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TEATËR “MIGJENI”, SHKODËR, 

SHQIPËRI 
 

Bashkia Shkodër dhe Qendra Kulturore “Pjetër Gaci” organizojnë: Çmimi “Pjetër Gaci”, edicioni XVII. 
Ky aktivitet, i cili zhvillohet në qytetin e Shkodrës që nga viti 2001, është një konkurs i interpretuesve të rinj të 

muzikës klasike, që ka si synim evidentimin dhe nxitjen e talenteve të reja, 
duke i krijuar mundësi të pasurojnë proçesin formues. 

 
Çmimi “Pjetër Gaci” përfshin katër disiplina muzikore: PIANO, HARQE, KANTO, FRYMORË. 

 
Ftohen të gjithë nxënësit dhe studentët nga Shqipëria, Rajoni dhe Europa. 

 
 

        Kategoritë për disiplinat respektive: 

 
KATEGORIA A (të lindurit në vitet 2010-2011-2012) Harqe/ Piano 
Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme -  Maksimumi 5 minuta 
 

KATEGORIA B (të lindurit në vitet 2008-2009) Harqe/ Piano 
Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme – Maksimumi 7 minuta 
 
KATEGORIA C (të lindurit në vitet 2006-2007) Harqe/ Piano 
Programi për PIANO- Një kohë sonatë e periudhës klasike dhe një vepër e lirë e një stili të ndryshëm – 
Maksimumi 10 minuta 
Programi për HARQE – Program i lirë – Maksimumi 10 minuta 

 
KATEGORIA D (të lindurit në vitet 2004-2005) Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë 
Programi për PIANO – Një vepër e J.S.Bach dhe një vepër e lirë e një stili të ndryshëm – Maksimumi 12 minuta 
Programi për HARQE – Program i lirë. – Maksimumi 12 minuta 
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË – Program i lirë – Maksimumi 12 minuta 
 



KATEGORIA E (të lindurit në vitet 2002-2003) Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto 
Programi për PIANO - Një kohë sonate e periudhës klasike dhe një vepër e lirë e një stili të ndryshëm – 
Maksimumi 15 minuta 
Programi për HARQE – Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme. 
– Maksimumi 15 minuta 
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË – Program i lirë – Maksimumi 15 minuta 
Programi për KANTO – program i lirë  Maksimumi 15 minuta 
 

KATEGORIA F (të lindurit në vitet 1999-2000-2001) Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto 
Programi për PIANO - Program i lirë, ku të perfshihet një Etyd nga Chopin, Liszt, Scriabin, Debussy, 
Rachmaninov, Bartok, Ligeti - Maksimumi 15 minuta 
Programi për HARQE – Program i lire, ku për disiplinen e Violinës te perfshihet nje Etyd ose Capriccio nga N. 
Paganini, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski – Maksimumi 15 minuta 
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË – Program i lirë – Maksimumi 15 minuta 
Programi për KANTO – program i lirë. Maksimumi 15 minuta 
 

KATEGORIA G (të lindurit në vitet 1996-1997-1998) Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto 
Programi për PIANO - Program i lirë, ku të perfshihet një Etyd nga Chopin, Liszt, Scriabin, Debussy, 
Rachmaninov, Bartok, Ligeti - Maksimumi 20 minuta 
Programi për HARQE – Program i lire, ku për disiplinen e Violinës të përfshihet një Etyd ose Capriccio nga N. 
Paganini, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski – Maksimumi 20 minuta 
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË – Program i lirë – Maksimumi 20 minuta 
Programi për KANTO – program i lirë Maksimumi 20 minuta 
 

KATEGORIA H (të lindurit në vitet 1993-1994–1995) Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto 
Programi për HARQE/ PIANO – Program i lire, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të 
ndryshme. - Maksimumi 20 minuta 
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË – Program i lirë – Maksimumi 20 minuta 
Programi për KANTO – program i lirë Maksimumi 20 minuta 

 

REGJISTRIMET MBYLLEN NË DATËN 26 PRILL 2018 

Regjistrimi bëhet përmes sistemit online në  www.arte.com.al  

Kriteret e detyrueshme për regjistrim janë:  

a) Të dhënat përsonale 
b) Përcaktimi i Disiplinës dhe Kategorisë 
c) Programi 
d) Kopje e një dokumenti identiteti 
e) Foto digjitale		
f) Mandat pagese e taksës së regjistrimit prej 1.000 ALL  

 
∗ Nuk lejohen ndryshime të programit mbas afatit të fundit të regjistrimeve 
∗ Ditën e garës, konkurenti duhet të paraqitet me këto dokumenta me vete: 

1. Dokument personal identifikimi 
2. Mandat pagese e taksës së regjistrimit prej 1.000 ALL 

 



ÇMIMET: 

ÇMIMI “PJETËR GACI” – 2000 Euro 
Mbështetur nga Williamson Foundation 

 
 Koncert me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar në stinën koncertore 2018/2019 

 
Çmimi Special i Institutit Italian i Kulturës* 

 
Çmime për kategori 

 

																																																													
∗ *	Çmimi Special i Institutit Italian i Kultures i dedikohet vetëm disiplinës së harqeve, për interpretimin më të mirë të një 

Capriccio ose transkriptimi të N. Paganini. 	


