
 

 

 

THIRRJE E HAPUR PËR MUZIKANTËT E RINJ 

Shfrytëzojeni mundësinë për të performuar në disa nga festivalet më të mëdha në 

rajon përmes Projektit #Synergy 

 

Afati i dorëzimit të aplikimit: 31 tetor 2022 

Rezultatet do të shpallen deri më 31 dhjetor 2022 

 

Kjo thirrje i referohet interpretuesve të rinj të muzikës, të cilët mund të aplikojnë për të qenë 

pjesë e projektit #synergy gjatë vitit 2023 

 

Projekti #synergy: Ngritja e kapaciteteve të industrisë së muzikës klasike në Ballkanin 

Perëndimor, i mbështetur nga programi Creative Europe i Komisionit Evropian, bashkon 

gjashtë festivalet më të mëdha nga rajoni: KotorArt - Ditët e Muzikës së Don Brankos (Mali i 

Zi), Festivali Veror i Dubrovnikut (Kroaci), Qendra e Festivaleve në Beograd (Serbi), Festivali 

i Lubjanës (Slloveni), Festivali Baroque Vox (Shqipëri) dhe Chopin Piano Fest Prishtina 

(Kosovë). 

 

Interpretuesit e rinj të përzgjedhur të muzikës do të kenë mundësinë të punojnë ngushtë me 

dymbëdhjetë kompozitorë nga të gjitha vendet e projektit për veprat e reja të kompozuara 

nga këta kompozitorë, në mënyrë që t'i interpretojnë ato në turneun e madh të festivalit, 

organizuar nga partnerët e projektit gjatë verës së 2023. Kjo është një mundësi unike për 

muzikantët në zhvillim për të forcuar karrierën e tyre dhe për të rritur mundësitë e tyre të 

rrjetëzimit. Muzikantët do të performojnë përballë një audience që do të rrisë 

shikueshmërinë ndërkombëtare, me mundësinë për të promovuar talentin dhe punën e tyre 

në një audiencë më të gjerë. 

Aplikantët do të përzgjidhen nga juria e pavarur e ekspertëve e përbërë nga ekspertë të 

respektuar të muzikës klasike nga të gjitha vendet e projektit. Rezultatet do të shpallen në 

faqet e internetit të projektit dhe partnerëve dhe në mediat sociale deri më 31 dhjetor 2022. 

Aplikantët e përzgjedhur do të marrin gjithashtu një email direkt. 

 

Aplikimet duhet të dërgohen njëkohësisht në të dy emailat:   kosovo.chopin@gmail.com  dhe 

CC  info@synergyproject.info deri më 31 tetor. 
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Më shumë informacion rreth #synergy dhe partnerëve të projektit mund të gjeni këtu: 

https://synergyproject.info/ 

ÇFARË I OFROHET MUZIKANËVE TË PËRZGJEDHUR? 

- Mundësi për të mësuar dhe përjetuar muzikë klasike bashkëkohore; 

- Java e montazhës në Zhabljak (Maj 2023), ku së bashku me kompozitorë të 

përzgjedhur do të punojnë në prezantimet skenike të pjesëve muzikore të zhvilluara; 

- Performanca në koncertin nismëtar  organizuar gjatë Javës së Montazhit; 

- Pjesëmarrja në Turneun e Festivalit, i cili do të përbëhet nga 13 koncerte gjithsej, të 

realizuar në kuadër të programit zyrtar të festivaleve të organizuara nga partnerët e 

projektit (15 korrik – 15 gusht 2023); 

- Aktivitete të ndryshme të vizitave në terren (mundësia për të ndjekur koncerte 

festivalesh, prova, turne me guidë, etj.), të cilat do të organizohen në të gjitha vendet 

e projektit; 

- Mbulimin e shpenzimeve të akomodimit dhe udhëtimit; 

- Tarifa minimale prej 150 Euro; 

- Kompleti promovues dixhital që përmban fotografi dhe biografi të shkurtra për çdo 

muzikant në zhvillim dhe e cila do të publikohet dhe promovohet në internet; 

- Promovim në faqen e internetit të #synergy dhe llogaritë e mediave sociale, si dhe në 

llogaritë e rrjeteve sociale të partnerëve, faqet e internetit dhe në kuadër të 

aktiviteteve të rregullta promovuese të të gjitha festivaleve të përfshira; 

 

 

KUSH KA TË DREJTË TË APLIKOJË? 

Aplikantët duhet të jenë: 

- Interpretues muzikorë të cilët janë në zhvillim të karrierës së tyre (18+ vjeç) me 

përvojë disavjeçare në interpretim; 

- Shtetas të Malit të Zi, Serbisë, Kroacisë, Sllovenisë, Kosovës ose Shqipërisë ose ata që 

kanë banim të përhershëm në këto vende: 

- Të gatshëm të udhëtojnë në të gjithë rajonin gjatë periudhës 15 korrik deri më 15 

gusht 2023; 

- Të hapur për të bashkëpunuar dhe punuar me artistë dhe partnerë të tjerë; 

- Njohuri gjysmë të rrjedhshme të gjuhës angleze; 

*Përvoja në interpretimin e muzikës bashkëkohore është e dëshirueshme. 

 

Instrumentet ose ansamblet e pranueshme: 

- Instrumente me hark: violinë, violë, violonçelo, kontrabas, kitarë 

https://synergyproject.info/


 

- Instrumentet frymore: flaut, zë 

- Instrumente tastierë: piano, fizarmonikë 

- Trio me harqe (violinë, violë dhe violonçel), trio me piano (piano, violinë dhe 

violonçel ose piano, violinë dhe violë) 

 

DOKUMENTACIONI I DUHUR: 

- CV ose biografi e shkurtër 

- Regjistrimi audio ose video i performancës së aplikantit (mundësisht pjesë muzikore 

bashkëkohore) 

- Kontakti për referencë (i detyrueshëm) dhe letër rekomandimi (opsionale) 

*I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në gjuhën angleze. 

 

---- 

Për çdo pyetje të mëtejshme në lidhje me thirrjen e hapur, mund të kontaktoni 

kosovo.chopin@gmail.com ose info@synergyproject.info  

 

GDPR dhe NJOFTIM PËR PRIVATËSI  

Duke dorëzuar Aplikacionin në këtë Thirrje të Hapur, ju jepni pëlqimin tuaj që informacioni 

i dhënë në Aplikim të mbahet në një kompjuter ose sisteme të tjera dosjesh përkatëse dhe të 

ndahet me organizata ose persona të tjerë të akredituar në përputhje me GDPR 2018. Gjatë 

gjithë kohës ne do të përpunojmë dhe ruajmë të dhënat personale në përputhje me 

legjislacionin përkatës. Informacioni i dhënë do të përdoret ekskluzivisht për procesin e 

përzgjedhjes. Emrat dhe biografitë e shkurtra të kandidatëve të përzgjedhur do të bëhen 

publike. 
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