Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Diasporës / Ministarstvo za Diasporu / Ministry of Diaspora
Departamenti për Ruajtjen dhe Kultivimin e Arsimit dhe Kulturës në Diasporë

Agjenda e ditëve të Diasporës në Kosovë 2017
 Aktivitetet e Ministrisë së Diasporës

Panairi tradicional -2017 (Punime artizanale, veshje kombëtare, ushqime tradicionale
12-15 korrik 2017 – Sheshi “Zahir Pajaziti”, Prishtinë (Hapja në orën 11:00).
Kampi “Toka jonë”
24-28 korrik 2017 - Parku Gërmia-Prishtinë .

Finalja e kuizit të diturisë me nxënës nga diaspora
29 korrik 2017 – Pallati i Rinisë (Ora 17:00-21:00).

Manifestimi qendror i diasporës 2017
1 gusht në Prekaz
2 gusht në Prishtinë - ndarja e çmimeve për mërgatën.

 Aktivitetet e komunave të Republikës së Kosovës:

Komuna e Gjakovës
30 korrik 2017 – Gara e kërcimit nga Ura e Fshejtë;
1 dhe 2 gusht 2017 – Organizime për bashkatdhetarët, koncert me grupe të ndryshme muzikore,
këngëtarë, ushqime tradicionale (Vendi “Çarshia e Vjetër”).

Komuna e Skenderajt
Më 19.7.2017, në orën 20:00
“Street Ball 2017”; sheshi “Adem Jashari”.

Më 21.7.2017, në orën 20:00
Sofra drenicare -Muzikë tradicionale me ushqim tradicional - sheshi “Adem Jashari”.

Më 24.7.2017, në orën 09:00
Vizitë monumenteve kulturore dhe historike, Skenderaj-Prishtinë.

Më 26.07.2017, në orën 09:00
Panairi i veshjeve tradicionale - sheshi “Adem Jashari”.

Më 26.7.2017, në orën 20:00
Koncert i ansamblit “Drenica” kushtuar bashkatdhetarëve - sheshi “Adem Jashari”.

Komuna e Fushë-Kosovës
Më 8.8.2017
“Malli poetik “ Kosovë 2017 – vendi Harilaq.

Komuna e Kamenicës
(Aktivitetet gjatë “Ditëve të Diasporës -2017 )
Më 24.7.2017, në orën 10:00
Koloni artistike me fëmijë të diasporës dhe me vendës.
Më 24.7.2017, në orën 14:00
Piknik.
Më 25.7.2017, në orën 10:00
Vizitë objekteve të trashëgimisë kulturore.

Më 25.7.2017, në orën 20:00
Shfaqje teatrore.
Më 26.7.2017, në orën 16:00
Pingpong.
Më 26.7.2017, në orën 18:00
Volejboll.
Më 26.7.2017, në orën 19:00
“Street ball”.
Më 26.7.2017, në orën 20:00
Lojëra dhe ushqime tradicionale.

Komuna e Lipjanit
Më 27-28 korrik 2017
Orë letrare – klubi letrar “Fazli Grajçevci” – vendi Shpella e Gadimes, -Lipjan.
Koncert me këngëtarë të estradës shqiptare - vendi: sheshi “Adem Jashari” – Lipjan, në orën
18:00.

Komuna e Hanit të Elezit
Më 3 dhe 4 gusht 2017, në orën 19:00
Turne në futboll: SHFMU “Ilaz Thaçi – Hani i Elezit.
Më 4 gusht, në orën 16:00 -Shtëpia e kulturës “Imri Curri”- Hani i Elezit.
Koncert për bashkatdhetarët.

Më 4.8.2017, në orën 20:00
Darka për bashkatdhetarë.

Komuna e Obiliqit
Më 21 7.2017, në orën 18:00
Manifestim kulturor, program artistik - sheshi “Aziz Zhilovoda”, Obiliq.

Komuna e Suharekës
Më 25.7.2017
“Streetball” - vendi: Sheshi “Ibrahim Rugova”, qendra e qytetit, në orën 10:00-15:00.
Aktivitet – Promovimi i librit “Nënqielli ynë” , i autorit Musli Kabashi -Qendra e Rinisë –
“Shtëpia e Fellbahut”, në orën 17:00.
Më 26, 27 korrik 2017
“Beach Volleyball”
Sheshi “Ibrahim Rugova” , qendra e qytetit, në orën 10:00 – 15:00.

Më 28.7.2017
Koncert festiv – sheshi “Ibrahim Rugova”, qendra e qytetit, në orën 20:00.

Më 30.7.2017
“Moto miting” - sheshi i muzeut të qytetit, në orën 20:00 -22:00.

Më 4.8.2017
Koncert (Revy e traditës dhe e folklorit ) – vendi: amfiteatri në Mushtisht, në orën17:00.

Më 5.8.2017
Promovim i librit “100 vite Samadrexhë”, i autorit Qazim Voci;
Vendi: Samadrexhë , në orën 10:00.

