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Të dashur miq e dashamirës të Artit dhe Kulturës,

Dëshirojmë të ndajmë me ju disa nga momentet dhe aktivitetet e organizuara 
nga “Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” përgjatë 

dy viteve të fundit.

Të rinj, shkrimtarë, poetë, muzikantë, piktorë, skulptorë, artistë të mëdhenj e
me përvojë dhjetëra-vjeçare kanë qenë pjesë e aktiviteteve tona që nga viti i 
themelimit të Klubit të Artit, e padyshim kanë pasur gjithë mbështetjen tonë 

edhe përgjatë viteve 2014 dhe 2015.

Të bindur që Shqipëria mbart vlera të mëdha, talente të rralla e artistë unikë,
ne do të jemi gjithmonë pranë tyre për t’u ofruar mbështetje morale, 
profesionale dhe financiare, e mbi të gjitha sigurinë drejt së ardhmes.

Veprimtaritë kulturore, artistike të Klubit të Artit e Kulturës, SIGAL  

Durrës, Janar 2014 – Dhjetor 2015 
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GODINAT AL KS MK



Të dashur miq!
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Mbas botimit të librit kushtuar aktiviteteve të “Klubit të Artit

dhe Kulturës SIGAL UNIQA”, Durrës për vitin 2013, kemi kënaqësinë

që, të paraqesim për ju edhe librin e ri, ku përmblidhen dhe

pasqyrohen aktivitetet e vitit 2014 - 2015. Sigurisht, ky libër vjen

mbas një përvoje të vyer nga botimi i mëparshëm.Në këtë botim,

nuk janë evidentuar vetëm aktivitete të karakterit profesional apo

aktivitete shoqatash të ndryshme, por një gamë shumë më e gjerë

aktivitetesh, dhe jo më kot, ne kemi kënaqësinë të pohojmë se:

“Klubi i Artit dhe Kulturës Sigal”, Durrës, nga viti në vit jo

vetëm që i ka hapur dyert për të gjitha kategoritë e artistëve,

instrumentistë, këngëtarë, por vazhdon të mbetet një mbështetës i

sinqertë i tyre. Janë me dhjetëra koncerte recital nga nxënës,

artistë të rinj dhe të vjetër që vinë të performojnë çdo vit këtu

vlerat e tyre artistike. Ekspozita pikturash dhe të grafikës,

promovime librash dhe aktivitete të shumta letrare, tashmë janë

bërë pjesë e veprimtarive të përditshme të këtij Klubi. Po ashtu,

pranë ambienteve tona të kulturës organizohen një numër i madh

konferencash shkencore, simpoziume dhe “ëork shope”. Janë me

qindra të rinj artistë dhe veprimtarë që janë familjarizuar tani me

morinë e veprimtarive të panumërta që organizohen këtu. Artistë

me emër edhe në nivel kombëtar si, pianisti Thanas Paskali, piktori

Lonard Voci, karikaturisti Bujar Kapexhiu, dirigjenti Zhani Ciko etj,

janë bashkautor me ne. “Klubi i Artit dhe Kulturës” me këtë mori

veprimtarish po kontribuon në këtë mënyrë aktivisht edhe në

gjallërimin e veprimtarive dhe jetës koncertale në qytet.
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Gjithmonë, në kuadrin e këtyre synimeve, Klubi ynë i ka zgjeruar

kufijtë e veprimtarive të tij. Ne, tashmë kemi shkuar dhe vazhdojmë

të shkojmë edhe në studiot e artistëve dhe poetëve të mirënjohur.

Aktiviteti i suksesshëm në studion e artistit të mirënjohur Idriz

Balani është mjaft sinjifikativ. Po kështu, takimet e përbashkëta me

artistë të huaj kontemporanë dhe vënia e ambienteve të këtij Klubi

në dispozicion të tyre, janë prioritetet e përhershme tonat. Mjaft i

suksesshëm ka qenë bashkëpunimi ynë edhe me ambasadat e

vendeve të huaja, për të sjellë herë pas here këtu poete, shkrimtarë

dhe artistë nga vendi i tyre. Përmendim këtu Ambasadën Amerikane,

Spanjolle, Austriake, Holandës, Franceze, etj. Klima e ngrohtë që na

ka karakterizuar ne si staf, është pasqyruar edhe në shtimin e numrit

të aktiviteteve por edhe në e cilësinë dhe nivelit të tyre.

Natyrisht të gjitha këto aktivitete kaq të suksesshme, nuk

mund të ishin bërë të mundura pa dëshirën e mirë dhe kontributin e

vyer të Kompanisë së Sigurimeve “Sigal Uniqica Grup Austria” me

drejtor të përgjithshëm Z. Avni Ponari. Salla e Klubit, gjithmonë

është dhënë falas në dispozicion të të gjithëve (e vetmja në këtë

mënyrë shërbimi), si gjest bujarie dhe kontribut për artin dhe

letërsinë.

Të dashur miq! “Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA” ju

falënderon për bashkëpunimin dhe ju fton që dhe në të ardhmen të

punojmë përsëri së bashku.

Ermir Dizdari, dirigjent

“Mjeshtër i Madh”

Drejtor

i Klubit të Artit dhe të Kulturës, SIGAL UNIQA



Veprimtaritë kulturore artistike

të Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA

Durrës, Janar – Dhjetor 2014
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E martë, datë 14 janar 2014, ora 18:00
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Aktivitet: Takim me grupin e të rinjve, pjesë e projektit “Këshillimi drejt
punësimit”, financuar dhe mbështetur nga Sëiss Contact.

Qëllimi i këtij projekti është këshillimi i të rrinjëve për punësimin e tyre në
përfundim të projektit në tërësi. Në këtë datë u zhvillua takimi i radhës me
pjesëmarrësit e grupit, në ambientet e Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL.
Qëllimi i këtij takimi ishte risjellja në vëmendjen e tyre të elementëve dhe
rregullave që duhet të kenë parasush gjatë zhvillimit të një interviste pune,
por edhe për mbajtjen e vendit të punës, pasi ta kenë fituar atë. U zhvilluan
punë të pavarura në grupe për konkretizimin e këtyre elementëve dhe
rregullave me anë të ‘role-play’.

E rëndësishme e takimit ishte edhe atmosfera muzikore e krijuar nga tre
pjesëmarrësit e grupit, përmes luajtjes së pjesëve muzikore me
instrumentat muzikore si: piano, violinë, oboe.

Të pranishëm në këtë takim ishin edhe koordinatorët e projektit, të cilët
dhanë vlerësimet e tyre për punën e bërë me pjesëmarrësit e grupit.

Përgatiti:
Këshilluesja, Amarilda Nokaj

Workshop



Në vijim të gjallërimit të jetës letraro-artistike dhe përkrahjen e vlerave të
spikatura letrare, Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA në bashkëpunim
me Klubin Artistik “Epoka e Talentit”, organizuan takimin me shkrimtarë
nga të gjitha rrethet e vendit. Kritikë, skulptorë, shkrimtarë, gazetarë dhe
poetë u mblodhën këtu për njohjen e vlerave të shkrimtares nga Vlora, znj.
Natasha Limaj.
Eventi shqyrtoi rolin e të rinjve në fusha të ndryshme të artit si piktura,
muzika e letërsia dhe gërshetimin e këtyre fushave për të krijuar plejadën e të
rinjve artistë, njohjen me ta dhe si funksionon arti pamor dhe shkrimor, në
prezencë të artistëve të letrave shqipe.

Aktivitetin e udhëhoqi dhe e ideoi
Adriana ISTREFI drejtuese & themeluese e klubit, “Epoka e Talentit” si dhe
Mimiza ERBARA , gazetare , shkrimtare dhe kordinatore e klubit.

Pjesëmarrës: Rreth 60 persona

E premte, datë 17 janar 2014, ora 11:00

9Workshop



E shtunë, datë 18 janar 2014, ora 11:00
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“Zëri 16+…”, si pjesë e projektit “Save the Children”, organizoi një takim
për njohjen me projektet e vitit 2014.

Në kuadër të ngritjes së kapacitetit për anëtarët e rinj të klubit, u organizua
edhe ëorkshopi me qëllim që fëmijët të mësonin të diskutonin për hartimin
dhe zhvillimin e planeve apo ideve të ndryshme për aktivitete. Njohuritë
kryesore për të cilat u pajisën fëmijët ishin si të hartojnë një format për planin
e aktivitetit.

