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Shkoder, me 10 Janar 2011
FTESË PËR PJESEMARRJE NË REALIZIMIN E AKTIVITETIT: LOJRA POPULLORE FEST 2011

E/I nderuar ZNj .Z ________________________________

Duke ju falënderuar shumë për bashkëpunimin e sukseshëm për vitin që sapo lamё pas dhe ju uruar
mbaresi ne ketë vit që sapo kemi hyrë, kam kënaqesinë që t’ju ftoj në emer të organizatës The Door të
merrni pjesë dhë të bashkёpunojmë nё realizimin e aktivitetit “Lojra Popullore Fest- edicioni i Katërt.
Lojra Popullore Fest ёshtё një aktivitet me karakter social- kulturor për të rinjt, i cili synon që tё pasurojё jetën
e të rinjve, por dhe ti njohё ata me traditat tona kombëtare me anёn e performimeve të këngëve, valleve dhe
lojrave popullore etj...
Aktiviteti këtë vit do të përfshijë fëmijë dhë të rinj të cilët do të vijnё nga komuna dhe bashkitë brёnda dhe
jashtё vendit tonë.
Konkurimet ne mes te skuadrave ne Lojra Popullore Fest, edicioni 4 do te jene ne:
1. Lojë Popullorë
2. Valle me motive folklorike
3. Këngë me motive folklorike
4. Sfilatë me kostume tradicionale
5. Thyrje dore (për meshkuj e femra)
6. Vrapim nga sheshi para Bashkise Shkodër- deri në portën e Kalasë Rozafa.
Te gjitha veprimtaritë do të filmohen dhe transmetohen nga TV Rozafa. Juria si cdo vit do të vazhdojë të
motivojë me të mirët me cmime te karakteri me sende apo gjë te gjallë.
Aktiviteti do te realizohet me date 26 Mars 2011 ne Kalane Rozafa, Shkoder nëse moti është e mirë.
Nëse do të kemi një mot jo të mirë, ateherë ato do të mbahen në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, Shkodër.
Jeni te ftuar te merrni pjese!
Stafi Organizativ
Ps. Ju lutem kontaktoni ne
Adresa: Lagjia: Naim Gjylbegu
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