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Të gjithë për një qëllim!

Nëse para tre vjetësh, kishte edhe dyshime, nëse do të mund t’ia 
dilnim të ktheheshim në traditë, sot besoj se ato i kemi lënë pas 
… Ëndrra dhe sfida e dikurshme individuale, rishfaqet për 
herë të tretë jo më si një ëndërr, por si sfida e përbashkët e shumë 
entusiastëve… .

… mbështetës dhe admirues …
… të ftuar dhe konkurues …

DEA ka ndërkohë « amatorët» e vet, së bashku që në orën e parë të 
frymimit të aktivitetit, interesi dhe padurimi i të cilëve na gëzon 
dhe na motivon … çdo vit e për më mirë…, çdo vit e për më 
shumë…, 
Ndaj këtë sezon veror e prekim me sfida dhe pritshmëri të reja, nga 
të cilat sfida e vazhdimësisë s’mund të jetë veçse sfida e zgjerimit... 
. 
Kështu nga 487 filma të ardhur nga 49 vende të botë, në edicionin 
e parë (2014) dhe 1300 syresh nga 75 shtete në edicionin e dytë, 
këtë vit, për të marrë pjesë në festival kanë aplikuar mbi 2300 
filma me metrazh të plotë dhe të shkurtër nga rreth 100 vende të 
ndryshme të botës. 
Edhe fakti, që DEA OPEN AIR 2016 nis sivjet në Gjirokastër, 
dëshmon jo vetëm zgjerimin e konsoliduar gjeografik të nismës së 
parë, por edhe zgjerimin e interesimit të publikut për të.
Megjithatë sfida e zgjerimit do të vazhdojë të jetë edhe sfidë e 
cilësisë… . 
I orientuar që në zanafillën e vet më shumë nga cilësia e produktit 
filmik se sa nga emrat e kinemasë, DEA OPEN AIR do të vazhdojë 
të joshë interes me trajtesa, kontribute dhe sensibilizim, përputhur 
me mungesat e gjata të publikut tonë, i cili duhet të rimësohet të 
shijojë filmin në kinema. 

Po ndonëse besojmë se investimi është më pak vlefshëm kur bëhet 
tek emrat – pra te publiciteti, se sa te cilësia e filmave – pra tek 
edukimi i publikut, organizimit edhe këtë vit nuk i mungojnë 
as ikonat e kinemasë shqiptare dhe as kineastët dhe njohësit e 
kinemasë nga Europa dhe bota.
Po për sa kohë motoja jonë e shpallur është kultura…, synimi jonë 
mund të jetë vetëm edukimi…

Ndaj dhe Akademia verore DEA do të fokusohet këtë vit në 
edukimin filmik të fëmijëve dhe të rinjve. Organizuar në fashë të 
përshtatshme orare përputhur me  grupmoshën, në Kinoteatrin e 
qytetit të Sarandës dhe të Gjirokastrës janë planifikuar të shfaqen 
15 filma për fëmijë dhe të rinj, në praninë dhe me komentet dhe 
ligjëratat e lektorëve të specializuar për edukimin filmik të fëmijëve, 
të ardhur nga Suedia dhe Gjermania.  

Jemi sërish në prag të një edicioni të ri të një festivali ndërkombëtar 
filmi – të një takimi të ri kulturash. Dhe do jemi jo më kot edhe në 
Sarandë edhe Gjirokastër për ta realizuar këtë.

Në këto dy kryeqendra të shquara të Jugut, shqiptarët i paraqiten 
botës si europianë dinjitozë – në mjedise magjepsëse si edhe me 
histori të dëshmuar nga monumente po kaq magjepsëse. Të 
organizosh këtu takimin e kinemave evropiane, do të thotë të 
përballesh me ta si i barabartë... .

Kultura është rruga – ne po mundohemi të ecim në të ... .

DEA International Film Festival – që këtë qershor 2016 organizon 
edicionin e vet të tretë është një tjetër hap në të njëjtin drejtim dhe 
me të njëjtin përkushtim... .

Na vaftë mbarë !
Të gjithëve ne, që na bashkon i njëjti qëllim dhe e njëjta rrugë!

EDMOND TOPI
Drejtor i Festivalit
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ALL FOR A PURPOSE!
If three years ago, there were still doubts,  whether  we could 
go back  to  tradition , I believe that today  we have left  
behind this doubts ... the old lone  dream and challenge  
reappears  for the third time,  not just as a dream, but as a 
common  challenge of many enthusiasts ....

... Supporters and admirers...

…guests and competitors...

DEA has meanwhile “its own amateurs”, that  along the first 
hours  of this  activity, their  interest and impatience gives 
us joy  and motivates us ... every year for the best ... every 
year for more ...

Therefore, this summer season comes with new challenges 
and expectations, from which, the challenge the 
sustainability can only be expanding....

Thus far, 487 films coming from 49 countries from all over 
the world, in the first edition (2014) and 1300 of them from 
75 countries, in the second edition, this year, have applied 
over 2300 full length- films and short ones , of about 100 
countries from different countries of the world.

Even the fact that, DEA OPEN AIR 2016 launches his activity 
in Gjirokaster, demonstrates not only the consolidate 
geographical expansion of the first initiative, but also the 
expansion of the public interest.

Yet, the challenge of enlargement will continue to be a 
challenge of quality....

Oriented to its beginnings, as a product  of quality  film , 
more than just simply names of cinema, DEA OPEN AIR will 
continue to attract interest with  her treatises, contributions 
and awareness, in accordance with the long absences of our 
public, who must re-learn to enjoy the film in the cinema.

Although we believe that, the investment is less valuable 
when it comes  to names -  specifically when it comes to 
advertising more than the quality of the film – therefore to 
educate the public,  the organization of this year doesn’t 
lack neither  the presence of icons of the Albanian cinema 
or even  film-makers and connoisseurs of cinema from 
Europe and all over the world.

For as long as our motto proclaims culture ... Our aim can 
be only  education ...

This year , DEA Summer Academy  will focus on film 
education of children and youth. Organized in  suitable 
schedules  that correspond with age group , in the Movie 
House of Saranda and Gjirokastra are scheduled to be 
screened 15 films for children and youth, in the presence 
and with the comments and speeches of lecturers specialized 
in education film for children,  coming from Sweden and 
Germany.

We are again on the verge of a new edition of an international 
film festival - a new meeting of cultures. And we will not be 
in vain in Gjirokastra, Saranda to achieve this.

In these two outstanding capitals of the South, Albanians 
appear  to the world dignified  as Europeans - in stunning 
environments , as well as proven historical   fascinating 
monuments.  Organizing the meeting of European cinemas 
here, it means to face them as equals ....

Culture is the way - we are trying to walk in ....

DEA International Film Festival – which in this June 2016 
organizes its third edition,  is another step in the same 
direction and with the same commitment ....

Hope everything goes well !
All of us, unites the same purpose and the same path!

EDMOND TOPI
Director of festival
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Bashkia Gjirokastër 



EDICIONI I TRETË!

Nga 18 deri më 25 qershor 2016, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dea 
Open Air do të startojë edicionin e tij të tretë. Edhe këtë herë festivali 
do të vijojë traditën e të qenit vizitor i njëkohshëm në dy qytetet më të 
bukura të Jugut shqiptar: 

në stolinë e rivierës shqiptare, Sarandë dhe në qytetin-trashëgimi të UN-
ESKO-s, Gjirokastër. Festivali organizohet Open Air: në Sarandë në Kin-
ema Limani dhe

në Kinoteatrin e qytetit, ndërsa në Gjirokastër në Kinema Odeon si edhe 
në Kinemanë e Re të qytetit. Planifikuar është edhe improvizimi i disa 
kinemave të tjera për seksionet plotësuese në ambjente të ndryshme të 
qyteteve. 

Numri i aplikantëve të DEA OPEN AIR ka ardhur në rritje nga viti në 
vit. Nga 487 filma të ardhur nga 49 vende të botë, në edicionin e parë 
(2014) dhe 1300 syresh nga 75 shtete në edicionin e dytë, këtë vit, për të 
marrë pjesë në festival kanë aplikuar mbi 2300 filma me metrazh të plotë 
dhe të shkurtër nga rreth 100 vende të ndryshme të botës. 

Filmat e paraqitur dhe fituesit që marrin pjesë në konkurrim i janë nën-
shtruar fillimisht seleksionimit paraprak të komisioneve ndërkombëtare, 
të mbyllur që në fund të muajit Mars.

185 filmat me metrazh të plotë, që kanë aplikuar për të marrë pjesë në 
konkurim vijnë jo vetëm nga vendet evropiane, por edhe më gjerë, duke 
i dhënë aplikimit gjeografi ndërkontinentale.

Komisionet e përzgjedhjes paraprake kanë menduar t’i ofrojnë publikut 
të gjerë dhe atij të specializuar 7 filma të gjatë për Seksionin e filmit me 
metrazh të plotë ose konkurimin kryesor si edhe 3 syresh për Seksionin 
e filmit ndërkufitar (prodhime të viteve 2015-2016 nga Gjermania, 
Shqipëria, Franca, Suedia, Turqia, SHBA dhe Zvicra).

 Për konkurimin në Seksionin e filmit të shkurtër kanë aplikuar 2120 fil-
ma nga 80 vende të botës. Komisioni i përzgjedhjes paraprake ka përzg-
jedhur për këtë konkurim 39 filma, të ardhur nga: Australia (1), Belgjika 
(1), Bullgaria (2), Franca (4), Gjeorgjia (1), Gjermania (3), Holanda (4),  
Itali (1), Kanada (2), Kosova (2), Polonia (3), Republika çeke (1), Rusia 
(1), Siri (1), Spanja (4), SHBA (1), Shqipëria (5), Turqi (1), Zvicër (1).

Veçanësi e Edicionit të Tretë të DEA OPEN AIR 2016 mbetet Akademia 
verore e filmit DEA. Nëse vitin e shkuar në fokus të saj ishin studentët e 
shkollave të filmit në Shqipëri dhe Kosovë dhe mjeshtëria e të shkruar-
it të skenarit, këtë vit Akademia do të fokusohet në edukimin filmik të 
fëmijëve dhe të rinjve. 

Me këtë qëllim, organizuar në tri fasha të ndryshme orare përputhur me 
tri grupmosha të ndryshme (për fëmijë, adoleshentë dhe të rinj) në Kino-
teatrin e qytetit të Sarandës dhe Kinemanë e Re të qytetit të Gjirokastrës 
janë planifikuar të shfaqen 15 filma për fëmijë dhe të rinj, në praninë 
dhe me shpjegimet, komentet dhe ligjëratat e lektorëve të specializuar 
për edukimin filmik të fëmijëve, të ardhur nga Suedia dhe Gjermania.  

Edicionin e tretë të DEA International Film Festival e mbështet Min-
istria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Kinematografisë, të cilat së 
bashku me Bashkinë e Sarandës dhe Gjirokastrës krijojnë atmosferën e 
nevojshme mikpritëse për prurjet artistike dhe kontributet qytetare nga 
e gjithë bota. 

Specialistët e kinemasë, drejtorët e disa festivaleve të tjera evropiane të 
filmit, por dhe aktorët, regjisorët, producentët dhe gazetarët e ftuar i jap-
in aktivitetit gjallërinë dhe komunikimin shumëdimensional, që kine-
maja gjithnjë premton dhe realizon.   

Zyra e shtypit 
DEA OPEN AIR



THIRD EDITION

Starting from 18 to 25 June 2016, the International Film Festival 
“Dea Open Air” will launch its third edition. Once again, the 
festival will continue the tradition of visiting simultaneously the 
two most beautiful cities of Southern Albania:

in the glittering  of the Albanian Riviera, Saranda and in the 
heritage city of UNESCO, Gjirokastra. The festival is organized 
in Open Air : Cinema “ Limani”  of Saranda and in the Movie 
House of the town, while in Gjirokastra will take 

place  in “Odeon” Cinema and in the New Cinema of the city. 
It is also planned, the improvisation of other cinemas, for some 
additional sections in different environments of the cities.