Pjesëmarrës: Deri 20 persona

Trajnim



E hënë, datë 03 shkurt 2014, ora 18:00
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Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL, në bashkëpunim me zyrën e mardhënieve me
publikun të Ambasadës Amerikane në Shqipëri, organizuan mbrëmjen Jaz dhe
Blues me pjesëmarrëjen e dy këngëtarëve dhe instrumentisteve të njohura të
kësaj rryme në SHBA La Frae Sci, bateriste, kompozitore dhe ambasadore e
kulturës me bazë në Neë Jork (e para bareriste femër dhe drejtore në historinë e
Brodueit dhe Mazz Sëift violinist.

Pjesëmarrës në mbrëmjen artistike ishin mbi 50 persona, artistë të fushave të
ndryshme si dhe dashamirës të muzikës Jazz e Blues.

Muzikë



E martë, datë 04 shkurt 2014
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Në kuadrin e turneut të tyre në qytetin tonë bateristja dhe vokalistja La Frae
Sci dhe violinistja dhe vokalistja Mazz Sëift, organizuan një master class me
nxënësit e shkollës artistike “Jan Kukuzeli” në Klubin e Artit dhe Kulturës
SIGAL UNIQA në Durrës. Ata performuan pjesë nga repertori i tyre i zgjedhur si
dhe të disa prej artistëve botërorë.

Pjesëmarrës: Deri 60 persona

Muzikë
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E premte, datë 07 shkurt 2014, ora 18:00

Me taentet për talentet sepse ata janë
edhe e ardhmja e muzikës sonë
instrumentale. 
Në këtë kuadër Klubi i Artit dhe 
Kulturës SIGAL organizoi në 
ambjentet e tij Koncertin recital të 
nxënësvetë kursit të pianos dhe 
violinës të mësueseve:

Panajota Hoxha – piano,
Mesila Haxholli – piano,
Alketa Nikolla – violinë.

Pjesëmarrës: Deri 50 persona

Muzikë
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E mërkurë, 12 shkurt 2014, ora 18:00 

Muzikë
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E enjte, datë 13 shkurt 2014 ora 18:00

Koncert instrumental i nxënësve të shkolllës artistike “Jan Kukuzeli, nën
drejtimin e mësueses së pianos, Katerina Kume.

Nxënësit pjesëmarrës:

Dea Zalla - Pjesë të vogla nga Genesina
Greis Hoxha - Pjesë të vogla nga Genesina
Kristel Karagjozi – Dy valse nga Schmitt & Moxar
Arta Sallaku –Pjesë nga Moxart & Beethoven
Sibora Agasi – Pjesë nga Schuman, Klementi & Chaplin
Endi Shani – Sonatine nga Kulau & Vals Sentimental nga Cajkovski
Klei Prifti – Pjesë nga Novacek (shoqëron në piano, mësuese Mirela
Xhaferaj)
Arjela Hushi – Sonatine nga Dussek & Pjesë ruse nga Kalinikov
Bora Stroka – Sonate nga Skarlati & Temë me variacione nga T. Harpi
Myrgen Xhaferaj –Vals nga Chaplin
Nancy Kume – Poloneze nga Chopin
Ardit Abdyli - Improvizo nga Schubert & Pjesë nga Chaplin

Pjesëmarrës: Deri 50 persona.

Muzikë



Orkestra e Harqeve e Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA u bë pjesë e
festimeve përmes performancës në mbrëmjen artistike të organizuar me rastin e
15-vjetorit të SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, në Hotel Sheraton, ku
interpretuan dhe artistë të njohur si: Josif Gjipali tenor, Eno Peci balerin, Fatos
Qerimaj clarinet nën drejtimin e dirigjentit, Ermir Dizdari, Mjeshtër i madh.
Në repertorin e luajtur për këtë rast ishin pjesë të kompozitorëve të njohur, ndër
të cilët Bach, Mozzart, Shtraus, etj.
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E hënë, më datë 24 shkurt 2014

Muzikë
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E enjte, 27 shkurt 2014, ora 10:00

Një grup të rinjsh nga “Kultura dhe Komuniteti” u mblodhën në sallën e Klubit
të Artit e Kulturës të Sigal-Durrës, në datën 27 shkurt. Në këtë takim u
prezantua programi i aktiviteteve të ardhshme të “Kultura dhe Komuniteti” dhe,
si gjithmonë, u fol për Kartën e Tokës dhe u bë një prezantim në Poëer Point i
saj. Në takim u diskutua për mënyrën se si Karta e Tokës shërben si guidë për
gjithë aktivitetin e kësaj organizate. Së shpejti, vullnetarët e saj do të fillojnë
promovimin e këtij dokumenti frymëzues në shkollat e qytetit dhe më gjerë.
Gjithashtu, në këtë takim u përcaktua edhe argumenti i diskutimit për takimin e
ardhshëm, që është njëri nga parimet e Kartës së Tokës.

Workshop
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E martë, 04 mars 2014, ora 17:00

Lojnat dhe ushtrimet
matematikore
gjiithmonë zgjojnë
interes për nxënësit e 
shkollave 9-vjecaretë 
qytetit tonë.
Në këtë kuadër ishte
edhe takimi me 
mësuesin e njohur
të matematikës Peref
Zgjanolli, autor i disa
librave me 
përmbajtje metodike
mësimore dhe zbavitëse
dhe së
fundi autor i librit
“Katrorët magjike”

Pjesëmarrja
60 persona

Letërsi
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E mërkurë, datë 12 mars 2014, ora 15:00

Me rastin e botimit të librit “ORGJI

NE FAMULLINE E AT
LUDOVIKUT", të autorit Leonard
Veizi, u organizua një aktivitet letrar,
ku ishin të ftuar shtëpia
botuese“Omsca”,Biblioteka Publike
Durrës, Klubi i Artistëve "Epoka e
Talentit", përfaqësuesë të bashkisë së
qytetit, autori Leonard Veizi, botuesi
Luan Pengili e shumë shkrimtarë e
artistë të tjerë. Takimi u fokusua mbi
vlerat artistike që bart ky libër dhe
problematikat që shtron ai. Përvec
shkrimtarëve risi ishte pjesmarrja
active e nxënësve të ftuar me
diskutime dhe recitime.

Pjesëmarrës: Rreth 30 persona

Letërsi
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E mërkurë, datë 19.03.2014, ora 18:00

Vlerat muzeale dhe antike të Durrësit
3000 vjecar, gjithmonë i kanë joshur
studiuesit dhe arkeologët nga e gjithë
bota. Kjo është arsyeja që në sallën e
Klubit Sigal Prof. Artur Muler dhe Prof.
Fatos Tartari prezantuan disa rezultatet
e gërmimeve të tyre.
1.Ofrandat e Artemisionit në kodrat e
Dautës – Durrës (gërmime të viteve
1970-1971);
2.Rezultate të misionit Shqiptaro –

Francez 2002 – 2013 në kuadrin e një
projekti ndërkombëtar të kooperimit
shkencor (PICS 5285) me pjesëmarrjen:
3.Prezantimi i serise filatelike “ 

artemisioni i dyrrhachionit”; 

4.Artemisi i durrësit; 
5.Botime kushtuar Artemisit të Durrësit

Arkeologji
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E premte, datë 21.03.2014, ora 18:00

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL
organizoi një concert me nxënës
instrumentiste të përgatitur nga
mësuesia e violinës Nevila
Kalaja dhe mësuesi i kitarës Edi
Tereziu. Ata luajtën pjesë nga
Bethoven, Moxarti, Novaveç etj.
Nxënësit Sefrid Kapllani, Isli
Nuredini, Tedi Kallço, Ejona
Limanaj ishin vetëm një pjesë e
shumë artistëve që interpretuan
me sukses pjesët e tyre në këtë
koncert.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të
moshës 11-17 vjeç

Muzikë



Takimi i radhës me të rinjtë e “Kultura dhe Komuniteti”
Përsëri në ambientin e “Klubit të Artit, SIGAL UNIQA”, të rinj nga “Kultura
dhe Komuniteti” u mblodhën në aktivitetin e tyre të radhës. Argumenti kryesor i
takimit ishte trajtimi i temës së shpallur, në takimin paraardhës, parimi i parë i
Kartës së Tokës.
Për këtë qëllim u organizua edhe një ëorkshop i vogël dhe, në frymën e këtyre
diskutimeve aktive nga të rinjtë u realizua një ndërgjegjësim më i mirë lidhur
me problemin e dinjitetit të lindur të njeriut dhe të ndërvarësisë së gjithë
qenieve që përbëjnë komunitetin e jetës.
Në takim u lanë detyrat për aktivitetet e K&K, në vazhdim…
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E enjte, datë 27.03.2014, ora 18:00

