit nga rajoni e Europa..
Ansambli i Suharekes, vjen per here te dyte ne kete
festival dhe ai sjell nje pasuri burimore te treves se
Suharekes me kostume, kenge, lodra etj. Interpretuesit e
ketij ansambli jane kryesisht te rinj.
Nga Tirane vjen nje grup vallesh i Shoqerise Kulturore
Artisti, qe inkuadroin kryesisht te rinj te shkollave artistike
dhe Akademise se Arteve Tirane. Grupet e kesaj shoqerije
kulturore kane nje gjeografi unikale te koncerteve te dhena
gati ne cdo shtet te Europes: France, Spanje, Belgjike,
Austri, Turqi, Itali disa here etj etj, kane disa breza
artistesh e valltaresh dhe bejne nje jete shume aktive. Ata
jane anetare te shoqates se CIOFF prej vitit 2011 dhe me
logon e CIOFF jane te mirepritur ne shume veprimtari