The number of applicants of  DEA OPEN AIR has been increasing 
from year to year. From 487 films coming from 49 countries of 
the world in the first edition (2014) and 1300 of them from 75 
countries in the second edition, this year, for the participation  
in the festival have applied over 2300 full length films and short 
ones  from about 100 countries around the world.

The Films to be introduced and winners participating in 
the competition,  have undergone preliminary selection of 
international Committees , closed at the end of March.

185 feature films that have submitted   in the competition, 
coming not only from European countries but also from beyond, 
have given intercontinental geography to the applications.

Preliminary Selection Committees   have  thought to offer to the 
general and specialized public 7 full length films,  during the  
Feature  film Section  or the  main competition , and also,  three 
of them for the  Cross-border section film (productions of  2015-
2016  from Germany , Albania, France, Sweden, Turkey, United 
States and Switzerland).

For the competition of the Short film Section have  submitted 
2120 films from 80 countries. The  Preliminary Selection 
Commission has selected for this competition 39 films, coming 
from: Australia (1), Belgium (1), Bulgaria (2), France (4), 
Georgia (1), Germany (3), Netherlands (4) , Italy (1), Canada 
(2), Kosovo (2), Poland (3), Czech Republic (1), Russia (1), 
Syria (1), Spain (4) United States (1), Albania (5 ), Turkey (1), 
Switzerland (1).

Specific particularity of the Third Edition of  DEA OPEN AIR 
2016 remains Summer Film Academy DEA. If last year,  the focus  
was students of  film school in Albania and Kosovo, and mastery 
of writing a screenplay, this year , the Academy will focus on film 
education of children and youth.

With this purpose, in the Movie House of Saranda and in 
the New Cinema of Gjirokastra, organized in three different 
band schedules that correspond to three different age groups 
(children, teenagers and youth) are planned  to be screened 
15 films for children and young people , in the presence and  
with the explanations, comments and speeches of lecturers 
specialized in  children’s film education, coming from Sweden 
and Germany.

The third edition of the International Film Festival DEA is 
supported by the Ministry of Culture and the National Center 
of Cinematography, that jointly with the City of Gjirokastra and  
Saranda create the necessary welcoming atmosphere  for artistic 
flow and civic contributions from around the world.

Cinema specialists, directors of several other European film 
festivals, but also actors, directors, producers and journalists are 
invited to  give the  vitality and multifaceted communication to 
the activity,  that  the cinema  always promises and realizes .

Press Office
DEA OPEN AIR
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PROGRAMI I FILMAVE 
18 – 25 Korrik 2016

E Shtunë, Datë  18. Qershor 2016

0ra 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
S’ka ndodhur gjë – Zvicër 2016, 88 Minuta. 
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Dielë, Datë 19. Qershor 2016

Ora 17:00
Programi i Filmit të shkurtër 
5 Euro – Kosovë 2015 (5 minuta), Tre – Shqipëri 
2015 (15 minuta), Dashuria më vrau dashurinë 
– Belgjikë 2015 (15 minuta), Këpucari i vogël 
– Francë 2015 (6 minuta), Kolegë – Gjerma-
ni 2016 (11 minuta), Gjithshka që mbetet – 
Holandë 2015 (8 minuta), Spark – Holandë 2015 
(8 minuta), Shtëpi – Belgjikë 2015 (5 minuta), I 
largët – Shqipëri 2016 (6 minuta), Operatori i 
fundit i urës – Holandë 2015 (6 minuta), Nënë - 
Georgji 2015 (10 minuta).
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

Ora 19:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
Udhëkryqi – Turqi 2014, 116 Minuta.
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

E Hënë, Datë 20. Qershor 2016

Ora 10:00
Akademia verore DEA: Emili dhe dedektivët - 
Film për fëmijë
(Shfaqje filmi dhe diskutim për dhe me fëmijët)
KINOTEATRI - SARANDË 
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

0ra 19:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Kanun - Belgjikë 2015, (27 minuta),  
Dita e gjyshes – Poloni 2016 (30 minuta), Në 
plazh – Gjermani 2015 (19 minuta), Shtatë ma-
jat – Holandë 2015 (22 minuta), Truke të pista 
- Gjermani 2015 (13 minuta).
KINOTEATRI - SARANDË 
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

At 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
Week-ends – France  2015, 90 minutes.
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

At 21:00
Programi i Filmit ndërkufitar 
De l’autre côté de la mer – Switzerland, 90 
Minuta 
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR

Ora 23:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Kanun - Belgjikë 2015, (27 minuta),  
Dita e gjyshes – Poloni 2016 (30 minuta), Në 
plazh – Gjermani 2015 (19 minuta), Shtatë ma-
jat – Holandë 2015 (22 minuta), Truke të pista 
- Gjermani 2015 (13 minuta).
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Martë, Datë 21. Qershor 2016

Ora 10:00
Akademia verore DEA: Fëmija me zile - Film 
për fëmijë
(Shfaqje filmi dhe diskutim për dhe me fëmijët)
KINOTEATRI - SARANDË 
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

0ra 19:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Disiplinë – Zvicër 2014 (11 minuta), Dashu-
ria vjen më vonë – SHBA (10 minuta), Luizi 
– Francë 2014 (9 minuta), Përrallë orientale – 
Francë 2015 (7 minuta), Sofia nuk fjeti mirë – 
Francë 2014 (20 minuta), Anteku – Poloni 2016 
(20 minuta).
KINOTEATRI - SARANDË 
KINOTEATRI – GJIROKASTËR

Ora 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
E reja Sophie Bell – Suedi 2014, 84 Minuta.
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

Ora 21:00
Programi i Filmit ndërkufitar 
Heroi – Kosovë 2014, 95 Minuta.
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR

Ora 23:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Disiplinë – Zvicër 2014 (11 minuta), Dashu-
ria vjen më vonë – SHBA (10 minuta), Luizi 
– Francë 2014 (9 minuta), Përrallë orientale – 
Francë 2015 (7 minuta), Sofia nuk fjeti mirë – 
Francë 2014 (20 minuta), Anteku – Poloni 2016 
(20 minuta).
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Mërkurë, Datë  22. Qershor 2016

Ora 10:00
Akademia verore DEA: - Përrallat e natës - Film 
për të rinj
(Shfaqje filmi dhe diskutim për dhe me fëmijët)
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI - GJIROKASTËR
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PROGRAMI I FILMAVE 
18 – 25 Korrik 2016

0ra 19:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Bal Kan – Shqipëri 2016 (18 minuta), Beteja e 
fundit – Kosovë 2015 (11 minuta), Qentë nuk 
rrisin mace – Kanada 2015 (15 minuta), Tre 
fjalë – Republika çeke 2015 (25 minuta), Rrjeta 
e merimangës – Francë 2015 (17 minuta).
PALLATI i KULTURËS (Kinoteatri)
 - SARANDË
KINOTEATRI – GJIROKASTËR

Ora 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
Myshku i bardhë – Rusi 2014, 100 Minuta.
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

Ora 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
E reja Sophie Bell – Suedi 2014, 84 Minuta.
KINEMA VERORE ODEON GJIROKASTËR 

Ora 23:00
Programi i Filmit të shkurtër
Bal Kan – Shqipëri 2016 (18 minuta), Beteja e 
fundit – Kosovë 2015 (11 minuta), Qentë nuk 
rrisin mace – Kanada 2015 (15 minuta), Tre 
fjalë – Republika çeke 2015 (25 minuta), Rrjeta 
e merimangës – Francë 2015 (17 minuta).
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Enjte, Datë  23. Qershor 2016

Ora 10:00
Akademia verore DEA: - Derri Atlet Rudi Noç-
ka - Film për fëmijë (Shfaqje filmi dhe diskutim 
për dhe me fëmijët)
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI - GJIROKASTËR

0ra 19:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Bukë në rrethim - Siri 2016 (12 minuta), Jetë në 
karrusel – Shqipëri 2015 (14 minuta), Venecia – 
Australi 2015(4 minuta), Nokturn – Rusi 2016 
(11 minuta), Testimi – Poloni 2015 (25 minuta), 
Armiq – Bullgari 2015 (21 minuta).
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI – GJIROKASTËR

Ora 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
Shteti kundër Fritz Bauer – Gjermani 2015, 105 
Minuta.
KINEMA VERORE LIMANI – SARANDË

Ora 21:00
Programi i Filmit ndërkufitar 
Sabina – USA 2014, 85 Minuta.
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR

Ora 23:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Bukë në rrethim - Siri 2016 (12 minuta), Jetë në 
karrusel – Shqipëri 2015 (14 minuta), Venecia – 
Australi 2015(4 minuta), Nokturn – Rusi 2016 
(11 minuta), Testimi – Poloni 2015 (25 minuta), 
Armiq – Bullgari 2015 (21 minuta).
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Premte, Datë  24. Qershor 2016

Ora 10:00
Akademia verore DEA: - E reja Sophie Bell - 
Film për fëmijë
(Shfaqje filmi dhe diskutim për dhe me fëmijët)
KINOTEATRI - SARANDË

0ra 19:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Kapsula – Albania 2015 (19 minuta), Trashëgi-

mi – Spanjë 2015 (15 minuta), Jetë qeni – Francë 
2015 (20 minuta), Meteorë – Bullgari 2015 (28 
minuta), Mrekullia - Itali 2015 (15 minuta), 
Mëngë këmishe – Shqipëri 2015 (16 minuta).
KINOTEATRI - SARANDË
KINOTEATRI - GJIROKASTËR 
 
Ora 21:00
Programi i Filmit me metrazh të gjatë 
Kromi – Shqipëri 2015, 90 Minuta.
KINEMA VERORE LIMANI – SARANDË
KINEMA VERORE ODEON – GJIROKASTËR

Ora 23:00
Programi i Filmit të shkurtër 
Kapsula – Albania 2015 (19 minuta), Trashëgi-
mi – Spanjë 2015 (15 minuta), Jetë qeni – Francë 
2015 (20 minuta), Meteorë – Bullgari 2015 (28 
minuta), Mrekullia - Itali 2015 (15 minuta), 
Mëngë këmishe – Shqipëri 2015 (16 minuta).
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË

E Shtunë, Datë  25. Qershor 2016

Ora 21.00 – Hapësira e DEA OPEN AIR Film-
Festival - Sarandë
Galaja e ndarjes së çmimeve të Dea Open Air 
Festival 2016
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË
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FILM PROGRAM 
18th – 25th June 2016

Saturday, 18th June 2016

At 21.00
Feature Film Program
“Nichts passiert” – Switzerland 2016, 88 
minutes
“LIMANI” Cinema – Saranda
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

Sunday, 19th June 2016

At 17:00 
Short Film Program
5 Euro – Kosova 2015 (5 minutes), Three 
– Albania 2015 (15 minutes), Love killed 
my virginity – Belgium 2015 (15 minutes), 
The little Shoemaker – France 2015 (6 
minutes), Colleagues – Germany 2016 
(11 minutes), All there is – Netherlands 
2015 (8 minutes), Spark – Netherlands 
2015 (8 minutes), Home – Belgium 2015 
(5 minutes), Faraway – Albania 2016 (6 
minutes), The last bridge operator – 
Netherlands 2015 (6 minutes), Mother - 
Georgia 2015 (10 minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 19:00
Feature Film Program
Crossroads – Turkey 2014, 116 Minuta.
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

Monday, 20th June 2016

At 10:00
DEA Summer Academy of Film: Emil and 
the detectives 
(Children’s film with follow-up discussion)
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 19:00
Short Film Program
Kanun - Belgium 2015, (27 minutes), 
Grandma’s day – Poland 2016 (30 minutes), 
On the beach – Germany 2015 (19 
minutes), Seven Mountains – Netherlands 
2015 (22 minutes), Dirty Trick - Germany 
2015 (13 minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 21:00 
Feature Film Program
Week-ends – France  2015, 90 minutes.
“LIMANI” Cinema – Saranda

At 21:00
Cross border Program
De l’autre côté de la mer – Switzerland 
2015, 90 minutes 
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