Workshop



Klubi i Artit dhe Kulturës Sigal u bë përsëri vendi ku u organizua Konferenca
Ndërministrore e Fëmijëve, me anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten
nga “Save the Children. Qëllimi i konferencës ishte të merret informacion lidhur
mbi çështjet që shqetësojnë fëmijet e qytetit të Durrësit, që do të shërbejnë si një
bazë për të kryer studimin dhe raportin alternativ mbi zbatimin e KDF.
Pjesëmarrës: 20 persona
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E shtunë, 5 prill 2014, ora 11:00

Trajnim
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E enjte, 10 prill 2014, ora 18:00

NCPP Albania 
Programi Kombëtar për Prodhimin më të Pastër në Shqipëri

Seminar Informues
Përdorimi i Efektshëm i Burimeve për Prodhim më të Pastër (RECP) si dhe
Përgjegjësia Sociale (CSR) për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm në Shqipëri
Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL, Durrës
Datë 10 Prill 2014, ora 10:00

Programi
09:30-10:00 - Regjistrimi dhe kafe
10:00-10-10 - Fjala Përshëndetëse – Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
11.35-11.55 - Industria e Turizmit dhe rëndësia e standarteve të cilësisë në
shërbimet turistike – Matilda Naço Andoni, ATA, Drejtore Ekzekutive, Shoqata
Shqiptare e Turizmit
10.15-10.40 - Rezultatet e PEBPP-së në Shqipëri dhe prezantimi i projektit te
UNIDO për vendet e Europës Juglindore në zbatimin e RECP&CSR – Marieta
Mima, Drejtore e Programit Kombëtar për Prodhim më të Pastër.
10.45-11.05 – Histori Suksesi nga Programi Kombëtar për Prodhim më të Pastër
në sektorin e hotelerisë – Franka Paloka, Drejtore Ekzekutive, Qendra për
Zhvillim të Integruar dhe konsulente për Turizmin dhe planifikimin.
11.10-11.30 – Përgjegjësia Sociale e kompanive në sektorin e Turizmit. – Jorina
Kadare, Menaxhere e Projektit të Përgjegjësisë Sociale në sektrin e Turizmit.
12.00-12.20 – Përgjegjësia Sociale versus Zhvillim i Qëndrueshëm i Turizmit. –

Delina Nano, Drejtore, Instituti për Promovim Social Ekonomik (IPSED) dhe
konsulente pranë bashkimit të dhomave të tregtisë.
12:20-12:30 – Diskutime
12.30-14.00 - Dreka

Workshop
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E premte, 11 prill 2014, ora 18:00

Kultura dhe Komuniteti organizoi, në bashkëpunim
me DAR, Durrës, një konkurs të fotografisë, të
frymëzuar nga Karta e Tokës, me temë: “Toka,
Shtëpia jonë e përbashkët”. Fituesit e këtij konkursi
do të shpallen gjatë një ceremonie festive, në datën
22 Prill, që është edhe Dita Ndërkombëtare e
Tokës. Takimi me të rinjtë që marrin pjesë në këtë
konkurs, gjatë prezantimit të projektit dhe dhënies
së orientimeve përkatëse, u zhvillua në ambientin e
Klubit të Artit –Sigal, Durrës.

Pjesëmarrës: Mbi 20 persona

Konkurs
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E shtunë, 22 prill 2014, ora 11:00

Në vazhdën e veprimtarive të shumta të “Zërit 16+…. U bë dhe hartimi i pyetësorit për
konferencën ndërministrore të fëmijëve, anëtarë të “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “

Save the Children”.
Me këtë rast u zhvillua një ëorkshop “Peer to Peer” ku u diskutua dhe u ndanë eksperienca,
duke treguar hapat se si ishin realizuar pyetjet e pyetësorit. U shpërndanë për tu plotësuar
sipas një kampionimi të përcaktuar 150 pyetësorë në 4 shkolla (dy 9-vjeçare dhe dy të
mesme).

Pjesëmarrës: 20 fëmijë të moshës 11-17 vjeç

Trajnim



E enjte, 24 prill 2014, ora 18:30
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Qëndra e Gjuhës Angleze
me rastin e 12 vjetorit të
hapjes së saj organizon në
sallën e Klubit të Artit
dhe Kultures Sigal 
programin e përvitëshëm
të dramatizimit të
fëmijëve në gjuhën
angleze.

Letërsi



Sërish me promovimin e Kartës së Tokës:
Në këtë aktivitet argumenti qendror i takimit ka qenë:
Kujdesi për komunitetin e jetës me mirëkuptim, dhembshuri dhe dashuri:
a. Të pranojmë që, bashkë me të drejtën për zotërimin, menaxhimin dhe
përdorimin e burimeve natyrore, vjen edhe detyra për të parandaluar rrezikun
mjedisor dhe për të mbrojtur të drejtat e njerëzve.
b. Të pohojmë që me lirinë, njohjen dhe fuqinë në rritje vjen dhe përgjegjësia
në rritje për të promovuar të mirën e përbashkët.
Të rinjtë që morën pjesë në këtë takim ishin mjaft aktivë dhe ndanë me njëri-
tjetrin vizionin për të ardhmen dhe idea konkrete bashkëpunimi për të dhënë
kontributin e tyre.

29

E hënë, 28 prill 2014, ora 11:00

Trajnim



30

E mërkurë, 30 prill 2014, ora 18:30

Klubi i Artit dhe 
Kulturës SIGAL 
organizoi në ambjentet 
e tij promovimin e 
librit “Një Zë nga 

Fillesa”, të autorit 
Thimi Çollaku, 
kushtuar artistit Mihal 
Ciko. Veprimtaria u 
shoqërua me koncert 
dhe një pritje kokteil.

Pjesëmarrës: 30 
persona

Letërsi



Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “Save the Children” në një
nga veprimtarit e tyre të radhës ishte dhe diskutimi i draft-raportit paraprak për
studimin e pyetësorëve dhe hartimi i raportit për konferencën ndërministrore.
Qëllimi i konferencës ishte që fëmijët të paraqesnin probleme për zgjidhjen e të
cilave kërkohet ndihma dhe ndërhyrja e qeverisë. Pas hartimit të raportit nga
specialistët, anëtarët e CLG Durrës diskutuan rreth gjetjeve kryesore që vërtetë
janë shqetësuese dhe kërkojnë zgjidhje e ndihmë nga organet e pushtetit vendor
e lokal. Pas hartimit të raportit përfundimtar, fëmijët hartuan dhe rekomandimet
përkatëse.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të moshës 11-17 vjeç
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E shtunë, datë 3 maj 2014, ora 11:00

Workshop



32

E shtunë, datë 10 maj 2014, ora 11:00

Të dëgjosh mendimet dhe zërat e fëmijve tanë.
Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the
Children”. Video-mesazhe të fëmijëve për respektimin e të drejtave të
fëmijëve. Ata kishin përgatitur materiale sensibilizuese për mbrojtjen
e kauzës së tyre.

Pjesëmarrës: 20 persona

Workshop



33

E martë, datë 13 maj 2014, ora 11:00

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile & Shoqata e Grave me 
Probleme Sociale

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, në kuadër të zbatimit të projektit “Të
rinjtë e disavantazhuar të zonave periferike, kandidatë të resë në tregun e
punës”, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
(AMSHC) organizoi në ambientet e Klubit SIGAL seminarin me temë:
“Tipologjia në tregun local të punës, promovimi i shprehive profesionale e
personale të të rinjve përfitues të projektit”.
Ky seminar u zhvillua në kuadër të përmbylljes së projektit. Qëllimi i këtij
seminari ishte identifikimi i nevojave të tregut, prezantimi i arritjeve të
projektit dhe mbi të gjitha promovimi i shprehive profesionale dhe personale
të fituara nga të rinjtë përfitues.
Pjesa e dytë e seminarit morri trajtat e një panairi pune, ku bizneset patën
mundësi që të intervistojnë të rinjtë përfitues të projektit për të vlerësuar
mundësitë e punësimit të tyre pranë bizneseve që ata ndërtojnë.
Ky aktivitet u organizua me ndihmesën e Znjsh. Esmeralda Shkjau, Deputete
e Qarkut të Durrësit në Parlamentin e Shqipërisë, Bashkisë Durrës si dhe Zyra
e Punësimit Durrës.

Trajnim
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E shtunë, datë 17 maj 2014, ora 11:00

Letërsi
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E mërkurë, datë 21 maj 2014, ora 11:00

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL
organizoi një event interesant me rastin
e promovimit të librit të shkrimtares
durrsake Viktoria Xhako. Miq të
autores dhe dashamirës të letërsisë e në
veçanti të poezive të poetes Xhako
ishin të pranishëm me diskutime,
recitime dhe mendime rreth vlerave që
mbart poezia e saj.

