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Duke u nisur nga fakti që, stina e verës është kohë ku

PA R A Q I T J A
!

APPLICATION

mungojnë aktivitetet e muzikës klasike, ne kemi mend-
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uar që këtë fenomen ta ndryshojmë, duke provuar të
gjejmë një rrugë të re e cila aktivizon të rinjët në kalimin e kohës duke muzikuar së bashku me të tjerët nepermjet aktivizimit të tyre në Orkestër. 	

Gjithmonë është e rëndësishme të gjindet një rrugë e re e
përgatitjeve drejt një qellimi, rrugë që nxitë të rinjët në
punë dhe angazhim profesional, ku pastaj e gjithë kjo
rezulton me sukses., siq është , Koncerti/et.	

Këtë vit, ashtu siç kemi premtuar, kampingut të sivjetëm do i bashkangjitet klarinetistja Izraelito-Gjermane, Irith Gabriely dhe klarinetisti nga Kosova, me
vendbanim në Gjermani, Lulzim Bucaliu. Që të dy, do
udhëheqin Masterclass-e, gjithashtu edhe prova të
orkestrës.
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Name:_________________________!
!
Surname:______________________!
!
Instrument:____________________!
!
Tel:___________________________!
!
Place:_________________________!
!
Date/Signature:________________

KOSOVO YOUTH ORCHESTRA
Kushtrim Gashi, Dirigjent/Conductor
+37744274795, +4915752764765
g.kushtrim@gmail.com

Orkestra e të rinjëve të Kosovës
Kosovo Youth Orchestra!
Kampi Veror / Summer Camp!
Data / Date: 20.08 - 28.08. 2016!
Guri i Kuq, Rugovë

Duke pas parasysh buxhetin e vogël që kemi,
është vendosur që, cdo pjesëmarrës të kontri-

PLANI

buoj me një shumë prej 20-30 euro.

!

Kampingu do zgjasë 1 javë, nga data 20.08. - 28.08.2016!
Pas kampingut, do mbahet Koncerti në Prishtinë, datë 28.08.2016!
Në program janë të përfshira veprat që do punohen përgjatë kampingut.

Janë të liruar personat që nuk janë në gjëndje
të paguajnë këtë shumë, e që ndoshta vetëm për
këtë arsye mund të anulojnë pjesëmarrjen.
Në rast të gjetjës së ndonjë ndihme / sponsorimi, paratë do u kthehen të gjithë pjesëmarrësve.

!
APLIKACIONI I PLOTËSUAR SË BASHKU
ME TË HOLLAT, DUHET TË FUTET NË
NJË ZARF DHE TË DORËZOHET NË
PERSONAT:

Hajrullah Syla
Vlora Çitaku
Brikena Berisha

N I SJA:
Më: 20.08.’16, ora 08:00, Sheshi 21, Prishtinë.
ARRITJA :
Guri i Kuq / Rugovë, rreth orës 10:00.
VEN D OS JA / FJ ETJA N E VIL A:
Vendosja dhe fjetja do të bëhet në Vila, të ndarë në
Grupe. Jeni të lutur në mirëkuptim, diciplinë dhe të keni
kujdes në gjërat personale (Para, apo gjëra tjera të vlefshme) pasiqë për cdo gjë të humbur, askush nuk merr
përgjegjësi.
Secili nga ju, mund të ketë me vete pajisje/gjëra shtesë
që iu nevojitën.

Fatjon Gashi

!

ME KËTË KONFIRMOHET DHE PJESË-

PL AN I D ITOR:

MARRJA NË KAMPING.

Ushqimi në Mëngjes!

!
!

Prova 1!
Ushqimi në Mesditë !
Provë e ndarë në seksione/Masterclass!
Ushqimi në Darkë!
Prova e fundit!

!

!

!

!