At 23:00 
Short Film Program
Kanun - Belgium 2015, (27 minutes), 
Grandma’s day – Poland 2016 (30 minutes), 
On the beach – Germany 2015 (19 
minutes), Seven Mountains – Netherlands 
2015 (22 minutes), Dirty Trick - Germany 
2015 (13 minutes).
“LIMANI” CINEMA - SARANDA

Tuesday, 21th June 2016

At 10:00
DEA Summer Academy of Film: The Child 
with bell
(Children’s film with follow-up discussion)
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 19:00
Short Film Program
Discipline – Switzerland 2014 (11 minutes), 
Love comes later – USA (10 minutes), Louis 
– France 2014 (9 minutes), Conte oriental 
– France 2015 (7 minutes), Sofia didn’t 
sleep well – France 2014 (20 minutes)
Antek – Poland 2016 (20 minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 21:00 
Feature Film Program
Yong Sophie Bell – Sweden 2014, 84 
minutes.
“LIMANI” Cinema – Saranda

At 21:00
Cross border Program
The Hero – Kosova 2014, 95 minutes 
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

At 23:00 
Short Film Program
Kanun - France, Albania 2015, (27 
minutes), Grandma’s day – Poland 2016 
(30 minutes), On the beach – Germany 
2015 (19 minutes), Seven Mountains – 
Netherlands 2015 (22 minutes), Dirty 
Trick - Germany 2015 (13 minutes).
“LIMANI” CINEMA - SARANDA

Wednesday, 22th June 2016

At 10:00
DEA Summer Academy of Film: Night tales 
(Children’s film with follow-up discussion)
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA
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FILM PROGRAM 
18th – 25th June 2016

At 19:00
Short Film Program
Bal Kan – Albania 2016 (18 minutes), The 
last battle – Kosova 2015 (11 minutes), 
Dogs don’t breed cats – Canada 2015 (15 
minutes), Three words – Czech Republic 
2015 (25 minutes), The Spider’s Web – 
France 2015 (17 minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 21:00 
Feature Film Program
The white Moos – Russia 2014, 100 minutes.
“LIMANI” Cinema – Saranda

At 21:00
Feature Film Program
Yong Sophie Bell – Sweden 2014, 84 
minutes.
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

At 23:00 
Short Film Program
Bal Kan – Albania 2016 (18 minutes), The 
last battle – Kosova 2015 (11 minutes), 
Dogs don’t breed cats – Canada 2015 (15 
minutes), Three words – Czech Republic 
2015 (25 minutes), The Spider’s Web – 
France 2015 (17 minutes).
 “LIMANI” CINEMA - SARANDA

Thursday, 23th June 2016

At 10:00
DEA Summer Academy of Film: Athlete 
pork Rudi Knuckle
(Children’s film with follow-up discussion)
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 19:00
Short Film Program
Besieged bread - Syria 2016 (12 minutes), 
Life on a carousel – Albania 2015 (14 
minutes), Venice – Australia 2015(4 
minutes), Nocturne - Russia 2016 (11 
minutes), The test – Poland 2015 (25 
minutes), Enemies – Bulgaria 2015 (21 
minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 21:00 
Feature Film Program
Der Staat gegen Fritz Bauer – Germany 
2015, 105 minutes.
“LIMANI” Cinema – Saranda

At 21:00
Cross border Program
Sabina – USA 2014, 85 minutes.
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

At 23:00 
Short Film Program
Besieged bread - Syria 2016 (12 minutes), 
Life on a carousel – Albania 2015 (14 
minutes), Venice – Australia 2015(4 
minutes), Nocturne - Russia 2016 (11 
minutes), The test – Poland 2015 (25 
minutes), Enemies – Bulgaria 2015 (21 
minutes).
 “LIMANI” CINEMA - SARANDA

Friday, 24th June 2016

At 10:00
DEA Summer Academy of Film: Yong 
Sophie Bell
(Family film with follow-up discussion)
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA 

At 19:00
The Capsule – Albania 2015 (19 minutes), 
Legacy – Spain 2015 (15 minutes), A dog’s 
life – France 2015 (20 minutes), Shooting 
Stars – Bulgaria 2015 (28 minutes), The 
Miracle - Italy 2015 (15 minutes), Shirt 
Sleeves – Albania 2015 (16 minutes).
PALACE of CULTURE - SARANDA
NEW CINEMA - GJIROKASTRA

At 21:00 
Feature Film Program
Chromium – Albania 2015, 90 minutes.
“LIMANI” Cinema – Saranda
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

At 23:00 
Short Film Program
The Capsule – Albania 2015 (19 minutes), 
Legacy – Spain 2015 (15 minutes), A dog’s 
life – France 2015 (20 minutes), Shooting 
Stars – Bulgaria 2015 (28 minutes), The 
Miracle - Italy 2015 (15 minutes), Shirt 
Sleeves – Albania 2015 (16 minutes).
 “LIMANI” CINEMA - SARANDA

Saturday, 25th June 2016

At 21:00
Area of DEA OPEN AIR Film Festival - 
Saranda
Awards Ceremony of DEA Open Air 
Festival 2016.
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PROGRAMI KULTUROR
18 – 25 Korrik 2016

E Shtunë, Datë  18. Qershor 2016
Ora 20:00
Pritja e mirëseardhjes dhe Ceremonia e hapjes së Festivalit 
Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR 2016 në tapetin e kuq
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR

E Dielë, Datë 19. Qershor 2016
Ora 10.00 
Program kulturor: vizitë e organizuar në kalanë e Gjirokastrës, 
në Pazarin e vjetër, në Muzeun e armëve. Më pas drekë në Gjiro-
kastër ose në pikën turistike të Viroit.
Ora 14.00 
Nisje e organizuar e të ftuarve të DEA OPEN AIR drejt Sarandës 
Ora 21:00 
Arena KUQ E ZI: Shqipëri - Rumani
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË
KINEMA VERORE ODEON - GJIROKASTËR

E Hënë, Datë 20. Qershor 2016
Ora 11.00 
Program kulturor: shëtitje e organizuar gjatë bregdetit jonian dhe 
drekë në Himarë.
Ora 15.00 
Rikthim në hotel

E Martë, Datë 21. Qershor 2016
Ora 10.00 
Program kulturor: vizitë e organizuar në rrënojat e amfiteatrit 
antik të Butrintit. Më pas drekë në Butrint.
Ora 15.00 
Rikthim në hotel

E Mërkurë, Datë  22. Qershor 2016
Ora 10.00 
Program kulturor: shëtitje e organizuar në Ksamil dhe ishujt 
përreth. Më pas drekë në Ksamil.
Ora 15.00 
Rikthim në hotel

E Enjte, Datë  23. Qershor 2016
Ora 11.00 
Program kulturor: vizitë te Liqeni i Syrit të Kaltër dhe më pas 
drekë te Liqeni i Syrit të Kaltër.
Ora 15.00 
Rikthim në hotel

E Premte, Datë  24. Qershor 2016
Ora 11.00 
Program kulturor: vizitë dhe drekë në Kështjellën e Lëkursit.
Ora 14.00 
Rikthim në hotel

E Shtunë, Datë  25. Qershor 2016
Ora 20.00 
Hapësira e DEA OPEN AIR FilmFestival - Sarandë 
Tapeti i Kuq - Pritja e mbylljes së Dea Open Air Festival 2016
Ora 21.00 
Hapësira e DEA OPEN AIR FilmFestival - Sarandë
Galaja e ndarjes së çmimeve të Dea Open Air Festival 2016
KINEMA VERORE LIMANI - SARANDË
Ora 00.00
After Party - Dea Open Air Festival 2016
Hapësira e DEA OPEN AIR FilmFestival - Sarandë
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CULTURE PROGRAMI
18th – 25th June 2016

Saturday, 18th June 2016

At 20:00
Welcoming and Open Ceremony of Open Air DEA 
International Film Festival 2016
“ODEON” Cinema Gjirokastra - Space of DEA OPEN AIR 
International Film Festival

Sunday, 19th June 2016

At 10:00
Cultural Program: Organized visit in the historic town of 
Gjirokastra: castle, old market, firearms museum. After, 
Lunch in Gjirokastra or in Viroit.

At 14:00 
Organized departure of DEA OPEN AIR guests to Saranda 

Ora 21:00 
Red and Black Arena: Albania - Romani
“LIMANI” Cinema – Saranda
„ODEON“ Cinema – Gjirokastra

Monday, 20th June 2016

At 11:00 
Cultural Program: Organized ride along Ion coast and 
lunch in Himara.

At 16:00 
Return in the hotel

Tuesday, 21th June 2016

At 11:00 
Cultural Program: Organized visit in amphitheater ruins of 
Butrint and lunch in Butrint

At 16:00
Return in the hotel

Wednesday, 22th June 2016

At 10:00
Cultural Program: Organized visit in Ksamil and islands 
alongside and lunch in Ksamil

At 15:00
Return in the hotel

Thursday, 23th June 2016

At 11:00
Cultural Program: Organized visit and lunch in “Syri i 
Kaltër” lake.

At 15:00
Return in the hotel

Friday, 24th June 2016

At 11.00
Organized visit and lunch in Castle of Lëkursi 

Saturday, 25th June 2016

At 20:00
Area of DEA OPEN AIR Film Festival - Saranda 
Red Carpet - Closing Reception of DEA Open Air Festival 
2016

At 21:00
Area of DEA OPEN AIR Film Festival - Saranda
Awards Ceremony of DEA Open Air Festival 2016
 
At 00:00 
Area of DEA OPEN AIR Film Festival - Saranda
After Party - DEA Open Air Festival 2016
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PROGRAMI I FILMIT 
ME METRAZH TË GJATË  

18 – 25 Qershor 2016

PROGRAM OF THE 
FEATURE FILM

18th – 25th June 2015

1. S’ndodhi gjë (A decent man or Nichts passiert) – 92 Minuta, Zvicër, 2015.
2. Udhëkryq (Crossroads) – 116 Minuta, Turqi 2013
3. Fundjavë (Weekends) - 98 Minuta, Francë 2014. 
4. E reja Sofi Bell (Young Sophie Bell) – 80 Minuta, Suedi 2015
5. Myshku i bardhë (White Moss) – 100 Minuta, Rusi 2014
7. Shteti kundër Fric Bauerit (Staat gegen Fritz Bauer) – 105 Minuta, Gjermani 2015
8. Krom (Chromium) – 78 Minuta, Shqipëri 2015

1. A decent man (Nichts passiert) – 92 Minutes, Switzerland 2015.
2. Crossroads – 116 Minutes, Turkey 2013
3. Weekends - 98 Minutes, France 2014. 
4. Young Sophie Bell – 80 Minutes, Sweden 2015
5. White Moss – 100 Minutes, Russia 2014
6. Staat gegen Fritz Bauer – 105 Minutes, Germany 2015
7. Chromium – 78 Minutes, Albania 2015
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Micha Lewinsky

SYNOPSYS:

Although his wife, Martina, has no 
time and his daughter, Jenny, no 
interest, Thomas, an amiable man in 
his mid-forties, has resolved to take 
a relaxing skiing holiday in the Swiss 
Alps. Things get more complicated 
than usual this year when they are 
joined by Sarah, his manager’s 
daughter. In the hope that the two 
15-year-old girls will get on, Thomas 
allows them to spend the evening at a 
party in the village, despite his wife’s 
scepticism. The night has irrevocable 
consequences for both Sarah and 
Thomas, who is the only other person 
who knows what happened. Instead 
of tackling the problem, Thomas 
chooses to avoid it and becomes 
increasingly entwined in a web of 
half-truths and outright lies.  

PËRMBLEDHJE:

Edhe pse gruaja e tij, Martina, nuk ka 
kohë dhe vajza e tij, Xheni, nuk ka interes, 
Tomasi, një burrë babaxhan në të dyzetat, 
vendos të shkojë për pushime relaksuese 
skiimi në Alpet zvicerane. Situata 
ndërlikohet kur familjes i bashkohet dhe 
Sara, vajza e shefit të tij. 
Tomasi u lejon dy vajzave 15-vjeçare që 
të kalojnë mbrëmjen në një festë në fshat, 
pavarësisht skepticizmit të gruas së tij. 
Nata ka pasoja të parevokueshme për të 
dy, Sarën dhe Tomasin, i cili është i vetmi, 
që e di se çfarë ka ndodhur. Në vend që 
të tematizojë problemin, ai zgjedh të heshtë 
dhe të ngatërrohet në një rrjetë gjysmë të 
vërtetash dhe gënjeshtrash. 