Pjesëmarrja: 20 persona

Letërsi
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Datë 22 Maj 2014, ora 09:00

Projekt: Diversiteti dhe Trashëgimia Kulturore
Qëllimi: Njohja, ruajtja, zhvillimi dhe promovimi i
trashëgimisë kulturore nëpërmjet procesit të edukimit.
Kjo iniciativë synon ndërgjegjësimin e të rinjve që
trashëgimia kulturore përbën jo vetëm një të mirë publike,
por edhe një dtyrë sa individuale aq edhe kolektive për
ruajtjen e saj.
Misioni: Rritja e ndjeshmërisë së shoqërisë kundrejt
vlerave të trashëgimisë kulturore, përmes edukimit.
Zhvillimi i trashëgimisë kulturore bëhet që kjo pasuri t’u

ngelet brezave në të ardhmen.
Dita I: Fokus-grup me nxënës të senatit të shkollave
“Neim Babameto” dhe “Qemal Mici”; Prezantime me
P.Point, projekti: Diversiteti Kulturor dhe Trashëgimia
Kulturore (Punoi: Ermira Zhiti)
Prezantime me P.Point: Këngët dhe vallet e traditës
(Përgatiti:Silvana Pica)
Ekspozitë me punime të vetë nxënësve dhe trashëgimia
kulturore.
Bisedë rreth vlerave, punë në grupe, diskutime dhe
prezantime nga krijime të vetë nxënësve.
Përgatitën:
Ermira Peku Zhiti, Nije Farruku, Mimoza Agolli

Workshop



E premte, 23 Maj 2014, ora 18:30

37

Projekt: Diversiteti dhe Trashëgimia Kulturore
Qëllimi: Njohja, ruajtja, zhvillimi dhe promovimi i
trashëgimisë kulturore nëoërmjet procesit të edukimit.
Kjo iniciativë synon ndërgjegjësimin e të rinjve që
trashëgimia kulturore përbën jo vetëm një të mirë publike, 
por edhe një dtyrë sa individuale aq edhe kolektive për
ruajtjen e saj. 
Misioni: Rritja e ndjeshmërisë së shoqërisë kundrejt
vlerave të trashëgimisë kulturore, përmes edukimit. 
Zhvillimi i trashëgimisë kulturore bëhet që kjo pasuri t’u

ngelet brezave në të ardhmen.
Dita II:  Sfilatë e shoqëruar me prezantim në P.Point mbi
trashëgiminë kulturore shpirtërore nga vetë nxënësit. Pjesë
nga folklori.
Përgatitën:
Ermira Peku Zhiti
Nije Farruku
Mimoza Agolli

Workshop
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E shtunë, 24 maj 2014, ora 11:00

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.

Një tjetër aktivitet ndërgjegjësues dhe argëtues në lidhje me festën e fëmijëve
për 1 qershor, ku “Save the Children” në bashkëpunim me “Agjencinë
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, ëorld Vision, UNICEF,
BKTF dhe Terre des Homes. Nga CLG Durrës u përgatitën 3 video-mesazhe,
ku vetë ata ishin personazhe të videove. Nëpërmjet këtyre filmime ata kërkonin
që në familje e në shkollë të kishin të drejtën e vendimmarrjes si dhe të drejtën
e grumbullimit dhe të protestës paqësore si një një zë më shumë për të drejtat e
tyre.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të moshës 11-17 vjeç

Trajnim



Përgjatë disa muajve, ambjentet e Klubit të Artit Sigal në Durrës u
transformuan në studio radioje, falë Radio Green Albania, ku shumë të rinjtë
mundën të realizonin intervistat, të kryenin procesin e montimit dhe të
mblidheshin së bashku për të diskutuar për emisionet e larmishme në
formatin digital në adresën: www.radiogreenalbania.org.
Aktivitet e shumta në ambientet e Klubit të Artit Sigal, bënë që edhe profili i
intervistave të tyre në këto muaj të ishte i larmishëm.
Radio Green Albania lindi në sajë të projektit: “Preserve and enhance
sustainable tourism in Lalzi Bay and Berat” realizuar nga Iscos Lombardia
me financimin e CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund). Objektivi i tij
është sensibilizimi i qytetarëve dhe institucioneve lokale mbi turizmin e
qëndrueshëm.

Pjesëmarrja: 20 persona
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E dielë, 1 qershor 2014, ora 11:00

Workshop

http://www.radiogreenalbania.org/


40

E mërkurë, 4 qershor 2014, ora 18:30

Art figurativ



41

E shtunë, 14 qershor 2014, ora 18:30

U xhvillua ceremonia e ndarjes së cmimeve të konkursit të letërsisë dhe
pikturës, të shpallur nga Unioni i Artistëve Pa Kufi, si pjesë e Akademisë
Europiane të ARTIT, me një pjesëmarrje prej 115 artistë prej të cilëve u
përzgjodhën si garues 9 në prozë, 15 në poezi, 25 në pikturë dhe 3 në
fotografi me një shtrirje gjeografike nga Tirana, Prishtina, Kumanova,
Durrësi, Gilani, Shkodra, gramshi, Metvegja, si dhe nga Franca-Parisi,
Hollanda, Alaska-USA, Beer-Sheva,-Izrael, pjesëmarrje që i dha
frymëmarrje të gjërë këtij aktiviteti.
Këtë konkurs e begatoj edhe pjesëmarrja nga 6 deri 70 vjecarë.
Fjalën e rasti e majti Mimoza Erebara përfaqësuese e këtij Unioni për
Seksionin Kombëtar Shqipëtar, e njëkohësisht edhe nën/Kryetare e
Akademisë Europiane të Artit, për Seksionin Kombëtar Shqiptar gjithashtu
përshëndeti pjesëmarrësit edhe Prof. Jetullah Haliti, piktor Kryetar i
Akademisë Europiane të Artit për Seksionn Kombëtar Shqipëtar. Të gjithë
pjesëmarrësit u paisën me certifikatë pjesëmarrje dhe një e tillë mirnjoje ju
dha Klubit i cili mundësoj këtë veprimtari duke vënë në dispozicion mjediset
e veta. Ishin të gjithashtu edhe studiues,shkrimtarë,gazetarë të cilët u
përshëndetën këtë manifestim.

Letërsi
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E martë, 17 qershor 2014, ora 18:00

Muzikë
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E mërkurë, 18 qershor 2014, ora 18:00

Vlera intnrerpretative dhe performancë e violinistëve të rinj të shkollës
së mesme “Jan Kukuzeli”

Muzikë



44

E premte, 20 qershor 2014, ora 18:00

Petagogia Shpresa Tafaj me nxënësit e saj jep një tjetër recital të
suksesëshëm. Programi i pasur me vepra të kompozitorëve më të
Njohur ishte një tjetër evidentim i punës së mirë që bën kjo pedagoge
me talentet e reja.

Muzikë



45

E martë, 24 qershor 2014, ora 18:00

Në kuadër të një sërë aktivitetesh të anëtarëve të “Zëri 16+…Durrës”, mbi të
drejtat e fëmijëve, ata organizuan një tjetër takim më datë 24 qershor, pranë
ambienteve të Klubit të Artit dhe Kulturës Sigal. Të mbështetur nga organizata
“Save the Children”, fëmijët e CLG Durrës kishin përgatitur një draft-raport
paraprak për konferencën ndërministrore, ku ndër të tjera ata ja dolën të
parashtronin një sërë problematikash, të cilat kërkonin ndërhyrjen e qeverisë.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të moshës 11-17 vjeç

Workshop
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E hënë, 30 qershor 2014, ora 18:30

Një grup artistësh të rinj dhe të talentuar performuan vlerat e tyre 
Interpretative  me mjaft dinjitet në Sallën e Artit dhe Kulturës SIGAL
Përgatitur nga petagogët Mesila Ramadani dhe Eduart Tereziu.

Muzikë



47

E martë, 1 korrik 2014, ora 18:00

Muzikë
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E mërkurë, 2 korrik 2014, ora 18:30

Art figurativ
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2-12 korrik 2014, ora 11:00

Në ambjentet e Klubit u organizua konferenca për shtyp
nga organizatorët e festivalit të muzikës të vjetër Barok.
Ky festival që u zhvillua në disa qytete të Shqipërisë
kishte në përbërje të tij disa instrumentiste të spikatur
nga disa vende të Europës.

Muzikë
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E enjte, 3 korrik 2014, ora 18:30

Nga koncerti në koncert. 
Nxënësit e shkollës
artistiken”Jan Kukuzeli”
në një performancë të
pëlqyeshme në
ambjentet e Klubit
SIGAL.

