
RETRO N’SOKAK
24-25 TETOR 2020
GJIROKASTËR

Qyteti  i bukur i Gjirokastrës, me rrugicat e famshme me kalldrëm që mbartin aromë historie e 
trashëgimie, fton të gjithë të pasionuarit pas artit dhe të bukurës, në datat 24-25 Tetor 2020 për një 
rikthim në nostalgji ku për herë të parë do të ekspozohen mjetet historike të koleksionit shqiptar 
me të ftuar special nga rajoni shoqëruar nga performanca artistike në ritmet Jazz & Swing.  

24 TETOR, e Shtunë

10:30     Hapja zyrtare e RETRO N’SOKAK. Ekspozimi i mjeteve historike shqiptare në
Pazarin e Gjirokastrës. Mjetet historike më të spikatura do jenë mjetet e Parkut të 
Delegacionit dhe mjetet e ish-Kinostudios, si relike të filmave të vjetër shqiptare, si 
dhe pjesëmarrja e Oldtimer Club Prizren. Vendosja e punishtes së targave suvenir 
në një nga dyqanet në hyrje të pazarit të Gjirokastrës, ku qytetarë dhe turistë do 
kenë mundësinë të personalizojnë targa suvenir me shkrime sipas dëshirës dhe do 
kenë mundësinë të sodisin duke respektuar distancat prodhimin dhe kuposjen e 
targave suvenir me prokatin e vjetër origjinal shqiptar me flamurin kuq e zi. 

16:00-19:00 Performancë emocionuese nga pianisti i mirënjohur italian Alessio Maliari 
i cili do interpretojë nga repertori jazz & swing dhe blues që i shkon kaq shumë 
mjeteve të ekspozuara në Pazar, shoqëruar nga balerinë profesionistë të veshur në 
stilin e viteve ’50. Gjithashtu, do performojnë dhe artistë të tjerë për të krijuar një 
atmosferë të ngrohtë për publikun. 

19:00-20:00 Performancë nga grupi OPA CUPA te amfiteatri i odeonit kryesuar nga trumpetisti 
italian Cesare Dell’Anna dhe me anëtarët e bandës që vijnë nga vende të ndryshme 
të Ballkanit, të cilët i kanë kushtuar shumë këngë Shqipërisë duke krijuar një 
atmosferë festive në ritme folk-ballkanike-jazz.  

25 TETOR, e Diel

10:00-14:00      Vijon ekspozimi i mjeteve historike në Pazarin e Gjirokastrës me muzikë të 
përzgjedhur. 

RETRO N’SOKAK do të zhvillohet në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve 
të Transportit Rrugor – MIE, Albanian-American Development Foundation (AADF), TID 

Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër dhe do të kurohet artistikisht nga Hemingway Fan Club Albania. 

Organizimi do të respektojë të gjitha distancat dhe protokollet higjieno-sanitare  për mbrotjen nga COVID19.

PROGRAMI