Aktivitetet nga projektet e subvencionuara për OJQ-të nga MeD-ja
“PriFilm Fest 2017”, -Prishtinë
13-20 korrik 2017
1.”Foot Fist”, Francë – premierë botërore;
2.”Enlightening”, Spanjë - premierë botërore;
3.Sarajevo, Bosnja dhe Hercegovina – premierë ndërkombëtare;
4.”Guns”, Gjermani – premierë ndërkombëtare;
5.”The art of moving”, Gjermani – premierë regjionale;
6.”See you in Chechnya”, Francë – premierë regjionale;
7.”Nevertheless, Al Quds”, Palestinë –premierë regjionale;
8.”Gaza surf club”, Gjermani-premierë regjionale;
9.”Spielfelid”, Gjermani –premierë regjionale;
10.”Girl Power”, Republika Çeke - premierë regjionale;
11.”I am not from here”, Spanjë - premierë kosovare;
12. “Ben Gurion , Epilogue”, Izrael - premierë kosovare;
13. “The Wonderful Kingdom of Papa Alaev”, Izrael - premierë kosovare;
14. “Like Dew in the sun”, Zvicër - premierë kosovare;
15. “Ghost Hunting”, Palestinë - premierë kosovare;
16. “Burning Issue”, Gjermani – premierë kosovare.

Lokacionet:
Teatri Kombëtar (dy salla), 14-19 korrik / çdo ditë prej orës 16:00-00.00h premierë filmash
evropianë dhe nga Ballkani.
Kinema ABC, 14-19 korrik / çdo ditë prej orës 15:00-00.00 premierë filmash nga mbarë bota,
filma artistikë dhe dokumentarë.
Kinema nën qiellin e hapur në sheshin “Zahir Pajaziti”, më 13-20 korrik / çdo ditë prej orës
20:30; filma shqip / hyrja falas.
Kinema nën qiellin e hapur në amfiteatrin e Muzeut Kombëtar, më 14-19 korrik / çdo ditë prej
orës 20:30; filma shqip dhe nga mbarë bota.
“PriBeats”, Episode 1 – Mbrëmje me muzikë elektronike (DJ të huaj dhe vendës), te amfiteatri i
pishinës së Gërmisë, 14 korrik, nga ora 20:00-06:00.
“PriFest Afters” – Mbrëmje me muzikë “LIVE”, bendet e Prishtinës 'Drite e pluhun: kange e
Prishtinës' - 15 korrik, nga ora 19:00-01:00, te amfiteatri i pishinës së Gërmisë.

“MIRË SE ERDHËT”
24-30 qershor 2017, vendi: Akademia e Arteve në Prishtinë, në orën 10:00.
OJQ PROFESSIONAL UPGRADE “Idhujt lexojnë për ju”

Më 6.7. 2017, nga ora 19:00 deri në orën 21:00, në sheshin e qytetit të Pejës;
Më 7 7.2017 , nga ora 19:00 deri nën orën 21:00, në sheshin e qytetit të Ferizajt;
Më 8. 7. 2017, nga ora 19:00 deri në orën 21:00, në sheshin e qytetit të Mitrovicës;
Më 9.8.2017, nga ora 19:00 deri në orën 21:00, në sheshin e qytetit të Suharekës;
Më 10.7.2017 , nga ora 19:00 deri në orën 21:00, në sheshin e qytetit të Prishtinës.

QENDRA PËR HULUMTIME KUALITATIVE
Ngritja e njohurive të mërgimtarëve për shërbimet e ofruara në komunën e Podujevës
Më 28 qershor 2017, në orën 17:50, në restorantin “Nobel”, në Podujevë;
Më 8 korrik 2017, në orën 12:00, në restorantin “Era”, Merdare, Podujevë;
Më 27 korrik 2017, në orën 15:30, në restorantin “Iliria”, në Podujevë.

OJQ FORTESA - MUAJI I DIASPORËS NË KAMENICË
Takimet e krerëve të Kamenicës me të rinjtë e diasporës
Takimi i parë më 9 korrik 2017;
Takimi i dytë më 15 korrik 2017;
Takimi i tretë më 25 korrik 2017;
Takimet do të mbahen rreth orës 19:00, në Sunbar.

CENTER FOR TOLERANCE AND INTEGRATION-PEC
Më 23.7.2017, në orën 8:00
Letnji bioskop za dijasporu-diaspora cultura – Vitomiricë.

PROJEKSIONI FILMIK "ALBANIAN BEAUTY"
Më 24 7.2017, në orën 21:00.
Sheshi "Zahir Pajaziti", te plateja e hotelit “Grand”, në Prishtinë.

SHFAQJA "KËSULKUQJA"
Më 8 korrik, në orën 19:00, në sheshin e qytetit të Pejës;
Më 10 korrik, në orën 19:00, në sheshin e qytetit të Ferizajt;
Më 11 korrik, në ora 19:00, në sheshin e qytetit të Prishtinës.
FESTIVALI I ARTIT NË HAPËSIRË PUBLIKE “HAPU”
Më 19-23 korrik 2017, në lokacione të ndryshme, në hapësira publike të Prishtinës.