Muzikë



E premte, 4 korrik 2014, ora 11:00

52

Nxënësit e shkollës 9-vjeçare të shkollës së muzikës në Durrës organizuan
një concert pranë ambienteve të Klubit të Artit SIGAL Durrës. Nën drejtimin
e mësuese Panajota Hoxha në piano, Nevila Kalaja në violinë dhe Altini në
kitarë, nxënësit luajtën pjesë të ndryshme. 
Në program ishii:
1- Noel Beja-luan në piano
Këngë francize; Këngë ruse; Këngë popullore; Beet-Simf Nr. 9

2- Alesia Dako-luan në piano
Nina-Nana; Katjusha; Moxart-Marshi Turk; Vals Gjerman
3- Ambra Dako-luna në violin
Riguadon-Pjesë
4- Ambel Beja-luan në piano
Trëndafili i vogël; Atdheu; Beet “Për Elizën”; Simf Nr. 9
5- Redon Hasanbelliu-luan në kitarë
Melodi korçare; Valsi i Lumturisë
6-Nensi Hasanbelliu-luan në piano
Steaborg-Vals; Këhler-Polka
7-Erta Hoxha-luan në piano
Steaborg-Vals; Katjusha; Çajkovski-Pjesë më katër duar
8-Klejdi Hoxha-luan në kitarë
Shostakoviç-Vals; Valsi i Lumturisë
9-Rei Haxhiu-luan në piano 
Beet “Për Elizën”; Këngë për fëmijë; Katjusha
10-Klea Ngresi-luan në piano 
Çerny-2 etyde; Bach-Musetle
11- Egi Kazazi-luan në piano
Shopen-Vals; Diabel-Sonatinë

Muzikë
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E shtunë, 12 korrik 2014, ora 11:00

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.
ëorkshop Peer to Peer-“Menaxhimi i projektit”.
Në trajnim, përveç prezantimit teorik në Power Point, u përdorën dhe teknika
ndërvepruese si: brainstorming, punë në grupe, diskutime, lojë me role etj. Në
fund të trajnimit, fëmijët të ndarë në grupe hartuan secili draft-projekte sipas
elementeve që mësuan. Gjatë prezantimit pati debate, diskutime dhe vlerësime
për punën e fëmijëve. Ky workshop pati një impakt pozitiv tek fëmijët, për
faktin se ata po përgatiten për të prezantuar një projekt për një temë që ata do të
prezantojnë me bashkëmoshatarët e tyre nga SC Italia.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të moshës 11-17 vjeç

Workshop



54

E premte, 8 gusht 2014, ora 18:00

Nje shkrimtare e njohur dursake, zgjedh sallën e Klubit
Sigal për të promovuar disa nga librat e saj.

Letërsi



E shtunë, 6 shtator 2014, ora 11:00

55

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.
Tema: Përgatitja e një fletëpalosjeje të re për sensibilizim dhe prezantim të
grupit.
Anëtarët e grupit për sensibilizimin e komunitetit si dhe për ta bërë grupin e
tyre edhe më të njohur, dolën me idenë që përveç fletëpalosjeve të dilnin edhe
me një mesazh shumë domethënës për rolin dhe misionin e tyre. U dhanë
shumë ide dhe pas një pune të madhe fitoi projekti i Klejdës, dhe iu shtuan
edhe elementë me ide të anëtarëve të tjerë.
Pikë e fortë: Impenjim dhe seriozitet për një produkt mjaft domethënës. Rrahje
mendimesh e debat konstruktiv.
Sigurisht ky mesazh u bë pjesë e fletëpalosjes me idenë se kjo “logo” e bën më
atraktive fletëpalosjen.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë të moshës 11-17 vjeç

Workshop



56

E shtunë, 11 tetor 2014, ora 11:00

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.

Tema: ëorkshopi me temë “Trafikimi i Fëmijëve dhe Migrimi i Sigurtë” dhe
hartimi i fletëpalosjes dhe materialeve sensibilizuese për javën antitrafik.
Qëllimi i këtij ëorkshop ishte pajisja me njohuri të përgjithshme mbi migrimin
dhe trafikimin e qenieve njerëzore, veçanërisht të fëmijëve, me qëllim nxitjen e
reflektimit dhe maturisë për shmangien e situatave të rrezikshme.
Pas informacionit teorik që morën, fëmijët hartuan një fletëpalosje dhe shumë
materiale të tjera sensibilizuese.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë 11-17 vjeç

Workshop



57

E mërkurë, 15 tetor 2014, ora 11:00

Dy vogëlushe të talentuara Gloria Karaboja 10 vjec dhe Klara
Danushi 8 vjec prezantuan punimet e tyre në pikturë nën
drejtimin e mësueses Shpresa Beqiri tek Klubi i Atrit dhe Kulturës
SIGAL

Art figurativ
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E mërkurë, 29 tetor 2014, ora 11:00

Besnik Alibali sërish
me një libër të ri, me
një konceptim dhe
format të vecantë.
Tematika interesante
dhe idetë e hedhura
në të e bëjnë mjaft
origjinal këtë botim.

Letërsi



Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.

Tema: Përgatitja për aktivitetet në kuadër të 20 nëntorit, ditës së Konventës së të
Drejtave të Fëmijëve; Hartimi i tregimit mbi problematikat e vërejtura në
rajonin e Durrësit;
Hartimi i fletëpalosjes dhe materialeve sensibilizuese për 25-vjetorin e KDF.

Pjesëmarrës: 30 fëmijë 11-17 vjeç
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E shtunë, 8 nëntor 2014, ora 11:00

Workshop



Me rastin e promovimit të librit të autorit Ardi Omeri, pranë ambienteve të
Klubit të Artit SIGAL Durrës, u organizua një takim për miq dhe kolegë të
shkrimitarit Omeri. Në mbrëmje morën pjesë edhe poetë e shkrimtarë dhe
personazhe nga bota e artit dhe kulturës. Libri titullohet: “Mallkimi i Shën
Valentinit”.
Omeri është autor i 8 librave të tjerë me poezi, novella dhe tregime të
larmishme:
1- I munduri i Natës
2- Puthma Shpirtin
3- Skalitur me buzë shpirti
4- Zhgënjimi i Adamit
5- Udhëtari i përjetshëm
6- Puthje pa lamtumirë
7- Puthjet e heshtura
8-Gjej yllin tënd

E martë, 11 nëntor 2014, ora 11:00

60Letërsi



61

E dielë, 23 nëntor 2014, ora 18:00

Muzikë
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E premte, 12 dhjetor 2014, ora 17:00

Republika e Shqipërisë, Avokati i Popullit
Ftesë për Pjesëmarrje , Durrës

Institucioni i Avokatit të Popullit në kuadër të projektit “Mbështetja e
Danimarkës për Avokatin e Popullit Shqiptar-Më pranë komuniteteve lokale,
shoqërisë civile dhe medias (2012-2015)”, realizoj një tryezë të rrumbullakët
me pjesëmarrës të shoqërisë civile dhe grupe të ndryshme interesi, në qytetin e
Durrësit, më datë 12 dhjetor 2014, ora 17:00, pranë ambienteve të Klubit të
Artit dhe Kulturës SIGAL.
Takimi u fokusua në:
1- Çështjet e të drejtave të njeriut;
2- Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit të Institucionit të Avokatit të Popullit me
shoqërinë civile në mbrojtje të të Drejtave të Njeriut;
3- Diskutime mbi çështje dhe problematika të hasura në qytetin tuaj lidhur me
të Drejtat e Njeriut.

Workshop



Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL
UNIQA Durrës në bashkëpunim
me Ambasadën Austriake në
Tiranë organizuan një event, me
rastin e çeljes së ekspozitës
fotografike “Eksplorimi i një
Peisazhi”, ku pasqyrohen
nëpërmjet fotografive
trashëgimitë historike dhe jeta e
përdithshme në kufirin shqiptaro-
maqedonas.
Të pranishëm në çeljen e
ekspozitës ishte vetë autori i
fotografive, Dr. Robert Pichler,
Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL
UNIQA Group AUSTRIA, z.
Avni Ponari, artistë dhe
dashamirës të artit si dhe
përfaqësuesë kulturorë të
Ambasadës Austriake në
Shqipëri.
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E martë, 16 dhjetor 2014, ora 17:00

Art figurativ



64

E premte, 19 dhjetor 2014, ora 17:00

Koncert
dhe ekspozitë
nga nxënësit
e shkollës së

mesme artistike
“Jan Kukuzeli” 
dhe kolegjit
“Turgut Ozal” 
Durrës

Muzikë & Art 
figurativ



Me rastin e festave të fundvitit, Klubi i
Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA
Durrës organizoi një koncert të
përgatitur nga pedagogët Eduard
Tereziu dhe Nevila Kalaja. Përgjatë
koncertit luajtën pjesë të ndryshme
muzikore nxënës të grupmoshave të
ndryshme, ndërsa të pranishëm ishin
artistë dhe dashamirës të artit e
kulturës e po ashtu qyetarë të Durrësit.

