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Peter Donohoe, 2019

I was also there in 2012 and 2013; it has a wonderful atmosphere in a country rebuilding itself with 
people pulling together in a friendly welcoming way, and is a shining example of what can be 
done in such circumstances when people such as Lejla Pula and Besa Luzha stick to their vision. 

Stowarzyszenie Polsko-KosowskiePolish-Kosovo Society, 2016
 
Thanks to its success, high class music resonates every spring in Prishtina. Although the festival 
holds the name of Chopin, the musicians' performances are not limited to his work only.  
Presented are the best works of composers from all musical eras, classical and contemporary, 
thanks to which valued music is promoted that reaches a wide audience.

Dr. Janina Fialkowska

I had the great pleasure of participating in the wonderful ChopinPianofest a few years ago.In 
these hard financial times I think it is very important to continue supporting great cultural events. 
This festival, so beautifully organised and presented, not only entertains but improves the quality 
of the lives of all the people who are involved in it; the organisers, the artists and mostly the public. 
It is a beautiful event in a world that is not so beautiful these days.It should be treasured.

Chopin Piano Fest 
Reviews
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Peter Donohoe, 2019

Unë kam qenë në Kosovë gjithashtu në 2012 dhe 2013; ka një atmosferë të mrekullueshme në 
një vend që rindërtohet me njerëz që bashkohen në një mënyrë mikpritëse miqësore dhe është 
një shembull i shkëlqyeshëm i asaj që mund të bëhet në rrethana të tilla kur njerëz të tillë si Lejla 
Pula dhe Besa Luzha i përmbahen vizionit të tyre.

Stowarzyszenie Polsko-KosowskiePolish-Kosovo Society, 2016
 
Falë suksesit të saj, muzikë e klasit të lartë kumbon në Prishtinë çdo pranverë. Edhe pse festivali 
mban emrin e Chopin, performancat e muzikantëve nuk janë të kufizuar në një pjesë që është 
kompozuar. Paraqiten veprat më të mira të kompozitorëve të gjithë epokave muzikore, klasike 
dhe bashkëkohore, falë cilave promovohet muzikë e vlefshme që arrin një audiencë të gjerë.

Dr. Janina Fialkowska

Kam pasur kënaqësinë e madhe të marr pjesë në ChopinPianofest-in e mrekullueshëm disa vjet 
më parë. Në këto kohë të vështira financiare, mendoj se është shumë e rëndësishme të 
vazhdojmë të mbështesim ngjarje të mëdha kulturore. Ky festival, i organizuar dhe prezantuar 
kaq bukur, jo vetëm argëton por përmirëson cilësinë e jetës së të gjithë njerëzve që janë të 
përfshirë në të; organizatorët, artistët dhe kryesisht publiku. Është një ngjarje e bukur në një botë 
që nuk është aq e bukur këto ditë. Duhet të çmohet.

Chopin Piano Fest 
Reviews
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Parathënie
Chopin Piano Fest Prishtina është një festival 
që u krijua në Prishtinë, Kosovë, nga Shoqata 
Kosova Chopin, me rastin e 200 vjetorit, në 
2010, të lindjes së kompozitorit Frédéric Chopin.

Përveç aktiviteteve të tij vjetore, të bazuara në 
ngjarje, festivali përpiqet të promovojë muzikë të 
kompozuar nga kompozitorë dhe muzikantë 
vendas.

Në Edicionin e 6-të Chopin Piano Festival ka 
hapur një thirrje për vepra nga kompozitorë të 
rinj të Kosovës, për të shkruar vepra për piano 
solo në stilin e Chopin.

Tani në edicionin e tij të 10-të, Festivali dëshiron 
ta festojë këtë rast prodhimin kompozicinal të 
kompozitorëve të rinj kosovarë përmes këtij 
"Libri të veprave të frymëzuara nga Shopeni" 
për piano solo.

Këtu mund të gjeni 8 vepra të ndryshme nga 8 
kompozitorë:

Dafina Zeqiri Nushi, Kreshnik Aliçkaj, 
Kushtrim Gashi, Ardian Halimi, Florent 
Shasivari, Drinor Zymberi, Artan Hasani, dhe 
Liburn Jupolli.

Kompozitorët e përfshirë në libër përfaqësojnë 
një brez që ndjek qasjet sti l istike nga 
neoklasicizmi në estetikën post-moderne dhe 
modale, duke sjellë së bashku një grup të 
larmishëm të pjesëve solo në piano që nuk janë 
vetëm në stilin e Chopin por gjithashtu lidhen 
me cilësitë specifike didaktike të repertorit të 
pianos së romantizmit të vonë, me një aludim të 
qasjes së tyre kompozicionale.

Skena e Muzikës Klasike e Kosovës pas vitit 99-
të ka parë valë të reja kompozitorësh të 

Prof.PhD.Cand.Liburn Jupolli

angazhuar në një larmi mënyrash, duke 
kompozuar për instrumentistë vendorë / 
ndërkombëtarë, duke fituar çmime në vende të 
ndryshme duke përfshirë Evropën, SHBA etj, 
d u ke  m b a j t u r  fe s t i va l e  t ë  m u z i kë s 
bashkëkohore dhe duke krijuar një standard të 
ri për edukimin në kompozim brenda strukturës 
akademike të Kosovës.