Country: Switzerland

Duration: 92’

Producer: Plan B Film, Tele-
club AG, Schweizer Radio und 
Fernsehen

Director: Micha Lewinsky

Screenplay: Micha Lewinsky

Music: Marcel Blatti

Editing: Gion-Reto Killias

Cast: Devid Striesow, Maren 
Eggert, Beat Marti, Annina 
Walt, Max Hubacher, Oriana 
Schrage

S’ndodhi gjë
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 Faysal Soysal

SYNOPSYS:

Benjamin is a young poet from 
Turkey, works in Bosnia as a volunteer 
to help the extrication of dead bodies 
from the mass graves. He comes to 
Bosnia in order to escape from his 
past. A childish game of Benjamin 
causes Joseph’s lover-Zeliha’s dead. 
The psychological pressure of his job 
revives his past in his dreams. Zrinka 
is Serbian-Bosnian psychologist who 
is helping to the people in post war 
syndromes. Benjamin meets her 
committing suicide on Mostar Bridge. 
By the time they fall in love. She 
releases Benjamin from his qualms 
of conscience. Benjamin goes back to 
Turkey to face with his brother and 
past. Zrinka saw a dream something 
bad happened to Benjamin. She goes 
to Turkey but she finds secrets and 
new description of love.

PËRMBLEDHJE:

Beniamini është një poet i ri nga Turqia, që 
punon në Bosnjë si vullnetar për të nxjerrë 
trupat nga varrezat masive. Në Bosnjë 
ka ardhur të shpëtojë nga e kaluara e tij. 
Një lojë fëminore e Beniaminit shkakton 
vdekjen e të dashurës së Jozefit, Zelihasë. 
Presioni psikologjik i ringjall të kaluarën, 
derisa takohet me Zrinkën, psikologen 
serbo-boshnjake, që trajton sindromën e 
luftës, tek tenton të vetëvritet  në Urën e 
Mostarit. Ai dashurohet dhe ajo e çliron 
nga vrasjet e ndërgjegjes. Kur Benjamini 
kthehet në Turqi për t’u përballur me 
vëllain dhe të kaluarën, ajo sheh njëndërr 
të keqe dhe shkon në Turqi, ku zbulon 
sekrete dhe një kuptim të ri të dashurisë.

Country: Turkey

Duration: 116’

Producer: Canol Balkaya, 
Faysal Soysal

Director: Faysal Soysal

Screenplay: Faysal Soysal

Editing: Farshad Ne-
koomanesh, Faysal Soysal

Cinematography: Sahin Sisic

Cast: Riza Agin, Turgay Ay-
din, Adi Hrustemoviç, Kristi-
na Krepela

Udhëkryq
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Anne Villacèque

SYNOPSYS:

Sometimes it doesn’t take much 
to ruin a weekend in the country. 
A simple misunderstanding in a 
supermarket parking lot, one wrong 
reaction and suddenly everything 
goes off track. Nothing seems to be 
going right for Christine. Jean is 
leaving her, Sylvette and Ulrich, her 
oldest friends, are a little less friendly 
these days. It’s all falling apart. But 
life is always full of surprises. The lives 
of two couples, falling in and out of 
love, as weekends go by.

PËRMBLEDHJE:

Ndonjëherë nuk duhet shumë për të shkatërr 
një fundjavë në fshat. Një keqkuptim 
i thjeshtë në një parking supermarketi, 
një reagim i gabuar dhe papritur çdo gjë 
shkon dëm Asgjë nuk duket se po shkon 
drejtë për Kristinën. Zhani po ndahet 
prej saj, Silveta dhe Ulrihu, miqtë e saj të 
vjetër, janë më pak ë sjellshëm. Gjithçka 
duket e shembur Por jeta është gjithmonë 
plot surpriza, si jeta e dy çifteve, që bien në 
dashuria a e humbasin atë...

Country: France

Duration: 98’

Producer: Nicolas Blanc

Director: Anne Villacèque

Screenplay: Sophie Fillières, 
Gilles Taurand, Anne Villacèque

Editting: Nelly Quettier

Cinematography: Pierre Milon

Cast:  Karin Viard, Noémie Lvo-
vsky, Jacques Gamblin, Ulrich 
Tukur

Fundjavë
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Amanda Adolfsson

SYNOPSYS:

After hightschool graduation,life is 
finally going for real.At least that’s 
how best friends Sophie and Alice feel 
about the upcoming move to Berlin. 
But their plans are crushed when 
Alice disappears in Berlin under 
unclear conditions. Sophie ends up 
on a life-changing journey that will 
bring her a taste of the exuberant 
parts of life.
 

PËRMBLEDHJE:

Pas diplomimit, jeta më në fund zë të bëhet 
reale. Të paktën kështu ndjehen miqtë më 
të mirë Sofi dhe Alisë lidhur me udhëtimet 
e  ardhshme në Berlin. Por planet e tyre 
shpërbëhen, kur Alisa zhduket në Berlin 
në rrethana të paqarta. Sofia përballet me 
shumë anë të jetës së saj në këtë udhëtim.

Country: Sweden

Duration: 80’

Producer: Gila Bergqvist Ulfung, 
Anna Knochenhauer

Director: Amanda Adolfsson

Sript: Amanda Adolfsson, Josefin 
Johansson

Editing: Britta Norell

Cinematography: Petrus Sjövik

Cast: Felice Jankell,Hedda 
Stiernstedt,Iggy Malmborg,Julius 
Fleischanderel,Jella Haase,Mu-
rat Dikenci 

E reja Sofi Bell
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Vladimir Tumaev

SYNOPSYS:

The film takes place in the Tundra. 
With its blizzards and frost, with its 
deer and dogs, with her smoking haze 
plagues and if flying in a white haze 
reindeer sleigh ... The film centers on 
the story of a young married Nenets, 
who loves a girl, to go to the regional 
center to learn, but in the struggle 
between love and way of life prevails 
last, and he is forced to accept, taking 
another wife to preserve this way of 
life and procreation. But, in fact, 
the film is about LOVE! Oh sure, 
anguish, jealousy ... and finding love 
in the name of procreation.
 

PËRMBLEDHJE:

Filmi zhvillohet në Tundër. Me stuhitë,  
acarin, drerët dhe qentë e saj, me  mërzitjet 
e vellos së mjegullës së duhanit dhe  
fluturimet mbi retë e bardha, që lëshon 
slita e drerëve ... Filmi përqendrohet në 
historinë e një Neneti (nomad i Siberisë) 
të martuar, i cili dashuron një vajzë. Ai 
shkon në qendrën rajonale për të mësuar, 
por në luftë midis dashurisë dhe detyrës, 
detyrohet të marrë një grua tjetër për të 
ruajtur mënyrën tradicionale të jetesës dhe 
garantuar riprodhimin. Megjithatë filmi i 
kushtohet DASHURISË! Po edhe ankthit, 
xhelozisë dhe gjetjes së dashurise në emër 
të jetës.

Country: Russia

Duration: 100’

Producer: Aleksandr Litvinov, 
Svetlana Dal’skaia, Vladimir 
Men’shov

Director: Vladimir Tumaev

Sript: Vladimir Tumaev

Music: Sviatoslav Kurashev

Cinematography: Dmitrii Ku-
vshinov 
Cast: Evgenii Sangadzhaev, 
Galina Tikhonova, Irina Mi-
hailova, Petr Basnaev, Dolzhin 
Tongatova

Myshku i bardhë 
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Lars Kraume

SYNOPSYS:

It is the late 1950s. Flourishing under 
the economic miracle, Germany 
grows increasingly apathetic about 
confronting the horrors of its recent 
past. Nevertheless, Fritz Bauer 
doggedly devotes his energies to 
bringing the Third Reich to justice. 
One day Bauer receives a letter from 
Argentina, written by a man who is 
certain that his daughter is dating the 
son of Adolph Eichmann. Excited by 
the promising lead, and mistrustful 
of a corrupt judiciary system where 
Nazis still lurk, Bauer journeys to 
Jerusalem to seek alliance with 
Mossad, the Israeli secret service. To 
do so is treason — yet committing 
treason is the only way Bauer can 
serve his country.
 

PËRMBLEDHJE:

Fundi i viteve 1950. Gjermania shijon 
mrekullinë ekonomike indiferente për të 
kaluarën naziste. Fritz Bauer i kushton 
energjitë e tij ndëshkimit të krimeve të 
Rajhut të Tretë. Një ditë merr një letër nga 
Argjentina, nga dikush që mendon se e bija 
është lidhur me djalin e Adolf Ajqmanit. 
Entusiazmuar nga  fakti premtues dhe 
mosbesues ndaj sistemit të korruptuar 
gjyqësor ende plot nazistë, Bauer i kërkon 
mbështetje Mossadit, shërbimit sekret 
izraelit. Në kushte të tjera, kjo do të kishte 
qenë tradhti - por për Bauer mbetet e vetmja 
rrugë për t’i shërbyer vendit të tij.

Country: Germany

Duration: 105’

Producer: Thomas Kufus,

Christoph Friedel

Director: Lars Kraume

Screenplay: Lars Kraume, 
Olivier Guez

Editing: Barbara Gies

Cinematography: Jens Harant

Cast: Burghart Klaußner,  
Ronald Zehrfeld,  Sebastian 
Blomberg, Jörg Schüttauf , Lilith 
Stangenberg

Shteti kundër Fric Bauer
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Bujar Alimani

SYNOPSYS:

After having lost two husbands, a 
mute woman a mother of two young 
boys has to survive and support her 
family by sheer will.  Her older boy a 
15 year old tries to come onto his own 
while attending school and illegally 
finding work at a Chromium mine 
nearby.  
A man that finds himself amidst 
a woman’s love and her young 
adolescent son’s jealous tantrums.  A 
young female math teacher who loves 
rock music and has rebelled against 
her parent’s wishes of following the 
path of a comfortable life in the 
capital.  She appears as a guardian 
angel helping and guiding the young  
15 year old boy in his journey towards 
manhood.  

 

PËRMBLEDHJE:

Pasi ka humbur të dy bashkëshortët, 
një gruaje  memece,  nënë e dy djemve të 
rinj,   i duhet të mbijetojë dhe  të mbajë  
familjen  tërësisht nga vullneti i saj. Djali 
i saj  15-vjeçar  përpiqet të jetë i pavarur, 
ndërkohë që  ndjek ndjek shkollën dhe në 
mënyrë të paligjshme përpiqet  të gjeje  punë 
në një minierë kromi aty pranë.
Një njeri që e gjen veten midis dashurisë së 
një gruaje dhe  shpërthimeve të inatit  të të 
birit adoloshent  xheloz. Një mësuese  e re 
matematike , e cila  pëlqen muzikën rock 
dhe që  ka ngritur  krye kundër dëshirave të 
prindërve të saj  për të ndjekur rrugën e një 
jetë të rehatshme në kryeqytet. Ajo shfaqet si 
një engjëll mbrojtës , e cila e udhëheq 15- 
vjeçarin  në udhëtimin e tij drejt burrërisë.