65

E hënë, 22 dhjetor 2014, ora 17:00

Muzikë



66

E martë, 23 dhjetor 2014, ora 17:00

Kolorit, fantazi e përkushtin. Ky është mendimi i parë i cdo artdashësi tek viziton
ekspozitën me punime në pikturë të nxënësit të talentuaru, Ronan Luku, nxënës i
shkollës 9-vjeçarë “Migjeni”. Hapur në Klubin e Artit SIGAL nën kujdesin e
mësuese Shpresa Beqiraj. Në këtë veprimtari morri pjesë edhe kryetari i
Bashkisë së Durrësit, z. Vangjush Dako. Përfaqësuesë të artit dhe kulturës
gjithashtu iu bashkangjitën kësaj ceremonie.

Art figurativ



67

E premte, 26 dhjetor 2014, ora 17:00

Kur pedagogët dhe nxënësit performojnë së bashku në
Sallën e Klubit të Artit Sigal. Petagogët Panajota Hoxha
Dhe Altin Tila në concert me nxënësit e tyre të talentuar. 

Muzikë



Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children” me 
pjesëmarrëjen e 35 fëmijëve nga mosha 11-17 vjeç zhvilluan ëorkshopin.
(Analiza SWOT), që kishte si qëllim: 

Të identifikohen pikat e forta e të dobëta të organizatës në lidhje me 
mundësitë dhe kërcënimet e mjedisit të jashtëm. 

Të jene të aftë të përdorin SWOT-in si një mjet për të përmirësuar punën, per 
te percaktuar sfida dhe arritje 

68

E shtunë, 10 janar 2015, ora 11:00 

Workshop



69



Veprimtaria kulturore dha artistike e Klubit te Arit
dhe Kultures SIGAL UNIQA

Durrës, Janar – Dhjetor 2015

70
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E premte, 16 janar 2015, ora 17:00

Programi
1- Greis Aliaj 3- Klara Likaxhiu

Come on Rangers
Tamburi indian Fur Elise
Il mio computer                                                           The Hornet
Cullato delle onde The magic clock
Grandi amici                                                        
La piccolo Teiera 4- Brandon
Basso eletrico Marshi Turk
La canzone di babbo Hava Nagila
Little ëaltz The mountain king-Grieg

Radesky-Straus
2- Artemis Koçi Italian Song
Il passero
Little ëaltz 5- Eras. Eros
Gtude Katiushka
Gertrude & Elizabeth                                                   Mouse
Old Mc Donald                                                            The bee
Tarantella                                                                     Tchaikovsky
Bells are ringing

6- Julia Cenko 7- Edita Ymeraj
Simphony Nr. 5                                                             Love Story
O sole mio Hava Nagila
Eine kliene Nacht music                                                The mouse
Turkish March                                                               Symphony 5

8- Andia Hatellari
Chopin ëaltz
Chopin Prelude
Ballade four Adeline
Hungarian Dance-Brahms

Janari hapet përsëri me koncerte nga nxënësit e talentuar instrumentistë të
shkollës artistike “Jan Kukuzeli” Durrës, ku nën kujdesin e mësuese Mesila
Hoxholli, interpretojnë sallën e Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL, një koncert
me pjesë muzikore të kompozitorëve të ndryshëm .

Muzikë



72

E hënë, 19 janar 2015, ora 17:00

Nxënsia Bjona Balla e shkollës 9 vjecare “Marie Kaculi” hap
ekspozitëne saj të parë vetiake në sallën e Klubit Sigal. Portretet
dhe peisazhet e saj e spikatën këtë piktoretë vogël si një krijuese të
talentuar e me të ardhme.

Art figurativ



E mërkurë, 28 janar 2015, ora 17:00

73

Dy librat për Kongreset Arsimor dhe atë Kombëtar, të Lushnjës
të autorit ëngjëll Sh. Zerdelia u ndoqën me mjaft interesim

nga miq e kolegë të shkrimtarit në promovimin e tyre.  

Letërsi



E hënë, 02 shkurt 2015, ora 17:00

74

Koncerti i Degës së Violinës të shkollës së mseme artistike
“Jan Kukuzeli”e mbushi me tinguj e emocione Sallën e Klubit
SIGAL. Këta nxënës treguan një nivel të lartë interpretimi.

Muzikë



Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”.

Tema: Takim me nxënës të qeverive të nxënësve.
Në kuadër të bashkëpunimit me Qeveritë e Nxënësve me fokus prezantimin 
rreth misionit, objektivave dhe arritjeve te CLG, u organizua një takim i 
përbashkët i anëtarëve të CLG dhe anëtarëve të 2 qeverive të nxënësve, 
përkatësisht të shkollës 9-vjeçare “Njazi Mastori”, në Sukth dhe “Qemal Mici” 

në qytet. 
Pjesëmarrës: 62 fëmijë 11-17 vjeç 
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E shtunë, 14 shkurt 2015, ora 11:00 

Workshop



76

E premte, 20 shkurt 2015, ora 11:00 

Këtë ditë, në ambjentet e Klubit të Artit dhe Kulturës
SIGAL u zhvillua konferenca e shtypit “Associazione

Neë Umor Sound” përfaqësuar nga Giuseppe Palumbo,
mbi prezantimin e një seri aktivitetesh kulturore,
artistike, promovim librash etj.
Morrën pjesë ………….

Konferencë
për shtyp



77

E shtunë, 21 shkurt 2015, ora 11:00 

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children” 

Tema: ëorkshopi peer too peer: 
Pas trajnimit që morën 10 anëtarë rreth advokimit dhe planit të advokimit për 
zhvillimin e kapacitetit të anëtarëve të tjerë me qëllim që edhe ata të marrin 
njohuri mbi temën dhe të realizojnë planin e advokimit, u organizua ëorkshopi 
me temë : Advokimi 
Ky ëorkshop u drejtua nga anëtarët ( Bora, Ajla, Çezarina) që e kishin marrë
trajnimin nga expertët. 

Qëllimi: Të japë njohuri çfarë është advokimi si dhe si të krijojnë një plan 
të advokimit 

Çështjet që u trajtuan: 
a. Cfarë është advokimi 
b. Vendosja e qëllimeve dhe objektivave SMART 
c. Përcaktimi i prioriteteve 
d. Marrja në konsideratë e rreziqeve 
e. Krijimi i planit të advokimit
f. Prezantimi i hapave
Pjesëmarrës: 45 fëmijë 11-17 vjeç

Workshop



78

E enjte, 26 shkurt 2015, ora 17:30

Me rastin e 16-vjetorit të
themelimit të saj, kompania
më e madhe e sigurimeve në
vend, SIGAL UNIQA Group
AUSTRIA organizoi një
aktivitet në Klubin e Artit
Sigal në Durrës, ku morën
pjesë drejtuesit dhe stafi i
SIGAL UNIQA, artistë
shqiptarë, përfaqësuesë të
institucioneve kulturore e
shtetërore, dashamirës të artit
e kulturës etj. Gjatë fjalës së
tij, Drejtori i Përgjithshëm i
SIGAL UNIQA, z. Avni
Ponari, falënderoi stafin për
përkushtimin dhe në mënyrë
të veçantë klientët për
besimin e dhënë përgjatë 16
viteve.

Pritje



27 shkurt 2015, ora 18:00

79

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL në bashkëpunim me

shoqatën “Kultura dhe Komuniteti” organizuan një cikël

takimesh me të rinj aktivistë të saj, në kuadër të

promovimit të Kartës së Tokës, dokumentit që përfaqëson

bashkësinë e parimeve etike, në të cilat duhet të

mbështetemi për të ndërtuar një shoqëri globale më të

drejtë, më të qëndrueshme dhe më paqësore në Shekullin

XXI.

Takimi i parë u organizua ditën e premte, datë 27.02.2015,

ora 14:00

Takimi i dytë po atë datë por në orën 17:00 në ambjentet

e Klubit të Artit Sigal, ku një grup të rinjsh nga shoqata

“Kultura dhe Kumuniteti” prezantuan programin e

aktiviteteve të ardhshme të shoqatës dhe si gjithmonë u fol

për Kartën e Tokës dhe u bë një prezantim në Poëer Point i

saj. Në takim u dusikutua për mënyrën se si Karta e Tokës

shërben si guidë për gjithë aktivitetin e organizatës tonë.

Së shpejti, vullnetarët e organizatës sonë do të fillojnë

promovimin e këtij dokumenti frymëzues në shkollat e

qytetit dhe më gjerë, Gjithashtu, në këtë takim u përcaktua

argumenti i diskutimit për takimin e ardhshëm, që është

njëri nga parimet e Kartës së Tokës.