Një nga këto raste është thirrja për kompozime 
që është disi një traditë e Festivaleve në 
Kosovë, ku në këtë rast mund të shihni se si 
kompozitorët plotësojnë sfidën e "ekuilibrit 
estetik" midis stilit të Chopin dhe stilit të tyre.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se 
Skena e Muzikës Klasike pas vitit 99 në Kosovë 
ka parë angazhimin e grave instrumentiste dhe 
gjithashtu grave kompozitore të shkëlqyera, me 
të njëjtat vlerësime si kolegët e tyre, një traditë e 
cila më parë ka parë gratë edukatore dhe 
instrument iste,  por jo aq shpesh gra 
kompozitore.

Ndërmarrja e kësaj thirrje për kompozime ka 
çuar në një bashkëpunim të frytshëm që 
festivali dëshiron të krijojë si një ngjarje vjetore, 
ku repertori i pianos do të pasurohet duke 
përfshirë kompozitorët e rinj dhe interpretuesit 
e rinj për të zbuluar stilin e Chopin përmes 
teknikave bashkëkohore dhe mënyrave të reja 
të që përfaqësojnë idiomat muzikore të 
Romantizmit të Vonë.

Ne falënderojmë të gjithë ekipin tonë vendor / 
ndërkombëtar dhe partnerët për frymën e tyre 
bashkëpunuese, duke ju uruar një zbulim të 
mirë muzikor dhe mezi presim t'ju shohim në 
edicionet tona të ardhshme.
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Foreword
Chopin Piano Fest Prishtina ia a festival that 
was established in Prishtina, Kosovo by the 
Kosova Chopin Association, on the occasion of 
the 200th anniversary, in 2010, of the birth of the 
composer Frédéric Chopin.

Besides its annual event based activities 
festival strives to promote music composed by 
local composers and musicians. 

In the 6th Edition Chopin Piano Festival has 
opened a call for works by young composers of 
Kosovo, to write works for solo piano in the style 
of Chopin.

Now in its 10th edition the Festival wishes to 
celebrate on this occasion the compositional 
output of young Kosovar composers through 
this "Book of Chopin inspired works" for solo 
piano.

Here you can find 8 different works by 8 
composers : 

Dafina Zeqiri Nushi, Kreshnik Aliçkaj, 
Kushtrim Gashi, Ardian Halimi, Florent 
Shasivari, Drinor Zymberi, Artan Hasani, 
and Liburn Jupolli.

Composers included in the book represent a 
generat ion that  emulates sty l is t ical ly 
approaches from neo-classicism to post-
modern and modal esthetic, bringing together a 
diverse set of solo piano pieces that are not only 
in the style of Chopin but also relate to specific 
didactic qualities of the piano repertoire of late 
romanticism, with a hint of their own 
compositional approach.

The post 99' Kosovo Classical Music scene has 
seen new waves of composers engaging in a 

Prof.PhD.Cand.Liburn Jupolli

wide var iety  of  ways,  composing for 
local/international instrumentalists, wining 
awards in various countries including Europe, 
USA etc, hosting contemporary music festivals 
and creating a new standard for education in 
composition within the Academic structure of 
Kosovo.

One of these occasions is the call for 
compositions which is somewhat of a tradition 
of the Festivals in Kosovo, where in this case 
you can see how composers meet the 
challenge of "esthetic balance" between the 
style of Chopin and their own.

It is also important to point out that the post 99' 
Classical Music Scene in Kosovo has seen the 
engagement of women instrumentalists and 
also brilliant women composers, with the same 
accolades as their peers, a tradition which 
previously has seen women educators and 
instrumentalists but not so often women 
composers.

So undertaking this call for compositions has 
lead to a fruitful collaboration that the festival 
wishes to establish as a annual event, 
whereupon the piano repertoire will be 
enriched engaging both young composers and 
young performers to discover the style of 
Chopin through contemporary techniques and 
new ways of representing the musical idioms of 
Late Romanticism.

We thank all our local/international team and 
partners for their collaborative spirit,
wishing you a good musical discovery and look 
forward to seeing you in our next editions.
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Ardian Halimi (1990) është një kompozitor 
shqiptar i cili aktualisht jeton në Hamburg, 
Gjermani. Studioi kompozimin në Universitetin 
e Prishtinës në klasën e Prof. Mendi Mengjiqi si 
dhe në Konzervatoriumin artEZ në Zwolle, 
Holandë me Prof. Alex Manassen. Gjithashtu ai 
ka studiuar me Prof. Cornelius Schwehr në 
Universitetin e muzikës në Freiburg dhe tani 
është në përfundim të studimeve Master në 
klasën e Prof. Johannes Schöllhorn. 
Ai ka marrë pjesë në shumë klasa të 
mjeshtërve, sidomos me Isabel Mundry, Marcel 
Reuter, Michalis Lapidakis, 'Ansambli Lucilin', 
'ensemble recherche', si dhe në
'Donaueschinger Musiktage - Next Generation 
2017'.