Country: Albania

Duration: 78’

Producer: Tefta Bejko, Anita 
Elsani, Valon Jakupaj, Thanos 
Anastopoulos, Stella Theodorakis

Director: Bujar Alimani

Screenplay: Bujar Alimani

Music: Pjetër Gaci

Editing: Bonita Papastathi

Cast: Frefjon Ruci, Klodjana 
Keco, Mirela Naska, Kasem 
Hoxha

KROM
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PROGRAMI I FILMIT 
NDËRKUFITAR  

18 – 25 Qershor 2016

CROSS BORDER 
FILM PROGRAM

18th – 25th June 2015

1. Përtej detit (De l’autre cote de la mer) – 110 Minuta, Zvicër, 2015.

2. Heroi (The Hero) – 106 Minuta, Kosova 2014

3. Sabina (Chromium) – 78 Minuta, Bosnjë 2015

1. De l’autre cote de la mer – 110 Minutes, Switzerland, 2015.

2. The Hero  – 106 Minutes, Kosovo 2014

3. Sabina – 78 Minutes, Bosnia and Herzegovina 2015
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Pierre Maillard

SYNOPSYS:

A former war photographer tries to 
ward off his personal ghosts by taking 
pictures of trees only. He lives alone 
among olive trees in southern Italy. 
One day he decides to cross the sea. 
Once in Albania, he goes near the 
location where he had made his last 
war picture, as if he was retracing 
his steps. He finds a tree he wants to 
photograph. He is just about to do 
so, when he discovers a runaway girl 
hiding in it with the sole objective of 
crossing the sea and getting to the 
other side. The man has no choice. 
He has to flee with her, follow her 
and guide her along until a storm 
separates them.
 

PËRMBLEDHJE:

Një ish-fotograf lufte qetëson shpirtin, 
duke fotografuar pemë. Ai jeton në vetmi 
mes ullinjve në jug të Italisë, po një ditë 
vendos të kalojë detin. I sapombërritur 
në Shqipëri, atë e tërheq vendi ku kishte 
fotografuar së fundi në luftë, si të ribënte 
hapat e veta të dikurshme. Aty gjen një 
pemë që dëshiron ta fotografojë. Po aty 
zbulon një vajzë të  fshehur, që ka ikur 
nga shtëpia, me synimin për t’u hedhur në 
anën tjetër të detit. Burri s‘ka alternativë. 
Atii i duhet të ikë me vajzën, ta shoqërojë 
dhe udhëzojë atë, derisa  stuhia i ndan 
nga njëri-tjetri...

Country: Switzerland

Duration: 110’

Producer: Jean-Louis Porchet, 
Gérard Ruey

Director: Pierre Maillard

Screenplay: Pierre Maillard

Editing: Jean Reusser

Music: Fatos Qerimaj

Cinematography: Aldo Mugnier

Cast: Carlo Brandt, Kristina 
Ago, Michele Venitucci

Përtej detit



28 | DEA FilmFEST

Luan Kryeziu

SYNOPSYS:

A war hero confronts his post war life 
in the new Kosovo. 
He does everything to stay loyal to 
his ideals, to live an honorable life 
hoping life is going to be better after 
the war. His pride, his ethics, his 
dignity raise against him when society 
doesn’t need him anymore. 

PËRMBLEDHJE:

Një hero i luftës përballet me jetën e tij të 
pas luftës në Kosovën e re.
Ai bën gjithçka për t’u qëndruar besnik 
idealeve të tij, për të jetuar një jetë me 
dinjitet, me durim dhe shpresë, se do të 
bëhet më mirë pas luftës. Po krenaria,  
etika dhe dinjiteti i tij i kthehen kundër 
vetes, sapo shoqëria nuk ka më nevojë 
për të.

Country: Kosovo

Duration: 106’

Producer: Luan Kryeziu

Director: Luan Kryeziu

Screenplay: Luan Kryeziu 

Editing: Larry Waxman 

Cinematography: Roger Simonsz

Cast: Arben Bajraktaraj, 
Adriana Morina, Xhemi Agaj

Heroi
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 Cristobal Krusen

SYNOPSYS:

Sabina, a divorced mother of two 
small children, falls in love with an 
old friend from the Bosnian war. 
The two plan to marry, but things go 
terribly wrong. 

PËRMBLEDHJE:

Sabina, një nënë e divorcuar me dy fëmijë 
të vegjël, bie në dashuri me një mik të vjetër 
nga lufta në Bosnjë. Të dy planifikojnë të 
martohen, por gjërat shkojnë tmerrësisht 
keq.

Country: Bosnia and 
Hercegovina

Duration: 125’

Producer: Fedja Stukan

Director: Cristobal Krusen

Screenplay: Cristobal Krusen

Editting: Patricio Corona, Sarah 
Krusen

Cinematography: Almir Djikoli

Cast:  Alena Dzebo, Ana 
Andelic, Mugdim Avdagic, 
Jelena Basic

Sabina K.
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PROGRAMI I FILMIT 
TË SHKURTËR

18 – 25 Qershor 2016

1. 5 Euro – Kosovë 2015, 5 Minuta 

2. Tre – Shqipëri 2015, 15 Minuta 

3. Dashuria më vrau virgjërinë – Belgjikë 2015,  
 15 Minuta

4. Këpucari i vogël – Francë 2015, 6 Minuta

5. Kolegë – Gjermani 2016, 11 Minuta

6. Gjithshka që mbetet – Holandë 2015, 8 Minuta

7. Spark – Holandë 2015, 8 Minuta

8. Shtëpi – Belgjikë 2015, 5 Minuta

9. I largët – Shqipëri 2016, 6 Minuta

10. Operatori i fundit i urës – Holandë 2015,  
 6 Minuta

11.  Nënë – Georgji 2015, 10 Minuta

12.  Kanun – Francë, Shqipëri 2015, 27 Minuta

13.  Dita e gjyshes – Poloni 2016, 30 Minuta

14.  Në plazh – Gjermani 2015, 19 Minuta

15.  Shtatë majat – Holandë 2015, 22 Minuta

16.  Truke të pista - Gjermani 2015, 13 Minuta

17.  Disiplinë – Zvicër 2014, 11 Minuta

18.  Dashuria vjen më vonë – SHBA 2015,  
 10 Minuta

19.  Luizi – Francë 2014, 9 Minuta

20.  Përrallë orientale – Francë 2015, 7 Minuta

21.  Sofia nuk fjeti mirë – Francë 2014, 20 Minuta

22.  Anteku – Poloni 2016, 20 minuta

23.  Bal Kan – Shqipëri 2016, 18 Minuta 

24.  Beteja e fundit – Kosovë 2015, 11 Minuta 

25.  Qentë nuk rrisin mace – Kanada 2015,  
 15 Minuta 

26.  Tre fjalë – Republika çeke 2015, 25 Minuta 

27.  Rrjeta e merimangës – Francë 2015, 17 Minuta

28.  Bukë në rrethim - Siri 2016, 12 Minuta 

29.  Jetë në karrusel – Shqipëri 2015, 14 Minuta 

30.  Venecia – Australi 2015, 4 Minuta 

31.  Nokturn – Rusi 2016, 11 Minuta 

32.  Testimi – Poloni 2015, 25 Minuta 

33.  Armiq – Bullgari 2015, 21 Minuta

34.  Kapsula – Albania 2015, 19 Minuta 

35.  Trashëgimi – Spanjë 2015, 15 Minuta 

36.  Jetë qeni – Francë 2015, 20 Minuta 

37.  Meteorë – Bullgari 2015, 28 Minuta 

38.  Mrekullia - Itali 2015, 15 Minuta 

39.  Mëngë këmishe – Shqipëri 2015, 16 Minuta
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SHORT FILM 
PROGRAM

18th – 25th June 2016

1. 5 Euro – Kosovo 2015, 5 Minutes

2. Three – Albania 2015, 15 Minutes

3. Love killed my virginity – Belgium 2015,  
 15 Minutes

4. The little Shoemaker – France 2015, 
 6 Minutes

5. Colleagues – Germany 2016, 11 Minutes

6. All there is – Netherlands 2015, 8 Minutes

7. Spark – Netherlands 2015, 8 Minutes

8. Home – Belgium 2015, 5 Minutes

9. Faraway – Albania 2016, 6 Minutes

10. The last bridge operator  
 – Netherlands 2015, 6 Minutes

11. Mother – Georgia 2015, 10 Minutes

12. Kanun – France, Albania 2015, 27 Minutes

13. Grandma’s day – Poland 2016, 30 Minutes

14. On the beach – Germany 2015, 19 Minutes

15. Seven Mountains – Netherlands 2015,  
 22 Minutes

16. Dirty Trick - Germany 2015, 13 Minutes

17. Discipline – Switzerland 2014, 11 Minutes

18. Love comes later – USA 2015, 10 Minutes

19. Louis – France 2014, 9 Minutes

20. Conte oriental – France 2015, 7 Minutes

21. Sofia didn’t sleep well – France 2014,  
 20 Minutes
22. Antek – Poland 2016, 20 Minutes
23. Bal Kan – Albania 2016, 18 Minutes
24. The last battle – Kosovo 2015, 11 Minutes
25. Dogs don’t breed cats – Canada 2015,  
 15 Minutes
26. Three words – Czech Republic 2015, 
 25 Minutes
27. The Spider’s Web – France 2015,  
 17 Minutes
28. Besieged bread - Syria 2016, 12 Minutes
29. Life on a carousel – Albania 2015,  
 14 Minutes
30. Venice – Australia 2015, 4 Minutes
31. Nocturne - Russia 2016, 11 Minutes
32. The test – Poland 2015, 25 Minutes
33. Enemies – Bulgaria 2015, 21 Minutes
34. The Capsule – Albania 2015, 19 Minutes
35. Legacy – Spain 2015, 15 Minutes
36. A dog’s life – France 2015, 20 Minutes
37. Shooting Stars – Bulgaria 2015,  
 28 Minutes
38. The Miracle - Italy 2015, 15 Minutes
39. Shirt Sleeves – Albania 2015, 16 Minutes
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SYNOPSYS:

Edon is forced by his 
drug-addicted father to 
find 5 Euros. Edon has 
no option; he gets out on 
the streets and terrorizes 
his fellow. A shocking 
story about violence

PËRMBLEDHJE:

Edoni detyrohet nga babai 
i tij narkoman të gjejë 5 
euro. Duke mos pasur asnjë 
mundësi për këtë, ai del në 
rrugë dhe terrorizon shokët e 
vet. Një histori tronditëse për 
dhunën.

SYNOPSYS:

A depute is going to 
his electoral meeting. 
While having troubles 
practicing the speech 
down the road in his car, 
he sees something strange 
that changes his way. The 
film brings about the 
lack of communication 
between people.

PËRMBLEDHJE:

Një deputet po bëhet gati 
për takimin e tij elektoral. 
Ndërsa ndesh në vështirësi 
gjatë ushtrimit të fjalimit të 
tij, gjatë rrugës me makinë, 
ai ndesh diçka të çuditshme 
që i ndryshon drejtimin. 
Filmi tërheq vëmendjen për 
mungesën e komunikimit 
mes njerëzve.

Country: Kosova Vendi: Kosovë

Duration: 04:24 Kohëzgjatja: 04:24

Director: Don Raca Regjisor: Don Raca

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 14:26 Kohëzgjatja: 14:26

Director: Arjan Dalladaku Regjisor: Arjan Dalladaku

Don Raca

Arjan Dalladaku

1. 5 Euro

Tre
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SYNOPSYS:
Brussels, 1999. Borian and 
his father Barjaktar have left 
behind a Kosovo in ruins. 
All day long, images of the 
war are playing on the TV. 
The signal breaks down. It’s 
a sign for Borian to meet his 
girlfriend Eva on the roof. 
When the father shows up 
to repair the satellite, the 
young lovers’ relationship 
gets complicated... 

PËRMBLEDHJE:
Bruksel, 1999. Boriani dhe 
babai i tij Barjaktar kanë lënë 
pas një Kosovë në gërmadha. 
Gjithë ditën, pamjet e luftës janë 
prezente në TV. Sinjali prishet. 
Kjo është një shenjë për Borian 
për të takuar të dashurën e 
tij Eva në çati. Ndërsa babai 
shkon për të riparuar satelitin, 
marrëdhëniet e të dashuruarve 
të rinj ndërlikohen ...

SYNOPSYS:

In a timeless street of Paris 
stands a shoemaker’s 
shop. Mr. Botte takes 
care of his shoes with 
such passion and skill 
that they come to life and 
start moving in his expert 
hands.

