REPUBLIKA E MAQEDONISË VERIORE
INSTITUCIONI KOMBËTAR ANSAMBLI I KËNGËVE E VALLEVE POPULLORE SHQIPTARE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË SË VERIUT

Siças Nenit 2 të Rregullores nr 0201-140 të datës 06.06.2019, Drejtori I IN Ansambli I këngëve e valleve
popullore shqiptare më 15.03.21 në vijim sjellë këtë vendim për mbajte të audicionit:

PROGRAMI
VLERËSIMI I aftësiVE artistike (audicioni) I kandidatëve sipas njoftimit publik nr. 1/2021 për punësim të
dy (2) të punësuarve një grup tjetër I artistëve (fizarmonikë këngëtare instrumentiste muzikore) për
periudhë të caktuar pesë vjecare

I. Programi është I përcaktuar për kontrollimin e aftësive artistike të kandidatëve, në përputhje me
Rregulloren e IN Ansambli I këngëve e valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriore,
si më poshtë:
1. Për një punë nën urdhrin nr. 1 me KODIN 0304 A05 013 Një tjëtërartist I grupt të tretë - Kandidatëve
të fizarmonikës-instrumentistë muzikantë u kërkohet të kryejnë programin e mëposhtëm / detyrat e
punës me përmbajtjen vijuese:

-Shota (Vallja e Kosovës) https://youtu.be/DRqSkëYIa3c, https://youtu.be/v3E9Vq9xFB8
-Këngë popullore nga Kërçova "Kur jam kan 12 vjet" https://youtu.be/ydrhas0BRBQ
-Këngë nga Shqipëria e Mesme "Laje laje kryt si rosa" https://youtu.be/LmOb-GTË01o,
https://youtu.be/A2xSYpQSgT0
-Kënga nga rajoni i Pollogut "Prej Tetove n'Gostivar"
https://youtu.be/k5yGSZSeBxA

2. Për një punë nën urdhrin nr. 2 me KODIN 0304 A05 013 Një tjetër artist I grupit të tretë- Kandidatëve
për Këndim u kërkohet të kryejnë programin e mëposhtëm / detyrat e punës me përmbajtjen vijuese:
-Këngë epike nga Dibra "Jusuf Xhelili" https://youtu.be/bJM6bom2jkk
-Këngë lirike nga Pollogu "Skutaqja e cuces" https://youtu.be/1t55CqobiQg

-Këngë internimi nga Pollogu "O pampur tu kputshin telat" https://youtu.be/YU8FsMYKIyE
-Balada e Vjetër Popullore Shqiptare "Çou Rexho" https://youtu.be/jB8V2HV7abk

3. Komisioni për zbatimin e procedurës së punësimit do të bëtë vlerësimin e aftësive artistike të
kandidatëve që kanë aplikuar në bazë të kritereve të mëposhtëm të detyrueshme dhe specifike për
secilën punë, si vijon:
-Për pozicionin e punës nën urdhërin nr.1 me KODIN 0304 A05 013 Një tjetër grup i tretë artist Instrumentist muzikant-fizarmonikë përmes:
-kontrollimit të aftësive interpretuese duke kryer shembuj karakteristikë që zbërthejnë njohuri nga
folklori;
-interpretim i një vepre (vallëzimi) virtuoz;
-kontrollimi i njohurive të repertorit të këngëve popullore shqiptare;
-kontrollimi I leximit të tekstit me nota;
-dëgjimi dhe kontrollimi i ritmit;
-përshtypja artistike (virtuozitet, muzikalitet, sugjestionim);
-ushtrime ritmike me takte komplesë (të përziera ose të përbëra);

-Për pozicionin e punës nën urdhërin nr.2 me KODIN 0304 A05 013 Një tjetër artist I grupit të tretë këngëtar, përmes:
-interpretimit të një kënge;
-kontrollimit të dëgjimi;
-kontrollimit të ritmit;
-intonacionit;
-përshtypjes artistike (virtuozitet, muzikalitet, sugjestionim);
-njohjes së notave muzikore (leximi i partiturave)
-cilësisë së zërit (kontrollimi i aftësive të këndimit duke interpretuar pjesë karakteristike);
II Audicioni do të zhvillohet në dy faza në përputhje me Rregulloren për audicionin IN Ansambli I
këngëve e valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriore.
III Programi për kontrollimin e aftësive artistike të kandidatëve publikohet sipas miratimit të tij në faqen
e internetit të Institucionit Kombëtar të Ansamblit të Këngëve e Valleve Popullore Shqiptare në
Republikën e Maqedonisë Veriore ëëë.ansambli-shqiptar.mk të njëjtën ditë së bashku me njoftimin
publik për punësim.

IV. Aplikantët që do të paraqesin dokumentacionin e plotë sipas njoftimit të publikuar, do të njoftohen
nga Komisioni për zbatimin e procedurës së punësimit me shpallje publike të ditës, kohës dhe vendit të
audicionit përmes faqes në internet të Institucionit Kombëtar, e anë të telefonit të kontaktit dhe në
mënyrë elektronike sipas të dhënave që jepen në kërkesën e tyre të punësimit.
V. Komisioni për kryerjen e procedurës së punësimit do të vlerësojë kandidatët në përputhje me nenin 9
dhe nenin 11 të Rregullores për auditimin të Institucionit Kombëtar Ansambli I këngëve e valleve
popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriore.
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