Muzika e tij është interpretuar në Kosovë, 
Gjermani, Holandë, Luksemburg, Bullgari dhe 
në Itali nga solistë të famshëm dhe ansamble të 
muzikës bashkëkohore të tilla si ansambli 
recherche, ansambli Lucilin', 'orkest de 
ereprijs', Orkestra e Filarmonisë e Kosovës, 
ansambli 'Sinfonietta', si dhe ansambli i 'New 
Music Institute' në Freiburg.

Veprat e tij janë shfaqur si premiera botërore në 
festivale ndërkombëtare të tilla si ReMusica në 
Prishtinë, Donaueschinger Musiktage - Next 
Generation 2017' dhe Ditët e Muzikës së Marsit 
2018 në Ruse, Bullgari.

Ardian Halimi 
1

Vepra të shquara

Piano Trio për violinë, violonçel dhe piano, 2013; 
Resonances për piano, 2015; 
Music for 14 Musicians për ansambël, 2013; 
Vier Bagatellen për flaut, klarinetë, violinë, violonçel dhe 
vibrafon, 2016; 
Inside-Out për flaut, klarinetë, violinë, violonçel dhe piano, 
2016; 
Oxymoron për flaut, klarinetë, korno, kitarë, violë dhe 
kontrabas, 2017; 
Vier Stücke për sopran dhe violonçel, 2017; 
Bildgeschehen për flaut, violë, fizarmonikë dhe video, 
2018; 
…a message flutters down… për ansambël, 2019; 
Stille flüstert um uns beide… për orkestër simfonike, 2020.
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Ardian Halimi (1990) ) is an Albanian 
composer currently living in Hamburg, 
Germany. He studied composition at the 
University of Prishtina in the class of Prof. 
Mendi Mengjiqi and at the artEZ Conservatory 
in Zwolle, the Netherlands with Prof. Alex 
Manassen. He also studied with Prof. Cornelius 
Schwehr at the University of Music in Freiburg 
and is currently completing his Master's degree 
with Prof. Johannes Schöllhorn.
He has attended many masterclasses, notably 
with Isabel Mundry, Marcel Reuter, Michalis 
Lapidakis, ensemble Lucilin, 'ensemble
 recherche', and the Donaueschinger
 Musiktage - Next Generation 2017.

His music has been performed in Kosovo,
 Germany, Netherlands, Luxembourg,
 Bullgaria, and Italy by renown soloists and 
ensembles of contemporary music such as the 
ensemble recherche, ensemble Lucilin, orkest 
de ereprijs, Kosovo Philharmonic Orchestra, 
ensemble Sinfonietta, and the ensemble of the 
New Music Institute in Freiburg.
 

His works have featured as world premieres in 
international festivals such as ReMusica in 
Pristina, Donaueschinger Musiktage - Next 
Generation 2017 and March Music Days 2018 
in Ruse, Bulgaria.

Notable works

Piano Trio for violin, violoncello and piano, 2013; 
Resonances for piano, 2015; 
Music for 14 Musicians for ensemble, 2013; 
Vier Bagatellen for flute, clarinet, violin, violoncello dhe 
vibraphone, 2016; 
Inside-Out for flute, clarinet, violin, violoncello and piano, 
2016; 
Oxymoron for flute, clarinet, horn, guitar, viola and 
contrabass, 2017; 
Vier Stücke for soprano and violoncello, 2017; 
Bildgeschehen for flute, viola, accordion and video, 2018; 
…a message flutters down… for ensemble, 2019; 
Stille flüstert um uns beide… for symphony orchestra, 2020

Ardian Halimi 
1
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Resonances
Ardian Halimi













Artan Hasani (1981) është kompozitor, pianist 
dhe mësimdhënës. Përfundoi studimet 
universitare në Universitetin e Prishtinës, dhe 
studimet pasuniversitare në Universitetin e 
Arteve Audiovizive, Akademinë Evropiane të 
Filmit, ESRA në Shkup - New York në Shkup 
(Maqedonia e Veriut).

Veprat e tij janë interpretuar në skena 
ndërkombëtare në Japoni, SHBA, Poloni, 
Spanjë, Gjermani, Belgjikë. Veçanërisht, Funny 
Dialogue - për oktet  klarinetash, u intepretua 
nga Okteti i Klarinetave i Akademisë së 
Krakovës si në Festivalin e Klarinetës 2018 në 
Ostend (Belgjikë) poashtu edhe në Festivalin 
Ndërkombëtar të Klarinetës të 'Gran Canaria' 
2019 në Spanjë. Kompozimi i tij për  piano 
'Dream' është interpretuar gjithashtu në shumë 
vende, së fundmi në Festivalin ReMusica 2020 
nga Sabina Hasanova e Tr io Klavis e 
transmetuar drejtpërdrejt nga Lorely Saal në 
Vjenë (Austri).

Në skenat rajonale, veprat e tij janë interpretuar 
në Maqedoninë  e Veriut në Shqipëri. Në 
Kosovë, ai ishte i ftuar special në Festivalin 
DAM 2018.