PËRMBLEDHJE:

Në një rrugë të pakohë të 
Parisit ndodhet dyqani i një 
këpucari. Z. Bote kujdeset për 
këpucët,  me një pasion dhe 
aftësi të tillë,  saqë këpucët 
marrin jetë dhe  fillojnë të 
lëvizin në duart e tij…

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 14:59 Kohëzgjatja: 14:59

Director: Arbër Aliaj Regjisor: Arbër Aliaj

Country: France Vendi: Francë

Duration: 05:32 Kohëzgjatja: 05:32

Director: Galaad Alais Regjisor: Galaad Alais

Arbër Aliaj

Galaad Alais

Dashuria më 
vrau virgjërinë

Këpucari 
i vogël
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SYNOPSYS:

Jörn would not have 
thought that Anna 
would actually visit him 
spontaneously in his hotel 
room. As a wheelchair 
user Jörn has never had 
a sexual relationship 
with a woman in a 
similar situation as he is 
handicapped.  

PËRMBLEDHJE:

Jörn nuk e kishte menduar 
që Ana do ta vizitonte  në 
mënyrë spontane,  në dhomën 
e tij të hotelit. Duke qenë se 
është i paralizuar, Jörn nuk 
ka pasur kurrë marrëdhënie 
seksuale me një grua në një 
situatë të ngjashme.

SYNOPSYS:
In a world that’s completely 
destroyed a father struggles not 
to give in to his ever growing 
desperation in front of his young 
daughter, while she on the other 
hand is running out of ways to 
make him stop worrying and 
show him there still is hope. But 
when she loses a tooth eating the 
last remaining food she comes up 
with a plan: summoning the Tooth 
Fairy to trade the tooth under her 
pillow for a coin will show her father 
nothing is impossible, even in this 
world! Childish and naive…or? 

PËRMBLEDHJE:
Në një botë të shkatërruar plotësisht, 
një baba  lufton të mos e jape 
veten para vajzës së tij, ndërsa 
ajo, ngulmon ta shpëtojë atë nga 
dëshpërimi, duke i dëshmuar se ka 
ende shpresë… Por kur ajo humb 
një dhëmb, duke ngrënë ushqimin e 
fundit, i lind ideja, të thërrasë Zanën 
e Dhëmbit, që të shkëmbejë  dhëmbin 
nën jastëk me një monedhë. Kështu 
mund t’i tregojë babait, se asgjë nuk 
është e pamundur, madje edhe në këtë 
botë! Fëminore dhe naive ... apo...

Country: Germany Vendi: Gjermani

Duration: 10:16 Kohëzgjatja: 10:16

Director: Damian Weber Regjisor: Damian Weber

Country: Netherlands Vendi: Holandë

Duration: 07:30 Kohëzgjatja: 07:30

Director: Jeroen Mourmans Regjisor: Jeroen Mourmans

Damian Weber

Jeroen Mourmans

Kolegë

Gjithçka 
që mbetet
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SYNOPSYS:

A thin cake delivery 
man and a lonely welder 
united by misfortune.  

PËRMBLEDHJE:

Një liferant thatanik 
ëmbëlsirash dhe një saldator 
të vetmuar i bashkon 
fatkeqësia. 

SYNOPSYS:

Domestic life, seen 
through the eyes of an 
innocent child.  

PËRMBLEDHJE:

Jeta brenda mureve të 
shtëpisë, parë përmes syve të 
një fëmije të pafajshëm.

Country: Netherlands Vendi: Holandë

Duration: 07:53 Kohëzgjatja: 07:53

Director: Kuba Szutkowski Regjisor: Kuba Szutkowski

Country: Belgium Vendi: Belgjikë

Duration: 04:11 Kohëzgjatja: 04:11

Director: Frederic Garçon Regjisor: Frederic Garçon

Kuba Szutkowski

Frederic Garçon

Shkëndijë

Shtëpi 
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SYNOPSYS:

A beautiful day. At a train 
station, a girl is waiting 
the next train to arrive. 
While she daydreams she 
sees the figure of a long 
lost friend. Their meeting 
gives her courage and 
hope for the future.

PËRMBLEDHJE:

Një ditë e bukur! Në një 
stacion treni, një vajzë 
është duke pritur trenin e 
ardhshëm. Ndërsa  shikon 
ëndrra me sy hapur , vëren  
figurën një miku të humbur 
prej kohesh . Takimi i tyre i 
jep guxim dhe shpresë për të 
ardhmen.

SYNOPSYS:

The last bridge operator 
of Tilburg is waiting to 
retire. But does anyone 
want to follow in his 
footsteps? Meanwhile 
little Daan’s mother is 
struggling to make ends 
meet. 8 year old Daan 
decides to take matters in 
his own hands...

PËRMBLEDHJE:

Operatori i fundit i Urës 
“Tilburg” po pret daljen në 
pension. Por a dëshiron kush  
të ndjekë hapat e tij? Dhe 
ndërkohë që nëna e Danit 
të vogël lufton që t’i dalin 
hesapet, tetëvjeçari vendos t’i 
marrë gjërat në duart e tij ...

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 05:45 Kohëzgjatja: 05:45

Director: Megi Karaj Regjisor: Megi Karaj

Country: Netherlands Vendi: Holandë

Duration: 05:41 Kohëzgjatja: 05:41

Director: Lidi Toepoel Regjisor: Lidi Toepoel

Megi Karaj

Lidi Toepoel

I largët

Operatori i 
fundit i urës
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SYNOPSYS:

A single mother who is 
forced to hide her child’s 
existence, because of the 
social and cultural context 
in order not to become 
the subjects of judgment 
and condemnation. 

PËRMBLEDHJE:

Një nënë e vetme është e 
detyruar të fshehë ekzistencën 
e fëmijës së saj, për shkak 
të kontekstit social dhe 
kulturor,  në mënyrë që të mos 
bëhet  subjekt e gjykimit dhe 
dënimit.

SYNOPSYS:
KANUN, ancestral Albanian 
code, ruthless. Article 864 
says: You’ll avenge the death 
of a family member by the 
death of the murderer. But 
Article 602 requires respect 
and protection of house’s 
guests, as if they were family. 
This evening, Adil agreed to 
accommodate Johan, one 
of his henchmen, for the 
night.

PËRMBLEDHJE:
Kanuni, kodi stërgjyshor 
i shqiptarëve, është i 
pamëshirshëm. Neni 864 thotë: 
Ju do të merrni hak për vdekjen e 
një anëtari të familjes me vdekjen 
e vrasësit. Por Neni 602 kërkon 
edhe respektimin dhe mbrojtjen e 
mysafirëve shtëpisë, sikur të ishin 
të familjes. Këtë mbrëmje, Adili ka 
rënë dakord për të akomoduar 
për një natë Johanin, një prej 
xhelatëve të tij.

Country: Georgia Vendi: Gjeorgji

Duration: 09:55 Kohëzgjatja: 09:55

Director: Rati Tsiteladze Regjisor: Rati Tsiteladze

Country: Belgium Vendi: Belgjikë

Duration: 27:00 Kohëzgjatja: 27:00

Director: Sandra Fassio Regjisor: Sandra Fassio

Rati Tsiteladze

Sandra Fassio

Nëna

Kanun
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SYNOPSYS:
Tomek is working a 
‘grandparent scam’. 
Everything’s going fine 
until an elderly woman 
suddenly exposes him 
and locks him in her 
apartment. She proposes 
a deal: he’ll get the money 
if he pretends to be her 
grandson when a social 
worker comes to visit...

PËRMBLEDHJE:
Tomeku sajon një plan për 
t’u marrë para gjyshërve. Çdo 
gjë duket se po shkon mirë, 
derisa një grua e moshuar, 
papritur e zbulon,  e mbyll 
në apartamentin e saj dhe i 
propozon një marrëveshje: ai 
mund t’i marrë paratë vetëm 
nëse hiqet si nipi i saj, kur 
punonjësi social të kryejë 
vizitën e radhës ...

SYNOPSYS:
Laura (34) and Clemens (36) 
spend their holidays at the sea 
in Northern Germany. Laura 
is bored and invents a game: 
She pretends to be blind. 
Over the course of a few days 
the couple gets entangled 
in their lie, revealing the 
emptiness of their relationship. 
In the end we see two young 
adults who will have to find a 
new way 

PËRMBLEDHJE:
Laura (34 vjeç ) dhe Klemens 
(36 vjeç ) po kalojnë pushimet 
në bregdet, në Veri të Gjermanisë. 
Laura ndjehet e  mërzitur dhe 
trillon një lojë: fillon të hiqet si 
e verbër. Gjatë disa ditëve, 
çifti i përfshirë në këtë 
gënjeshtër, zbulon boshllëkun 
e marrëdhënies së tyre. Në 
fund, dy të rinjtë shfaqen në 
kërkim të një rruge të re…

Country: Poland Vendi: Poloni

Duration: 30:00 Kohëzgjatja: 30:00

Director: Milosz Sakowski Regjisor: Milosz Sakowski

Country: Germany Vendi: Gjermani

Duration: 19:00 Kohëzgjatja: 19:00

Director: Nele Mueller-Stoefen Regjisor: Nele Mueller-Stoefen

Milosz Sakowski

Nele Mueller-Stoefen

Dita e Gjyshes

Në plazh
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SYNOPSYS:
Tom and Marnix don’t see 
any harm in doing everything 
together like they have always 
done, it is in their nature. 
Their parents and teachers 
think the boys are getting to 
old and try to separate them. 
When the twin brothers both 
fall in love with the new girl 
Rosa, and she falls in love 
with them, they take drastic 
measures to stay together.

PËRMBLEDHJE:
Tomi dhe Marniksi nuk shohin 
gjë të keqe, nëse gjithçka e 
kryejnë së bashku,  siç kanë bërë 
përherë;  kjo është në natyrën e 
tyre. Prindërit dhe mësuesit e 
tyre mendojnë se u ka shkuar 
mosha dhe përpiqen t’i ndajnë. 
Kur  vëllezërit binjakë bien në 
dashuri me vajzën e re Rosa 
dhe ajo bie në dashuri me ta, 
ata marrin masa drastike për të 
qëndruar së bashku.

SYNOPSYS:
Viktor, 5, is eager to demonstrate his 
latest magic trick to his grandparents 
when they visit for Christmas. His 
mother and grandmother think his 
performance will provide the perfect 
opportunity to ease the ever-present 
tension between the two men in the 
family. But Viktor’s father has taught 
him a trick involving fire and when 
it goes wrong, an escalation of the 
conflict seems inevitable. Surprisingly, 
rather than fan the flames, father and 
grandfather join forces to resolve the 
situation, much to Viktor’s and the 
women’s delight. Harmony has been 
restored. Apparently…

PËRMBLEDHJE:
Viktori, 5vjeç mezi pret t’u tregojë 
trukun e tij të fundit gjyshërve të 
tij, kur ata të vijnë për Krishtlindje. 
Nëna dhe gjyshja e tij mendojnë se 
kjo është mundësi për të lehtësuar 
tensionin e vazhdueshëm mes dy 
burrave në familje. Por babai i 
Viktorit i ka mësuar atij një truk 
me zjarr dhe kur ai shkon keq, 
përshkallëzimi i konfliktit duket i 
pashmangshëm. Çuditërisht babai 
dhe gjyshi bashkojnë forcat për të 
zgjidhur situatën, për kënaqësinë 
e Viktorit dhe grave. Harmonia 
rivendoset. Në dukje...

Country: Netherlands Vendi: Holandë

Duration:  22:27 Kohëzgjatja: 22:27

Director: Janneke van Heesch Regjisor: Janeke van Hesh

Country: Germany Vendi: Gjermani

Duration:  13:00 Kohëzgjatja: 13:00

Director: Annette Friedmann Regjisor: Annette Friedman

Janneke van Heesch

Annette Friedmann

Shtatë majat

Truke të pista
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SYNOPSYS:
It’s 9:30 p.m in a grocery store in 
Lausanne, Switzerland. The place 
is run by Egyptians. In a moment 
of anger, a father loses patience 
and disciplines his disobedient 
child. A shocked customer 
immediately intervenes to express 
her concern. Other customers 
join the conversation, they each 
put in their two cents and the staff 
is swamped. This discussion turns 
into a debate, which into quarrel. 
The situation gradually gets out of 
hand and into chaos…

PËRMBLEDHJE:
Një dyqan ushqimor në Lausanë, 
Zvicër, ora 21:30: Vendi është plot 
egjiptianë... Në një çast zemërimi, 
një baba humb durimin dhe 
ndëshkon fëmijën e tij të pabindur. 
Një klient i tronditur ndërhyn 
për të shprehur shqetësimin e tij. 
Klientët e  tjerë bashkohen në 
bisedë, secili duke  vënë nga  dy 
cent dhe stafi mbytet në punë... 
Diskutimi kthehet në  debat, 
pastaj në grindje. Gradualisht, 
situata del jashtë kontrollit e 
përshkallëzon në kaos ...