OJQ-AKV “KEMAJL AZIZI”-VITI
Më 1.8.2017, në orën 17:00;
Vendi: Shtëpia e kulturës , “Gursel e Bajram Sylejmani", Viti.
Program kulturo-artistik me këngë dhe valle, rite e zakone nga dasma tradicionale e
Karadakut.

NDESHJA FUTBOLLISTIKE:
SELEKSIONI I FSK-së – SELEKSIONI I FFSHGJ-së:

Më 3.8.2017,
Në orën 10:00, në terrenin e FSK-së, në Gjilan.

TEATRI I QYTETIT - OBILIQ
Më 4.8.2017 - Koncerti dhe ndeja me plisa, 19:00-19:40.
Ndeja në odë: 20:30 (të njëjtën ditë);
Lokacioni i mbajtjes së aktivitetit1. Koncerti mbahet në sheshin “Aziz Zhilivoda”;
Ndeja në odën me plisa mbahet në Mazgit (2km nga qendra e Obiliqit).

ANSAMBLI “DRENICA”
Më 14.7.2017, sofra tradicionale, në orën 20:00, sheshi “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

QENDRA RINORE PUBLIKE SKENDERAJ QRPS
1. “Street Ball 2017”, më 19.7.2017, në orën 20:00, Skenderaj;
2. Sofra drenicake, më 21.7.2017, në orën 20:00, Skenderaj;
3. Vizite monumenteve, më 24.7.2017, në orën 09:00, Skenderaj – Prishtinë;
4. Koncerti i ansamblit “Drenica”, më 26.7.2017, në orën 20:00, Skenderaj;
5. Panairi i veshjeve tradicionale, më 26.7.2017, në orën 19:00, Skenderaj.

SH.K.VIHUELA
Më 2.8.2017 - Koncert me muzikë artistike shqipe, me talentet e rinj nga diaspora dhe nga
Kosova
Vendi: Filarmonia e Kosovës, në orën 13:00.

Lidhja e Krijuesve Shqiptarë për Mërgatë

Më 28 korrik 2017
Festivali poetik – promenadë mërgimtare 2017 - Vendi: Biblioteka kombëtare “Pjetër Bogdani”,
Prishtinë, në orën 11: 45).

Orë letrare me karakter garues - vendi: Fshati Kukaj, në orën 17:30.

Shoqata rajonale e shkrimtarëve “Teuta “
Më 4,5 dhe 6 korrik 2017
Manifestimi V letrar ndërkufitar “Muzat e Alpeve 2017” - Vendi Istog- Shtëpia e Kulturës;
Më 4 korrik, në orën 16:00, Shkodër; më 5 korrik në bibliotekën “Marin Barleti”, dhe më 6
korrik, në Tuz, në Muzeun Etnografik të Malsisë së Lekajt.

HANDIKOS
Më 28 7.2017
Organizimi i një takimi të përbashkët mes personave me aftësi të kufizuara nga mërgata dhe atyre
në Kosovë - vendi: Qendra e Resurseve Handikos, në orën 10:00 -10:30.
Më 15.8.2017
Vizitë e personave me aftësi të kufizuara nga diaspora nëpër vendet kulturore dhe historike të Kosovës, me
qëllim të informimit të tyre për trashëgiminë kulturore dhe historike të Kosovës - vendi Kosovë, në orën
11:00 -11:15.
Korrik –gusht 2017.

Informimi i personave me aftësi të kufizuara nga diaspora për aktivitetet që do të realizohen nga
Ministria e Diasporës dhe lehtësimi i pjesëmarrjes së tyre.
Më 11.7.2017
Organizimi i aktiviteteve sportive - vendi: Qendra e resurseve “Handikos” , në orën13:00 –
15:00.

Shoqata për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore “Thesari”
Më 1-5 gusht 2017
“AFROJMË DIASPORËN PËRMES FUTBOLLIT” -turne në futboll të vogël ndërmjet të
rinjve nga komuna e Dragashit që jetojnë në Kosovë dhe atyre në diasporë - vendi: stadiumi i
SHFMU-së “28 Nëntori”, Bresanë, në orën 20:00 .

Into the Park Festival
Më 14-15 korrik 2017
“Into the Park Festival 2017” vjen sivjet me 48 orë muzikë dhe me dy skena – njëra në parkun e
qytetit të Pejës “Karagaç” - dhe tjetra gjendet në kilometrin e 4-t me pamjen piktoreske, afër
atraksionit turistik Zip Line, ku do të performojne Dj kosovarë dhe të huaj për 48 orë. Festivali
“Into the Park” zhvillon edicionin e tij të gjashtë. Edhe njëherë tenton që muzikën alternative
kosovare dhe atë të huaj ta promovojë para audiencave më të mëdha, si dhe atraksionet turistike
malore nga Peja, si Zip Line, Via Ferrata dhe Parkun e Aventurave.