Artan Hasani
2

Vepra të shquara

Labyrinth; Raining; Flying Carpet; One Moment in Nature; 
The Moon; Brass Trio; Fantazia 4321.
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Artan Hasani (1981) ) is a composer, pianist, 
and teacher. He completed his undergraduate 
studies at the University of Pristina, and his 
graduate studies at the University of 
Audiovisual Arts, European Film Academy, 
ESRA Paris - Skopje - New York in Skopje
 (North Macedonia). 

His works have been performed internationally 
in Japan, USA, Poland, Spain, Germany, 
Belgium. Notably, Funny Dialogue – for clarinet 
octet, was performed by the Krakow Academy 
of Music Clarinet Octet both at the Clarinet 
Fest 2018 in Ostend (Belgium) and at the Gran 
Canaria International Clarinet Festival 2019 in 
Spain. His solo piano composition Dream has 
also been performed at multiple venues, most 
recently at the ReMusica Festival 2020 by 
Sabina Hasanova of Trio Klavis livestreamed 
from Lorely Saal in Vienna (Austria).

Regionally, his works have been performed in 
North Macedonia and Albania. In Kosovo, he 
was a featured composer at the 2018 DAM 
Festival.

Notable works

Labyrinth; Raining; Flying Carpet; One Moment in Nature; 
The Moon; Brass Trio; Fantazia 4321.

Artan Hasani
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Dream
Artan Hasani













Dafina Zeqiri Nushi (1984) është një 
kompozitore fituese çmimi. Nëse përmendim 
vetëm disa nga pjesëmarrjet e saj duhet veçuar 
se, ajo u bë e njohur në Konkursin e 
Kompozitorëve të Rinj Çesk Zadeja (2002, 
2003, 2005), PRE ART 2008 (në Zvicër), 
Theodore Front Prize (ShBA), Chopin Fest 
2012 (Kosovë), konkursin Composer's Voice 
2012 nga 'Vox Novus' (New York, ShBA), 
konkursin e kompozitorve nga Ministria e 
Kulturës (Kosovë)  (2011, 2013, 2014, 2015, 
2016) . 

Ajo ishte finaliste në konkursin ndërkombëtar 
në Festivalin e Grave Kompozitore të Hartford-
it, në Connecticut (SHBA), ajo mori pjesë në 
festivalin e muzikës bashkëkohore 'blurred 
edges' në Hamburg (Gjermani), Gaudeamus 
Musicweek (Hollandë), Festivalin Vox Feminae' 
në Izrael, Aldgete Square Festival në Londër 
(MB), Connect Festival në Malmo (Suedi), Emil 
Cossetto Festival në Zagreb (Kroaci) dhe në 
shumë evenimente tjera festivale.

Përveç vendlindjes së saj Kosovës, veprat e saj 
janë interpretuar në Angli, New York, Vermont, 
Gjermani, Austri, Itali, Meksikë, Danimarkë, 
Hollandë, Izrael, Turqi, Hungari, Zvicër, Suedi, 
Bullgari, Kroaci, Shqipëri dhe në Maqedoninë e 
Veriut.

Vepra të shquara

Atmosferë – për flaut dhe piano; 
Përreth – për ansambël dhome; 
Variacione - për orkestër; 
Ëndërra - për violinë; 
Telegoni - për kuartet me harqe; 
Memento - për violinë dhe orkestër; 
Muzikë Funerale - për piano; Koncert - për piano dhe 
orkestër.

Ajo është titullare e  Doktoratës për Kompozim 
nga Departamenti i Muzikës në 'New Bulgarian 
University' në Sofje, Bullgari. Ajo punon si 
mësimdhënëse në Universitetin e Prishtinës, 
është anëtare e OJQ-së Neo Musica e cila 
është anëtare në FOUNDATION ADKINS 
CHITI ( Anëtare Ndërkombëtare e Këshillit për 
Muzikë në UNESCO dhe Këshillit Evropian për 
Muzikë ), OJQ-së Aleanca Ndërkombëtare për 
Gratë në Muzikë (IAWM/USA), dhe anëtare e 
Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës.

Dafina 
Zeqiri Nushi

4
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Dafina Zeqiri Nushi (1984) is an award-
winning composer. Notably,  she was 
recognized at the Competition of Young 
Composers Çesk Zadeja (2002, 2003, 2005), 
PRE ART 2008 (Switzerland), Theodore Front 
Prize (USA), Chopin Fest 2012 (Kosovo), 
Composer's Voice 2012 competition by Vox 
Novus (New York, USA), composer competition 
organized by the Kosovo Ministry of Culture 
(2011, 2013, 2014, 2015, 2016) name but a few.

She was a finalist of the international 
competition at the Women Composers Festival 
of Hartford, in Connecticut (USA), attended the 
blurred edges contemporary music festival in 
Hamburg (Germany), Gaudeamus Musicweek 
(Netherlands), Vox Feminae Festival in Israel, 
Aldgete Square Festival in London (UK), 
Connect Festival in Malmo (Sweden), Emil 
Cossetto Festival in Zagreb (Croatia) and many 
other festival events. 

Other than in native Kosovo, her works have 
been performed in England, New York, 
Vermont, Germany, Austria, Italy, Mexico, 
Denmark, Nether lands, Israel, Turkey, 
Hungary, Switzerland, Sweden, Bulgaria, 
Croatia, Albania, and North Macedonia.