SYNOPSYS:

An unexpected discovery 
forces an undocumented 
motel employee to make 
a life changing decision.

PËRMBLEDHJE:

Një zbulim i papritur e 
detyron një punonjëse moteli 
pa dokumenta, të marrë një 
vendim  që do t’i ndryshojë  
jetën…

Country: Switzerland Vendi: Zvicër

Duration: 11:00 Kohëzgjatja: 11:00

Director: Christophe M. Saber Regjisor: Christophe M. Saber

Country: USA Vendi: SHBA

Duration: 10:00 Kohëzgjatja: 10:00

Director: Sonejuhi Sinha Regjisor: Sonejuhi Sinha

Christophe M. Saber

Sonejuhi Sinha

Disiplinë

Dashuria 
vjen më vonë
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SYNOPSYS:

Louis is a 10 years old 
deaf boy…

PËRMBLEDHJE:

Luizi është  një djalë 10 - 
vjeçar që nuk dëgjon....

SYNOPSYS:

A tale from “One 
Thousand and One 
Nights” in the digital 
era. 

PËRMBLEDHJE:

Një përrallë e “Njëmijë e 
Një Netëve”, në epokën 
dixhitale.

Country: France Vendi: Francë

Duration: 09:22 Kohëzgjatja: 09:22

Director: Violaine Pasque Regjisor: Violaine Pasque

Country: France Vendi: Francë

Duration: 06:54 Kohëzgjatja: 06:54

Director: Cosette Nigon Regjisor: Cosette Nigon

Violaine Pasque

Cosette Nigon

Luizi

Përrallë 
orientale
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SYNOPSYS:

Sofia runs away from 
boarding school, carrying 
the address of a grand-
mother she has never 
met. Strangers to one 
another, hurt by their 
respective pasts, the two 
women will learn to tame 
one another. 

PËRMBLEDHJE:

Sofia arratiset nga konvikti, 
duke pasur me vete adresën 
e gjyshes që nuk e ka takuar  
kurrë. Të huaja për njëra-
tjetrën dhe të lënduara nga e 
kaluara e tyre, dy gratë do të 
mësojnë të komunikojnë me 
njëra-tjetrën.

SYNOPSYS:

Antek lives in a place, 
where kids from disabled 
families come. His life 
isn’t different than 
the others…, playng 
football…, doing some 
‘business’…. 
Everything changes, 
when a new girl, Anka 
arrives… 

PËRMBLEDHJE:

Antek jeton në një vend, 
ku jetojnë familje me fëmijë 
me aftësi të kufizuara. Jeta 
e tij nuk kalon ndryshe 
nga të tjerët…, herë luan 
futboll…, herë bën ndonjë 
‘biznes’...
Çdo gjë ndryshon, kur 
mbërrin një vajzë e re, 
Anka.

Country: France Vendi: Francë

Duration: 19:59 Kohëzgjatja: 19:59

Director: Lea Triboulet Regjisor: Lea Triboulet

Country: Poland Vendi: Poloni

Duration: 20:14 Kohëzgjatja: 20:14

Director: Sylwia Galon Regjisor: Silvia Galon

Lea Triboulet

Sylwia Galon

Sofia B. nuk 
fjeti mirë

Anteku
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SYNOPSYS:

Two young boys, a 
Serbian and an Albanian, 
raised together in a 
small town of Kosovo. 
As they grow up they 
find themselves in a war 
between two countries 
and on different fronts.

PËRMBLEDHJE:

Dy djem të rinj, një serb dhe 
një shqiptar, jan rritur së 
bashku në një qytet të vogël të 
Kosovës. Ndërsa kurr rriten 
e gjejnë veten në  luftë mes 
dy vendeve dhe në fronte të 
ndryshme.

SYNOPSYS:
Linda, a thirty-year old 
widow takes care of her son 
who is passionate about the 
football team Real Madrid 
especially about Ronaldo. Ylli 
is sick. Real Madrid comes 
to play in Kosovo for its first 
time, of course Linda and Yll 
have bought the tickets but 
one day before the match 
something happens.

PËRMBLEDHJE:
Linda, një vejushë 
tridhjetëvjeçare ,  kujdeset për 
djalin e saj të apasionuar 
pas ekipit të futbollit “Real 
Madrid” dhe veçanërisht pas 
lojtarit Ronaldo. Ylli është 
sëmurë. “Real Madrid” vjen 
të luajë për herë të parë  në 
Kosovë. Linda dhe Ylli i kanë 
blere biletat, por një ditë para  
ndeshjes diçka ndodh ...

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 18:21 Kohëzgjatja: 18:21

Director: Kriks Dumo Regjisor: Kriks Dumo

Country: Kosova Vendi: Kosovë

Duration: 11:15 Kohëzgjatja: 11:15

Director: Alban Zogjani Regjisor: Alban Zogjani

Kriks Dumo

Alban Zogjani

Bal Kan

Beteja 
e fundit
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SYNOPSYS:
Pregnant and homeless, 
Jowlle shows up at her 
father’s house. Even 
if Jeff, a solitary non-
conformist former punk 
is reluctant to the idea, 
Jowlle decides to stay. 
Jeff is overwhelmed by 
the casualness of his 
daughter, whom he 
barely knows.

PËRMBLEDHJE:
Shtatzënë dhe e pastrehë, 
Xhuli shfaqet para shtëpisë 
së të atit. Edhe kur Xhefi, 
një ish rrugaç  i vetmuar jo-
konformist ngurron për këtë 
fakt, ajo vendos të qëndrojë. 
Xhefi është  i tronditur  nga 
shkujdesja e vajzës së tij, 
të cilën ai pothuajse nuk e 
njeh…..

SYNOPSYS:
A story of an old man. 
Jake, remembering his 
love from old times when 
he was a student. He met 
Agnes when studying at 
the university, at the end 
of 60s. Jake felt in love 
with her immediately, but 
he was not able to find a 
way to tell her about his 
feelings. 

PËRMBLEDHJE:
Historia e një burri të vjetër! 
Xheku kujton dashurinë e  
rinisë, në kohën kur  ishte  
student. Se si u takua 
me  Anjezën, në kohën 
e  universitetit, në fund 
të viteve ‘60.  Se si ra  në 
dashuri me të menjëherë, por 
nuk  gjeti mënyrën për  t’i 
shprehur asaj ndjenjat e tij.

Country: Canada Vendi: Kanada

Duration: 14:53 Kohëzgjatja: 14:53

Director: Cristina Martins Regjisor: Cristina Martins

Country: Czech Republic Vendi: Çeki

Duration: 24:36 Kohëzgjatja: 24:36

Director: Stepan Etrych Regjisor: Stepan Etrych

Cristina Martins

Stepan Etrych

Qentë nuk 
bëjnë mace

Tri fjalë
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SYNOPSYS:

Hakan is a young turkish 
house painter, who works 
with his father,  Mustafa. 
He has his future read 
in coffee grounds, which 
induces him to take some 
difficult decisions. His 
father will have to face his 
son for the first time…

PËRMBLEDHJE:

Hakani është një bojaxhi 
i ri turk, i cili punon me 
babain e tij, Mustafain. Ai 
parqashikon të ardhmen 
duke lexuar në llumin e 
kafesë, nga ku motivohet të 
marrë vendime të vështira. 
Babait do t’i  duhet të 
përballet për herë të pare me 
të birin…

SYNOPSYS:

Syria 2015, it’s a long day 
of smuggling bread to the 
besieged area. A standing 
tree is her only shelter. 
He runs away leaving 
everything behind him. 
They both know there is 
no escape.

PËRMBLEDHJE:

Siri, viti 2015. Ditë e gjatë 
e kontrabandës së  bukës në 
zonën e rrethuar. Një pemë  
është streha e saj e vetme… 
Ai arratiset duke lënë çdo gjë 
pas ... Të dy e dinë  që nuk 
ka shpëtim…

Country: Turkey Vendi: Turqi

Duration: 16:50 Kohëzgjatja: 16:50

Director: Hüseyin Aydin Gürsoy Regjisor: Hüseyin Aydin Gürsoy

Country: Syrian Arab. Republic Vendi: Republika Arabe e Sirisë

Duration: 11:45 Kohëzgjatja: 11:45

Director: Soudade Kaadan Regjisor: Soudade Kaadan

Hüseyin Aydin Gürsoy 

Soudade Kaadan

Rrjeta e 
merimangës

Bukë në rrethim
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SYNOPSYS:
They are different. They are 
friends. They tell us their 
story from a carousel. Luiza 
travels back in time while 
Viola leaves the past behind 
and lives with expectations 
of the future. They are the 
living proof of the phrase: 
‘Sometimes you’re up and 
sometimes you’re down, 
and sometimes you just go

PËRMBLEDHJE:
Ata janë të ndryshëm! Ata 
janë miq! Ata na tregojnë 
historinë e tyre nga një 
Karusel. Luiza udhëton 
prapa në kohë, ndërsa Viola e 
lë të kaluarën prapa krahëve 
dhe jeton me shpresa për të 
ardhmen. Ato janë dëshmi e 
gjallë e shprehjes: “Herë jemi 
lart, herë jemi poshtë dhe 
herë-herë thjesht lëvizim…”

SYNOPSYS:

Josh is in Venice, Mum is 
in Sydney. Josh doesn’t 
understand backpacking, 
Mum doesn’t understand 
Skype.

PËRMBLEDHJE:

Joshi ndodhet në Venecia, 
ndërsa e ëma në Sidnej. Ai 
nuk e kupton dot “udhëtimin 
me çantë në shpinë”, ndësa e 
ëma nuk kupton dot Skype-in.

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 13:16 Kohëzgjatja: 13:16

Director: Elkjana Gjipali Regjisor: Elkjana Gjipali

Country: France Vendi: Francë

Duration: 4:04 Kohëzgjatja: 4:04

Director: Venetia Taylor Regjisor: Venetia Taylor

Elkjana Gjipali

Venetia Taylor

Jetë në karusel

Venecia
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SYNOPSYS:
A story about Male and Female in 
unusual, extreme circumstances. 
Two sisters, Ann and Rita, 
commit a crime under influence 
of Alik, a handsome man, who 
is anything but law-abiding. 
Covering up their tracks, they go 
separate ways to come together 
in an agreed place. On meeting, 
they find out that one important 
question remains open: “What 
to do next?”, since both sisters 
are keen on Alik, and each has 
her own plans for the future…

PËRMBLEDHJE: 
Një tregim për femrat dhe meshkujt 
në rrethana ekstreme dhe  të 
pazakonta Dy motra, Ana dhe 
Rita, kryejnë një krim të shtyra nga 
Aliku, një burrë i pashëm, i cili është 
çdo gjë, përveçse ndjekës i ligjit. Për 
të mbuluar gjurmët, ato ndahen 
për t’u rimbledhur më pas, në 
pikëtakim. Gjatë takimit e kuptojne 
se pyetja më e rëndësishme mbetet pa 
përgjigje: “Ç’do të bëjnë më pas?”, 
pasi motrat janë të marrosura pas 
Alikut, dhe gjithkush bën planet e 
veta ...

SYNOPSYS:

A young woman decides 
to test herself in a special 
institute,  to judge if she 
has a potential to become 
a celebrity. She had never 
expected how much she 
will discover about herself 
during tests.