Takimi u ndoq nga një numur i konsiderushëm të rrinjsh,

nxënës, student dhe aktivistë.

Workshop



E premte, 13 mars 2015, ora 11:00

80

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe
Klubin e Shkrimtarëve dhe Artistëve Durrës organizoi në ambjentet e tij
“Bisedë dhe Konkurs” me nxënës të shkollave të mesme, me rastin e 50-vjetorit
të vdekjes së Fan Stilian Nolit, kësaj figure madhore të letërsisë,’ përkthimeve
dhe Kishës Autoqefale Shqiptare.
Krahas evidentimit të vlerave të tij letrare, nga nxënësit u interpretuan me
dashuri shumë nga krijimet e tij në poezi si: Anës lumenjëve, Rend or
Marathonomak etj.

Konkurs



81

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the 

Children”.
Pjesëmarrës: 38 fëmijë 11-17 vjeç 
Tema: Përcaktimi i çështjes: “ Rritja e investimeve publike për fëmijët”. 

Gjatë planifikimit, grupi vendosi si prioritet “përmirësimin e kushteve në 
palestra e në tualetet e shkollës”.

1. Hartimi i fletëpalosjes për investimet për fëmijë. 

E shtunë, 14 mars 2015, ora 11:00 

Workshop



Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children”,
referuan mbi temën:
Përfundim i planit të advokimit: “ RRITJA E INVESTIMEVE PUBLIKE 

PER FEMIJET ” 

Nëpërmjet veprimtarive të ndryshme ata synojnë të rrisin ndërgjegjësimin e 
pushtetit vendor dhe donatorëve të ndryshëm, për rikonstruksionin e 
palestrave dhe tualeteve të dy shkollave, për një ndryshim rrënjësor të 
situatës.
Pjesëmarrës: 45 fëmijë 11-17 vjeç 
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E shtunë, 21 mars 2015, ora 11:00 

Workshop



E martë, 24 mars, 2015, ora 18:00

83

Zyra e mardhënieve me publikun e Ambasadës Amerikane në
Shqipëri në bashkëpunim me Klubin e Artit dhe Kulturës SIGAL,
organizuan pranë ambjenteve të klubit “Mbrëmjen e poezisë dhe
muzikës Afrikano-Amerikane”, ku performuan për të pranishmit në
aktivitet nxënës të shkollave të mesme.
Aktiviteti i parë në llojin e tij, u prit mjaft mirë nga dashamirësit dhe
mbështetësit e artit e veçanërisht të poezisë e muzikës.
Në këtë aktivitet ra në sy performance e arrirë e nxënësve
interpretues.

Letërsi & 
Muzikë



E mërkurë, 25 mars 2015, ora 17:00

84Art figurativ



E premte, 27 mars 2015, ora 11:00

85

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL në bashkëpunim me shoqatën “Kultura

dhe Komuniteti” organizojnë takimin e radhës me të rinjtë e saj, ditën e

premte, datë 27 mars, ora 11:00.

Argumenti kryesor i takimit ishte trajtimi i temës së shpallur në takimin

paraardhës, parimi i parë i Kartës së Tokës. Për këtë u organizua një

ëorkshop, dhe në frymën e diskutimeve aktivenga të rinjtë, u realizua një

ndërgjegjësim më i mirë lidhur me problemin e dinjitetit të lindur të njeriut

dhe të ndërvarësisë së gjithë qenieve që përbëjnë komunitetin e jetës.

Në takim u lanë detyrat për aktivitetet e K&K, në vazhdim…

Workshop



E enjte, 09 prill 2015, ora 18:00

86

“Art-Vizion Studio”

në bashkëpunim me

Klubin e Artit dhe

Kulturës SIGAL,

organizuan,“Ekspozit

ë Pikture të realizuar

nga nxënës të

shkollave 9-vjeçare

të qytetit të Durrësit.

Ishin 11 nxënës që

morën pjesë me

punimet e tyre të

larmishme dhe që u

pëlqyen jo vetëm nga

moshatarët e tyre por

edhe nga të rriturit.

Art figurativ
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E shtunë, 11 prill 2015, ora 14:00 dhe ora 17:00

Ditën e shtunë, më datë 11.04.2015, ora 14:00 dhe 17:00,
Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL në bashkëpunim me
shoqatën “Kultura dhe Komuniteti” dhe me DAR Durrës
organizuan një konkurs të fotografisë, të frymëzuar nga “Karta

e Tokës”, me temë: “Toka, shtëpia jonë e përbashkët”.

Fituesit e këtij konkursi do të shpallen gjatë një ceremonije
festive, më datë 22 prill, që është edhe Dita Ndërkombëtare e
Tokës. Takimi me të rinjtë që marrin pjesë në këtë konkurs,
gjatë prezantimit të projektit dhe dhënies së orientimeve
përkatëse, u zhvillua në ambjentet e Klubit të Artit dhe
Kulturës SIGAL Durrës.

Konkurs



E shtunë, 25 prill 2015, ora 17:00

88

Janë Patrik Madhi në kitarë
dhe Darin Bardhi në piano, dy
nxënës me të ardhme në
instrumentin e kitarës dhe
pianos, që sollën një atmosferë
interesante në Sallën e Klubit
Artit dhe Kulturës Sigal.

Koncerti evidentoi edhe një
herë talentin e tyre në rritje,
por dhe punën
e mirë që bëhet me ta në në
këtë shkollë.

Muzikë



E premte, 08 maj 2015, ora 19:00

89

Me rastin e 13-vjetorit të hapjes së shkollës “Wisdom”,

shkolla në bashkëpunim me Klubin e Artit dhe të Kulturës

SIGAL, organizoi programin e përvitshëm të dramatizime në

gjuhën angleze. Fëmijët të moshave 7-13 vjeç të qendrës së

gjuhëve të huaja “Wisdom” performuan pjesë të ndryshme të

autorëve të dramës botërore si: Shekspir, Bajron etj..

Letërsi



E premte, 15 maj 2015, ora 19:00

90

Poeti i mirënjohur Ruzhdi Gole, solli një stil të ri në promovimin e librit
të tij të fundit “Vrapime, mjedisi dhe gjuetie”. Me një metaforë të zgjedhur
dhe jetsore poezitë e interpretuara prej tij, bartnin në esencën e tyre,
mesazhet e ecies dhe qëndresës njerzore, qëndrimin e individit në kufijtë e 
qënësisë dhe botën e tij shumë planëshe. Ruzhdi Gole është një nga
poetët që kërkon vazhdimisht në sintaksën e ndjenjave dhe është fitues
i shumë cmimeve kombëtare
Morën pjesë dhe diskutuan shumë poetë, miq dhe nxënës të tij.

Letërsi



91



E mërkurë, 20 maj 2015, ora 18:00

92

Shkrimtarja dhe poetesha Viktori Xhako ishte përsëri mikeshë në
mjediset e Klubit të Artit SIGAL. Librat e saj “Monologu i enigmës”
dhe “Mos m’i vrit arinjtë e bardhë” janë piketa rritje në udhën e saj
krijuese. është një autore që në subjektet e saj ndërthur bukur
personalen me të përgjithëshmen.
Ky ishte fokusi në të cilën u përqëndruan edhe lexuesit dhe kolegët e saj
,shkrimtarë e poetë.

Letërsi



E enjte, 21 maj 2015, ora 18:00

93Muzikë



94

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the Children” 

Pjesëmarrës: 60 fëmijë 11-17 vjeç dhe të rritur 
Tema: Forumi rajonal «Garë për Mbijetesë» 
Në këtë forum morën pjesë Drejtoresha e Shërbimeve Sociale në bashki,
znj. Meme Xhaferraj, Shefja e DAR Durrës, znj. Liliana Cani, specialistë
të Drejtorisë së Shëndetit Publik Durrës, prindër , mësuesë, drejtorë të 2 
gjimnazeve e 3 shkollave 9-vjeçare etj. 
“Zëri 16 +..” bëri prezantimin e fushatës ndërgjegjësuese “Garë për 
mbijetesë”, prezantoi raportin e 1 qershorit si dhe planin e advokimit në
lidhje me investimet publike për fëmijët. Gjatë takimit pati një ndërthurje 
të prezantimeve dhe diskutimeve nga të ftuarit. 
Fëmijet, jo vetëm ngritën problematikat, por pas diskutimeve dhe nga të
ftuarit dolën në rekomandime konkrete. 