She holds a PhD in Composition from the 

Notable works

Atmosphere for flute and piano; 
Around for chamber ensemble; 
Variations for orchestra, 
Dream for violin, 
Telegony for string quartet; 
Memento for violin and orchestra; 
Funeral Music for piano; 
Concert for piano and orchestra. 

Department of Music at the New Bulgarian 
University in Sofia, Bulgaria. She works as a 
professor at the University of Pristina, is a 
member of NGO Neo Musica that is member 
in FOUNDATION ADKINS CHITI Italy 
( member of UNESCO's International Music 
Council and the European Music Council ), 
NGO International Alliance for Women in 
Music (IAWM/USA), and a member of the 
Kosovo Society of Composers. 

Dafina 
Zeqiri Nushi
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Variacione për piano
Dafina Zeqiri Nushime temë të Himni Kombëtar

Për 100 vjetorin e Pavarsisë së Shqipërisë

































Drinor Zymberi (1987) përfundoi studimet 
universitare dhe pasuniversitare për Kompozim 
në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve 
dhe pas diplomimit, ai mori pjesë në koncerte, 
festivale dhe konkurse të ndryshme për 
kompozitorë.

Veprat e tij janë interpretuar në festivale të tilla 
si: DamFestival në Prishtinë (Kosovë), 
ReMusica në Prishtinë (Kosovë), Chopin Piano 
Fest në Prishtinë, (Kosovë), Pre-Art Festival në 
Zyrih (Zvicër), Chamber Music Days' në Tiranë 
(Shqipëri), Chamber Music Days në Kuhmo 
(Finlandë), Gaudeamus Muziekweek në 
Amsterdam (Hollandë), Sinfonietta Festival në 
Krakoë (Poloni), URACult Classics në Këln 
(Gjermani), Maribor Festival në Maribor 
(Slloveni).

Krahas çmimeve të shumta  në vendlindje- 
Kosovë, Drinori është vlerësuar  me çmime në 
'Zurich Pre-Art Festival' të vitit 2007 në Zvicër, 
Kuhmo Chamber Music Festival 2009 në 
Finlandë, në Konkursin e Kompozitorëve Sofia 
Soloists' 2011, Sinfonietta 2017 për Konkursin e 
Kompozimit Sinfonietta në Krakov, Poloni.

Veprat e tij janë interpretuar nga pre-art 
ensemble (Zvicër), Tokyo Sinfonietta (Japoni), 
Sinfonietta Cracovia (Poloni), Orkestra 

Drinor Zymberi
5

Vepra të shquara

Koncert për orkestër simfonike; 
Simfonia për orkestër simfonike, 
Koncert për piano dhe orkestër; 
Ekstazi për flaut dhe orkestër harqesh; 
Sinfonietta për orkestër harqesh; 
Trance për orkestër harqesh; 
Alauda arvensis për ansambël kamertal; 
Music për ansambël kamertal; 
Fast {e}Motion për kuintet frymorë; 
Toccata për piano, Gjurmë për piano.  

Filarmonike e Kosovës (Kosovë), New Music 
Ensemble' i Universitetit Indiana (SHBA), No 
Borders Orchestra (Orkestra Ballkanike), Sofia 
Soloists' (Bullgari), Meta4 Quartet (Finlandë), 
Trio Fischer-Rimmer-Belli (Gjermani), Kori i 
Universitetit Haxhi Zeka (Kosovë), dhe solistë 
të tillë si Aki Takahashi - piano (Japoni), 
Dominique de Williencourt – violonçel (Francë) 
Desar Sylejmani - piano (Shqipëri).

Aktualisht ligjëron Kompozim dhe Forma 
Muzikore në Universitetin e Prishtinës.
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Drinor Zymberi (1987) completed his 
undergraduate and graduate studies in 
Composition at the University of Pristina. 
During his studies and after graduation, he 
participated in various concerts, festivals, and 
competitions for composers.

His works were featured in festivals such as: 
DamFestival in Prishtina (Kosovo), ReMusica in 
Pristina (Kosovo), Chopin Piano Fest in 
Prishtina, (Kosovo), Pre-Art Festival in Zurich 
(Switzerland), Chamber Music Days in Tirana 
(Albania), Chamber Music Festival in Kuhmo 
(Finland), Gaudeamus Muziekweek in 
Amsterdam (Netherlands), Sinfonietta Festival 
in Krakow (Poland), URACult Classics in 
Cologne (Germany), Maribor Festival in 
Maribor (Slovenia).

In addition to multiple prizes awarded in native 
Kosovo, Drinor has received awards and prizes 
at the 2007 Zurich Pre-Ar t Festival in 
Switzerland, the 2009 Kuhmo Chamber Music 
Festival in Finland, the 2011 Sofia Soloists' 
Composition Competition, the 2017 Sinfonietta 
for Sinfonietta Composition Competition in 
Krakow, Poland.  

His works have been performed by pre-art 
ensemble (Switzerland), Tokyo Sinfonietta 

Notable works

Concert for symphony orchestra; 
Symphony for symphony orchestra, 
Concert for piano and orchestra; 
Ecstasy for flute and string orchestra; 
Sinfonietta for string orchestra; 
Trance for string orchestra; 
Alauda arvensis for chamber ensemble; 
Music for chamber ensemble;
Fast {e}Motion for  woodwind quintet;
Toccata for piano; 
Gjurmë for piano.  

(Japan), Sinfonietta Cracovia (Poland), Kosovo 
Philharmonic Orchestra (Kosovo), Indiana 
University New Music Ensemble (USA), No 
Borders Orchestra (Balkan Orchestra), Sofia 
Soloists (Bulgaria), Meta4 Quartet (Finland), 
Trio Fischer-Rimmer-Belli (Germany), Haxhi 
Zeka University Choir (Kosovo), and soloists 
such as Aki Takahashi – piano (Japan), 
Dominique de Williencourt – cello (France), 
Desar Sylejmani – piano (Albania).
 

Currently he teaches Composition and Music 
Forms at the University of Pristina.

Drinor Zymberi
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“Gjurmë”
Drinor Zymberi









Kreshnik Aliçkaj (1982) u lind në Pejë. Studioi 
kompozim me prof.Mendi Mengjiqin në 
Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2006, veprat 
e tij performohen rregullisht në festivale 
vendore, dhe ndonjeherë ndërkombëtare.

Në vitin 2009, vepra e tij simfonike "Simfonia 
Iliricum" u performua nga Filarmonia e 
Kosovës, dirigjuar nga Toshio Yanagisawa. Në 
vitin 2010 fitoi thirrjen për kompozime nga 
Pianofest-i në Prishtinë. Është antarë i rregullt i 
Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës, dhe 
laureat i shumë çmimeve dhe vlerësimeve në 
Kosovë dhe kompeticione internacionale si 
International Composers Competition në Vienë 
dhe "Artistes en herbe" në Luksemburg. 

Aktualisht ligjëron lëndët harmoni dhe forma 
muzikore në Universitetin e Prishtinës. 

Kreshnik Aliçkaj
6

Vepra të shquara

Dy për dy  për fluat dhe piano, 2006; 
Trio frymore, 2006; 
Po këndon bilbili verës për kor mikst, 2007;  
Simfonia nr. 1, 2009; 
A-F-C për piano, 2010; 
Simfonia nr.2, 2011; 
Trio harkor,  2012; 
Sekstet pianistik për flaut, obo, klarinetë, fagot, korn dhe 
piano, 2013; 
Simfonia nr.3, 2013; 
Kuinteti pianistik, 2015;
Koncert për violinë, piano dhe orkestër, 2016; 
Përtej luftës e paqës kantatë, 2017; 
Koncert për klarinetë dhe orkestër, 2018; 
Koncert për kitarë dhe orkestër, 2019.  
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Kreshnik Aliçkaj (1982) was born in Peja. He 
studied composition with prof.Mendi Mengjiqi 
at the University of Prishtina. Since 2006, his 
work is regulary performed at local classical 
music festivals, and sometimes internationally.

In 2009, his symphonic work "Simfonia Iliricum" 
was performed by Kosovo Philharmonic, 
conducted by Toshio Yanagisawa. In 2010 he 
won the call for composition from Pianofest in 
Prishtina. He is a regular member of  Kosovo 
Society of Composers, and laureate of many 
awards and prizes in Kosovo and international 
competitions such as International Composers 
Competition in Vienna and "Artistes en herbe" 
in Luxembourg. 

Currently he teaches harmony and musical 
forms at the University of Prishtina.

Notable works

Dy për dy  for flute and piano, 2006; 
Woodwind trio, 2006; 
Po këndon bilbili verës for mixed choir, 2007; 
Symphony no. 1, 2009; 
A-F-C for piano 2010; 
Symphony no.2, 2011; 
String trio,  2012; 
Piano sextet for flute, oboe, clarinet, basson, horn and 
piano, 2013; 
Symphony no.3, 2013; 
Piano quintet, 2015; 
Concerto for violin, piano and orchestra, 2016; 
Përtej luftës e paqës cantata, 2017; 
Concerto for clarinet and orchestra, 2018; 
Concerto for guitar and orchestra, 2019.    

Kreshnik Aliçkaj
6
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A-F-C
Kreshnik Alickaj

