E shtunë, 29 maj 2015, ora 11:00 

Workshop



E enjte, 04 qershor 2015, ora 18:00

95

Recital i nxënësve të pianos: Brisilda Meka,Omar
Nelaj,Samuel Nelaj kënaqi jo vetëm mësuesit dhe prindërit
por edhe ata që kishin ardhur për ti dëgjuar ata. Në
program kishte një ndërthurje të pjesëve muzikore nga
autorët tanë dhe të huaj

Ky koncert u përgatit nga pedagogia Ilda Mema

Muzikë



E premte, 05 qershor 2015, ora 18:00

96Muzikë



E hënë, 08 qershor 2015, ora 18:00

97Muzikë



E martë, 09 qershor 2015. ora 18:00

98Muzikë



E mërkurë, 10 qershor 2015, ora 18:00

99Muzikë
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E premte, 12 qershor 2015, ora 18:00

Muzikë
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E premte, 15 qershor 2015, ora 18:00

Klubi i Artit dhe Kulturës Sigal në bashkëpunim me shoqatën”Miqtë
e Tomsonit”, organizuan në ambjentet e tij një takim muziko-letrar për
nder të 101 vjetorit të vdekjes së kolonel Tomsonit, ushtarakut që së
bashku me ushtarakë të tjerë hollandezë, u flijuan për të mbrojtur
shteti e ri dhe të sa po formuar shqiptar.
Morën pjesë shumë poetë, historian etj.

Muzikë & 
Letërsi
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E martë, 16 qershor 2015, ora 10:00

Workshop
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E enjte, 18 qershor 2015, ora 19:00

Artistët spanjollë Daniel 
Bellon dhe Diego Macerias
me ftesë të Klubit
të Artit dhe Kulturës Sigal
dhe shoqatës “Syri blu” , 
Tiranë në
bashkëpunim me 
Ambasadën e Spanjës në
Shqipëri organizuan
Koncert – Duo në sallën
tonë. Traditat e bukura të
muzikës spanjolle,
këta dy artistë, arritën t’i
përciellnin nëpërmjet një
interpretimi
dinjitoz. 

Muzikë
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E premte, 19 qershor 2015, ora 19:00

Art figurativ
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E enjte, 25 qershor 2015, ora 19:00

Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA në Durrës organizoi më
datë 25 qershor një koncert recital të përgatitur nga pedagogët
Afërdita Sinamati në piano dhe Eduart Tereziu në kitarë.
Në koncert u luajtën pjesë të ndryshme muzikore të autorëve me famë
botërore. Pedagogët Sinamati dhe Tereziu u shoqëruan në piano dhe
kitarë edhe nga disa artistë të rinj tepër të talentuar.

Pjesëmarrja: 30 persona

Muzikë
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E premte, 26 qershor 2015, ora 19:00

Tashmë është bërë traditë që Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA
në Durrës të organizojë aktivitete të shumta, e veçanërisht koncerte
recitale. Në vazhdimësi të këtyre eventeve, ditën e premte më datë 26
qershor u zhvillua koncerti recital me pedagogët Eduart Tereziu në
kitarë dhe Mesila Hoxholli në piano. Të dy pedagogët u shoqëruan
edhe nga studentët e tyre si në piano ashtu edhe në kitarë. Të
pranishëm për të dëgjuar pjesët muzikore të luajtura ishin mjaft artistë
e dashamirës të artit e kulturës.

Muzikë
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Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the 

Children” 

Tema: Fëmijët e CLG DURRES dhe fëmijët e qeverisë së nxënësve 
të shkollës “Qemal Mici” prezantuan temat e një dite pune për 

Underadion. 
Ky takim u monitorua nga SCI.
Temat që u prezantuan: 

AudioLibri 
Intervista jonë në Panairin e Agrobiznesit 
Siguria në Internet 
Rubrika Kuriozitete 
Rubrika Kuzhina Globale 

Pjesëmarrës: 52 fëmijë të moshës 11-17 vjeç dhe 10 të rritur.

E shtunë, 24 korrik 2015, ora 11:00 

Workshop
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Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the 

Children” 

Pjesëmarrës: 41 fëmijë të moshës 11-17 vjeç 
Tema: Aktivitetet për under radion

Temat që u prezantuan: 
AudioLibri 
Mësuesi ideal
Barsaleta
Poezi
Kuzhina Globale 
Prezantimi për fushatën ‘garë për mbijetesë’

Nene të ndryshme të KDF
Kuriozitete
Situata nga jeta e përditshme

E shtunë, 12 shtator 2015, ora 11:00 

Workshop
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E mërkurë, 23 shtator 2015, ora 17:30

Në kujtim të skulptorit të
njohur Odhise Paskali, Klubi i
Artit dhe Kulturës SIGAL
UNIQA në bashkëpunim me
Teatrin Kombëtar të Operas
dhe Baletit dhe shoqatën
kulturore “Rezonanca

Klasike” zhvilluan koncertin
recital me pianistin e njohur
Thanas Paskali. Artistë të
njohur ishin ftuar të merrnin
pjesë në këtë concert, si dhe
përfaqësues të institucioneve
të ndryshëm kulturore.

Muzikë
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E hënë, 28 shtator 2015, ora 10:00

Aktiviteti i titulluar “Takime letrare me krijuesit nga
Shqipëria” u organizua në sajë të simpoziumit të tretë
ndërkombëtar të artistëve, ku morën pjesë mbi 20
personalitete të shquara të letërsisë, kritikë të artit etj.

Letërsi
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Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “Save the
Children”organizuan takimin e tyre të radhës

Tema: ëorkshopi me temë “Trafikimi i Fëmijëve dhe Migrimi i
Sigurtë”.
Hartimi i fletëpalosjes dhe materialeve sensibilizuese.
Pjesëmarrës: 40 fëmijë 11-17 vjeç

E shtunë, 10 tetor 2015, ora 11:00 

Workshop
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E shtunë, 17 tetor 2015, ora 11:00 

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “Save the Children”

organizuan takimin e tyre të radhës
Tema: ëorkshopi me temë “Trafikimi i Fëmijëve dhe Migrimi i
Sigurtë”.
Hartimi i fletëpalosjes dhe materialeve sensibilizuese.

Pjesëmarrës: 40 fëmijë 11-17 vjeç

Workshop
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E premte, 20 nëntor 2015, ora 18:00

U zhvillua pranë ambienteve të Klubit të
Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA në
qytetin e Durrësit ekspozita fotografike
“Dyer Shkodrane”. Fotografi dyersh të
vjetra shkodrane me detaje të rralla, duke
dëshmuar pasuritë dhe vlerat e
pakrahasueshme të këtij qyteti të traditës
dhe kulturës, erdhën në eskpozitë nëpërmjet
fotografive të realizuara me aq mjeshtëri
nga fotografja Rozafa Shpuza.

Autorja e ekspozitës është lindur e rritur në
Shkodër dhe ka dhënë kontributin e saj
intelektual në këtë qytet.

Art figurativ
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E shtunë, 21 nëntor 2015 , ora 11:00 

Anëtarët e “Zërit 16+…Durrës” që mbështeten nga “ Save the 

Children” organizuan takimin e radhës me temën “20 Nëntori, Dita 
Ndërkombëtare e Konventës së të Drejtave të Njeriut” ku ndër të tjera
edhe fëmijët dhanë mendimin e tyre për këtë temë

Pjesëmarrës: 31 fëmijë 11-17 vjeç 

Workshop
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E hënë, 21 dhjetor 2015, ora 17:00

Pedagogët: Eduard Tereziu, Nevila Kalaja, Moza Vokopola dhe Sajmir
Kalaja së bashku me një grup nxënësish të klasës së pianos dhe kitarës
organizuan pranë ambienteve të Klubit të Artit dhe Kulturës SIGAL
UNIQA një koncert recital, ku debutuan pjesë të artistëve të njohur
botërorë. Niveli i lartë artistic dhe pregatitja serioze pikatën edhe këtë
herë.
Miq të artistëve pedagogë dhe dashamirës të artit ishin të pranishëm në
koncert.
Pjesëmarrja: 30 persona

Muzikë
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E martë, 22 dhjetor 2015, ora 17:00

Muzikë
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E mërkurë, 23 dhjetor 2015, ora 17:00

Unë dhe Muzika. Koncerti i nxënësve të shkollës
së mesme artistike “Jan Kukuzeli”, nën drejtimin e
pedagogëve Aida Kazazi Borshi, Ermira Peku Zhiti,
dhe Valbona Bihiku, i risollën përsëri nxënësit e
dalluar instrumentistë në sallën e Klubit të Artit dhe
Kulturës SIGAL me interpretimet mjaft cilsore.
Në programet e tyre përfshiheshin mjaft pjesë të
njohura nga kompozitorët shqipëtrë dhe të huaj.

Muzikë
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