Kushtrim Gashi (1984) është kompozitor i 
lindur në Kosovë dhe me banim në Darmstadt 
(Gjermani). Ai përfundoi studimet universitare 
për Kompozim dhe Dirigjim Orkestral në 
Un ive rs i te t i n  e  Pr i sh t i nës ,  s tud ime t 
pasuniversitare për Kompozim i përfundoi në 
Shkup (Maqedonia e Veriut) dhe studioi Teori 
Muzike dhe Dirigjim Koral në Akademinë e 
Muzikës në Darmstadt. Veprat e tij janë 
interpretuar në Shqipëri, Itali, Gjermani, 
Francë, Angli dhe Korenë e Jugut. Veprat e tij 
variojnë nga muzika solo, kamertale, vokale 
dhe orkestrale deri te poema simfonike. Përveç 
punës së tij si kompozitor, Gashi ka qenë 
ndihmës dirigjent në Korin dhe Orkestrën 
Filarmonike të Kosovës për disa vite. Ai është 
themeluesi dhe drejtori i Kosovo Youth 
Orchestra, me të cilën së fundmi në maj 2019, 
në mesin e më shumë se 40 orkestrave 
pjesëmarrëse, fitoi çmimin e 1-rë në Festivalin e 
Muzikës Evropiane për të Rinj (EMJ) në 
Neerpelt (Belgjikë). Performanca e tij me 
Orkestrën Simfonike 'Daegu MBC' në Korenë e 
Jugut ishte poashtu një sukses. Angazhimi i 
madh dhe talenti i Gashit për kompozim u 
shpërblyen në vitin 2014 me një bursë në bazë 
të meritës nga Fondacioni Kulturor i Darmstadt 
(Kulturstiftung der Stadt Darmstadt), i cili jepet 
për angazhim të veçantë ndaj kulturës dhe 
kryesisht muzikës klasike. 

Kushtrim Gashi
7

Vepra të shquara
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Kushtrim GASHI (1984) is a Kosovo born 
composer based in Darmstadt (Germany). He 
completed his undergraduate studies in 
Composition and Orchestral Conducting at the 
University of Pristina, his graduate studies in 
Composition in Skopje (North Macedonia), and 
studied Music Theory and Choral Conducting 
at the Academy of Music in Darmstadt. His 
works have been performed in Albania, Italy, 
Germany, France, England, and South Korea. 
His works range from solo, chamber, vocal and 
orchestral music to symphonic poetry. In 
addition to his work as a composer, Gashi has 
been an Assistant Conductor at the Kosovo 
Choir and Philharmonic Orchestra for several 
years. He is the founder and director of the 
Kosovo Youth Orchestra, with which he recently 
won 1st prize at the European Music Festival for 
Young People (EMJ) Festival in Neerpelt 
(Belgium), among more than 40 participating 
orchestras, in May 2019. His performance with 
the Daegu MBC Symphony Orchestra in South 
Korea was a success. Gashi 's  great 
commitment and compositional talent were 
rewarded in 2014 with a fellowship from the 
Darmstadt Cultural Foundation (Kulturstiftung 
der Stadt Darmstadt), which is awarded for 
special commitment to culture and primarily 
classical music. 

Vepra të shquara

Kushtrim Gashi
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(R)evolution
Kushtrim Gashi(In memoriam of F.Chopin)

































Liburn Jupolli (1989) ka shkruar muzikë që 
nga mosha 12 vjeçare, me një sukses në 
moshën 16 vjeç kur ai shkroi partiturën për një 
prodhim skenik në Teatrin ODA. Ai kaloi 15 vitet 
në vijim duke punuar në mbi 60 prodhime në 
teatër, film, animim dhe lojëra në Ballkan, 
Evropë dhe Indi. Përveç prezantimit dhe 
mësimdhënies në Evropë, gjatë kohës që 
punonte me industrinë e argëtimit, ai ka 
kompozuar në mënyrë aktive muzikë origjinale 
për instrumentistë dhe ansamble të ndryshme 
në Evropë dhe SHBA.

Interesimet e tij përfshijnë historiografinë e 
muzikës në Kosovë dhe hulumtimet për 
përmirësimin e komunikimit dhe arsimimit 
muzikor, me muzikën si një medium komunikimi 
holistik dhe si një mjet për mësimin e lëndëve të 
tjera, të tilla si matematika. 

Ai ka një interes të veçantë në zhvillimin e 
arsimit dhe teknologjive të reja, si dhe 
inovacionit dhe instrumenteve muzikorë 
inovative. Ai ka shpikur 6 instrumente të 
ndryshme që nga viti 2009. Veçanërisht, në 
2010 ai shpiku instrumentin mikrotonal/ Octo, i 
cili u prezantua në Ballkan dhe Evropë.

Ai është themeluesi i Fondacionit filantropik IL-
IR dhe i shtëpisë botuese MAGMUS. Ai është 
gjithashtu themelues i Fakultetit të parë të 

Vepra të shquara

Eta Carinae për violinë solo, 2006; 
8th Poe; 
Micro-suite en blanc et noir për piano solo, 2014; 
Malangt, 2015; 
Low Million,2015; 
Bio-Metallic Fiber, 2017;
Vers le Sommet, 2018; 
Opera "GOF", 2019;  
Opera "MAL", 2019; 
Përbindëshi, 2019. 

Muzikës Moderne dhe Qendrës për Kërkime të 
Muzikës Moderne (2019) në Kosovë në 
Universitetin UBT në Prishtinë, Kosovë, ku jep 
mësim që nga viti 2018 dhe është Drejtor i 
Qendrës për Muzikë Moderne, Prodhim dhe 
Menaxhim Dixhital. Me zhvillimin e mëtejshëm 
nga studimet pasuniversitare që përqendrohen 
në zhvillimin e instrumenteve muzikorë në 
'Centre de Recherche Interdisciplinaire' (CRI) - 
Paris Descartes në Paris, Francë, ai aktualisht 
është kandidat për doktoraturë në Kompozim 
në Departamentin e Muzikës të 'New Bulgarian 
University' në Sofje, Bullgari.

Liburn Jupolli
8
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Liburn Jupolli (1989) has been writing music 
since the age of 12, with a breakthrough at the 
age of 16 when he wrote the score for a stage 
production at the ODA Theater. He spent the 
following 15 years working in upwards of 60 
productions in theater, film, animation, and 
games throughout the Balkans, Europe, and 
India. While working with the entertainment 
industry, he has actively written original music 
for various instrumentalists and ensembles in 
Europe and the USA, in addition to presenting 
and teaching in Europe.

His interests include music historiography in 
Kosovo and research for the improvement of 
musical communication and education, with 
music as a holistic communications medium 
and as a tool for teaching other subjects, such 
as mathematics. 

He has a special interest in the development of 
education and new technologies, and 
innovation and innovative musical instruments. 
He has invented 6 different instruments since 
2009. Notably, in 2010 he invented the 
microtonal/spatial instrument Octo, which was 
presented in the Balkans and Europe. 

He is the founder of the philanthropic 
Foundation IL-IR and the MAGMUS publishing 
house. He is also the founder of the first Faculty 

Notable works

Eta Carinae for violin solo, 2006; 
8th Poe; 
Micro-suite en blanc et noir for piano solo, 2014; 
Malangt, 2015; 
Low Million,2015; 
Bio-Metallic Fiber, 2017; 
Vers le Sommet, 2018; 
Opera "GOF", 2019;  
Opera "MAL", 2019; 
Përbindëshi, 2019.

of Modern Music and the Center for Modern 
Music Research (2019) in Kosovo at the UBT 
University in Pristina Kosovo, where he has 
been teaching since 2018 and is the Director of 
the Center for Modern Music, Digital Production 
and Management. Building up on graduate 
studies focusing on the development of musical 
instruments at the Centre de Recherche 
Interdisciplinaire (CRI) – Paris Descartes in 
Paris, France, he is currently a PhD candidate 
in Composition at the Department of Music of 
the New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria.

Liburn Jupolli
8
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Microsuite en blanc et noir
Liburn Jupolli

I
Micro-godard balkanique

























Florent Shasivari (1989) përfundoi studimet 
fillestare të muzikës në Prizren, dhe studimet 
universitare në Prishtinë. Në 2015, ai u 
regjistrua në Konservatorin e Strasburgut ku 
studioi Analizën e Muzikës së Shekullit XX me 
Werner Strinz dhe Kompozimin me Philippe 
Manoury. Në vit in 2016, ai studioi në 
Departamentin e Muzikologjisë në Strasburg, 
ku pas diplomimit në vitin 2008 u regjistrua për 
të ndjekur një master në Studime dhe Kërkime 
në Muzikë (Etude et recherche en musique),  
me Pierre Michel.

Gjatë studimeve në Kosovë, ai shkroi disa pjesë 
të vogla, të tilla si 5 piano accompaniments dhe 
1 pjesë për flaut dhe piano. Dallohet vepra, 
Rrugëtimi (2009) - pjesë për piano, e cila ishte 
pjesë e muzikës së filmit italian The Pianist, me 
regjisor Marco Vitellin. 

Gjatë studimeve në Strasburg, Shasivari shkroi 
7 Pjesë Të Vogla Për Piano (Jeux-7s pour 
piano) një nga veprat e tij më domethënëse dhe 
një pjesë tjetër, Brouillarde (Mjegull) për dy 
soprano, perkusione dhe harqe, si edhe disa 
pjesë tjera më të vogla.

Vepra të shquara

5 piano accompaniments për piano; 
Rrugëtimi për piano; 
Jeux-7s pour piano për piano; 
Brouillarde për dy soprano, perkusione dhe harqe. 

Florent Shasivari
9
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Florent Shasivari (1989) completed his initial 
music studies in Prizren, and his university 
studies in Pristina. In 2015, he enrolled at the 
Conservatoire de Strasbourg where he studied 
20th Century Music Analysis under Werner 
Strinz, and Composition under Philippe 
Manoury. In 2016, he studied at the Department 
of Musicology in Strasbourg, where upon 
graduation in 2008 he enrolled to pursue a 
master's degree in Research Studies in Music 
(Étude et recherche en musique), under Pierre 
Michel.

While studying in Kosovo, he wrote several 
small pieces, such as 5 piano accompaniments 
and 1 piece for flute and piano. Notably, 
Rrugëtimi (2009) – piece for piano, stands out 
for having been part of the original score of the 
Italian feature film The Pianist, directed by 
Marco Vitelli. 

While studying in Strasbourg, Shasivari wrote 7 
Small Pieces for Piano (Jeux-7s pour piano) 
one of his most significant works and one other 
p iece,  Brou i l la rde for  t wo sopranos, 
percussions and string instruments, in addition 
to several other smaller pieces.

Notable works

5 piano accompaniments for piano; 
Rrugëtimi for piano; 
Jeux-7s pour piano for piano; 
Brouillarde for two soprano, percussions and strings.

Florent Shasivari
9
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Rrugëtimi
Florent Shasivari
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