PËRMBLEDHJE:

Një grua e re vendos të 
testohet në një institut të 
veçantë, për të gjykuar 
nëse zotëron  potencialin e 
nevojshëm, për t’u bërë njeri 
i famshëm. Po ajo s’e kishte 
menduar kurrë, se sa shumë 
mund të zbulonte nga vetja 
gjatë testimit.

Country: Russia Vendi: Rusi

Duration: 11:00 Kohëzgjatja: 11:00

Director: Nick Rybnikov Regjisor: Nick Rybnikov

Country: Poland Vendi: Poloni

Duration: 25:00 Kohëzgjatja: 25:00

Director: Teresa Czepiec Regjisor: Teresa Czepiec

Nick Rybnikov

Teresa Czepiec

Nokturn

Testimi
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SYNOPSYS:

Irina’s neighbor 
accidentally kills her 
dog. Now she has to find 
someone to help her 
burry it, and her new 
mortal enemy is the only 
one available.

PËRMBLEDHJE:

Fqinji i Irinës i ka vrarë 
asaj aksidentalisht qenin. 
Ndërkohë që asaj i duhet të 
gjejë dikë që ta ndihmojë për 
të varrosur qenin, i vetmi 
në dispozicion duket të jetë 
“armiku” i saj i ri.

SYNOPSYS:

Keli works as a welder 
in a factory. He did 
not receive a salary for 
nine months. The bank 
is obliged to seize his 
apartment because of 
non-payment of his loan. 
Keli tries to find a place 
to live.

PËRMBLEDHJE:

Keli punon si saldator në një 
fabrikë. Ai nuk është paguar 
për nëntë muaj rrjesht. 
Banka është e detyruar  t’i 
sekuestrojë apartamentin, 
për shkak të mospagimit të 
kredisë. Keli përpiqet  të gjejë 
një vend për të jetuar….

Country: Bulgaria Vendi: Bullgari

Duration: 21:00 Kohëzgjatja: 21:00

Director: Hristo Simeonov Regjisor: Hristo Simeonov

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 18:50 Kohëzgjatja: 18:50

Director: Irdit Kaso Regjisor: Irdit Kaso

Hristo Simeonov

Irdit Kaso

Armiqtë

Kapsula
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SYNOPSYS:

A work incident will 
drive Juan Sanchez, the 
veteran griddle man of 
a frankfurters bar, to 
take his life’s last major 
decision in this black 
comedy that will leave no 
one indifferent.

PËRMBLEDHJE:

Një  incident pune e shtyn  
Huan Sançezin, “veteranin” 
e barbekysë së bareve të  
Frankfurtit, drejt vendimit të 
madh të fundit të jetës së tij, 
në një komedi “të zezë” që s’lë 
indifferent askënd...

SYNOPSYS:
Master John and his 
henchman Arigo, survive 
thanks to the profits of a flea 
circus. In the pact that units 
them, the young acolyte must 
feed fleas with his blood. 
One day, Arigo discovers the 
frightful secret of Master John 
: he steals the souls of the dead, 
injecting them in his creatures 
to be able to train them.

PËRMBLEDHJE:
Mjeshtër Gjoni dhe ndihmësi 
i tij Arigo, jetojnë në sajë të 
fitimeve të një cirku pleshtash. 
Sipas marrëveshjes, ndihmësi i 
ri duhet të ushqejë pleshtat me 
gjakun e tij. Një ditë, Arigo 
zbulon sekretin e frikshëm të 
mjeshtër Gjonit, i cili vjedh 
shpirtrat e të vdekurve dhe i 
injekton te krijesat e veta, që të 
jetë në gjendje t’i stërvisë ato. 

Country: Spain Vendi: Spanjë

Duration: 15:05 Kohëzgjatja: 15:05

Director: Joan-Pol Argenter Regjisor: Joan-Pol Argenter

Country: France Vendi: Francë

Duration: 20:00 Kohëzgjatja: 20:00

Director: Thierry Gracia Regjisor: Thierry Gracia 

Joan-Pol Argenter

Thierry Gracia

Trashëgimi

Jetë qeni
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SYNOPSYS:

Assuntina is the mother 
of Domenico and Nicola, 
two Calabrian brothers 
who keep arguing against 
each other. When she 
finds a religious host on 
the ground, she thinks 
that miracle is going to 
stop them.  

PËRMBLEDHJE:

Asuntina është nëna e 
Domenikos dhe Nikollës, 
dy vëllezër kalabrezë, që 
s’pushojnë së grinduri me 
njëri- tjetrin. Kur ajo gjen një 
naforë  në tokë,  mendon se 
me anën e kësaj “mrekullie” 
do të arrijë  t’i ndalë zënkat 
e tyre

SYNOPSYS:

Xhilda (30) and Martin (45) 
are spending a few days in a 
province hotel. They are not 
married. Xhilda is pregnant 
and does not want to keep her 
child. Martin tries to convince 
her have a family together. In 
the morning Xhilda is staring 
through  the window a couple 
sitting in the bar below the 
hotel and next to them a little 
girl who doesn’t dare getting 
closer ...

PËRMBLEDHJE:

Xhilda (30) dhe Martini (45) 
kalojnë disa ditë në një hotel në 
periferi. Ata nuk janë të martuar. 
Xhilda është shtatzënë dhe nuk do 
ta mbajë fëmijën. Martini përpiqet 
ta bindë që të krijojnë një familje 
së bashku. Në mëngjes Xhildën 
e tërheq nga dritarja një çift ulur 
në bar poshtë hotelit dhe pranë tyre 
një vajzë e vogël që nuk guxon t’i 
afrohet ...

Country: Italy Vendi: Itali

Duration: 15:00 Kohëzgjatja: 15:00

Director: Serena Aragona Regjisor: Serena Aragona

Country: Albania Vendi: Shqipëri

Duration: 14:00 Kohëzgjatja: 14:00

Director: Suela Bako Regjisor: Suela Bako

Serena Aragona

Suela Bako

Mrekullia

Mëngë këmishe
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SYNOPSYS:
Lilly (47) is a divorced mother 
of two – Martin, who has 
recently come of age, and the 
little Alexandra (5). One cold 
winter evening Martin takes 
Alexandra from kindergarten. 
In the dark streets of the 
neighborhood they become a 
part of a tragic accident that 
hardly can be forgotten or 
erased. Lilly and her kids have 
to make tough decisions, the 
consequences of which will 
change their life for good.

PËRMBLEDHJE:
Lili (47) është një nënë e 
divorcuar me dy fëmijë: Martinin 
dhe Alexandrën e vogël (5). Një 
mbrëmje të ftohtë dimri Martini 
merr Alexandrën nga kopshti. 
Në rrugët e errëta të lagjes ata 
bëhen pjesë e një aksidenti tragjik 
që vështirë se mund të harrohet 
ose fshihet nga kujtesa. Lili dhe 
fëmijët e saj duhet të marrin 
vendime të vështira, pasojat e të 
cilave do të ndryshojnë jetën e tyre 
pozitivisht.

Country: Bulgaria Vendi: Bullgari

Duration: 28:00 Kohëzgjatja: 28:00

Director: Lyubo Yonchev Regjisor: Lyubo Yonchev

Lyubo Yonchev

Meteorë
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COMMUNICATION
Çelesi
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STATISTIKA

Për të marrë pjesë në Edicionin e Tretë të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit DEAOPEN AIR kanë aplikuar 2300 
filma nga rreth 100 vende të ndryshme të botës. Filmat e paraqitur dhe fituesit që marrin pjesë në konkurim i 
janë nënshtruar fillimisht seleksionimit paraprak të komisioneve ndërkombëtare, të mbyllur që në fund të muajit 
Mars.

185 filmat me metrazh të plotë, që kanë aplikuar për të marrë pjesë në konkurim vijnë jo vetëm nga vendet ev-
ropiane, si: Austria (3), Belgjika(1), Britania e Madhe (6), Franca (3), Finlanda (1), Greqia (1), Gjermania (17), 
Holanda (1), Hungaria (1), Irlanda (2), Italia (10), Kroacia (2), Luksemburgu (1), Polonia (1), Portugalia (3), Rusia 
(8), Sllovenia (1), Spanja (15), Suedia (1), Shqipëria (1), Ukrainë (2), Zvicra (1), por edhe më gjerë, duke i dhënë 
aplikimit gjeografi ndërkontinentale, me kontribute nga: Argjentina (2), Bangladeshi(2), Brazili (3), Ekuadori (2), 
Emiratet e Bashkuara Arabe (1), Filipinet(3), Gana (1), Hong Kongu (1), India (7), Indonezia (3), Iraku (1), Irani 
(8), Japonia (2),  Kanadaja (6), Kina (2), Kolumbia (1),  Korea (1), Malajzia (2), Meksika (4), Nigeria (1), Peruja 
(7), Singapori (2), Siria (3), Sri Lanka (1), Taivani (1), Turqia (2), SHBA (23).

Komisionet e përzgjedhjes paraprake kanë menduar t’i ofrojnë publikut të gjerë dhe atij të specializuar 7 filma 
të gjatë (prodhime të viteve 2015-2016 nga Gjermania, Shqipëria, Franca, Suedia, Turqia, SHBA dhe Zvicra) për 
Seksionin e filmit me metrazh të plotë ose konkurimin kryesor si edhe 6 syresh (Rusia, Gjermania, Kroacia, 
Italia, Greqia) për SEKSIONIN e filmit ndërkufitar. 

Për konkurimin në Seksionin e filmit të shkurtër kanë aplikuar 2120 filma nga 80 vende të botës. Komisioni i 
përzgjedhjes paraprake ka përzgjedhur për këtë konkurim 39 filma, të ardhur nga: Australia (1), Belgjika (1), 
Bullgaria (2), Franca (4), Gjeorgjia (1), Gjermania (3), Holanda (4),  Itali (1), Kanada (2), Kosova (2), Polonia (3), 
Republika çeke (1), Rusia (1), Siri (1), Spanja (4), SHBA (1), Shqipëria (5), Turqi (1), Zvicër (1).
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KONKURIMI DHE ÇMIMET
COMPETITION AND AWARDS

Konkurimi i filmave në DEA OPEN AIR do të zhvillohet në dy kategori 
kryesore dhe do të ndiqet nga disa juri:
1. Juria e filmit me metrazh të gjatë
2. Juria e filmit me metrazh të shkurtër
3. Juria e medias
4. Juria e publikut 

Këto juri do të akordojnë disa çmime DEA, sipas emërtimit të festivalit.

Juria e filmit të gjatë
1. DEA për Filmin më të mirë:
2. DEA për Regjinë më të mirë në konkurrimin  
 e filmit të gjatë: 
3. DEA për Skenarin më të mirë në konkurrimin  
 e filmit të gjatë
4. DEA për Fotografinë/Kameran më të mirë në  
 konkurrimin e filmit të gjatë
5. DEA për Aktorin/Aktoren më të mirë në rol kryesor
6. Çmimi special i jurisë 

Juria e filmit të shkurtër
7. DEA për Filmin e shkurtër më të mirë :
8. DEA për Regjinë më të mirë: 
9. DEA për Montazhin më të mirë: 
10. DEA përAngazhimin qytetar (ose Çmimi i TV Klan)
11. DEA për Idenë më të spikatur  
 (ose Çmimi i TV 21/Kosovë) 

Juria e medias  
12. Çmimi i medias  

Juria e publikut
13.  Çmimi i publikut 

Organizatorët e DEA OPEN AIR akordojnw çdo vit një çmim të 
posaçëm për kontribute të veçanta.

14.  Çmimi i mirënjohjes 

The competition in DEA OPEN AIR International Film Festival will be 
followed up by some juries:
1. The feature film jury
2. The short film jury
3. Media‘s jury
4. The public jury 

These juries will accord some DEA awards based on the festival 
nomination. 

1. The feature film jury
2. DEA for the best Film (Feature Film Competition)
3. DEA for the best director (Feature Film Competition)
4. DEA for the best script (Feature Film Competition)
5. DEA for the best camera (photography)  
 (Feature Film Competition)
6. DEA for the best actor/ best actress  
 (Feature Film Competition)
7. The Jury Prize  ( Special Prize) 
 (Feature Film Competition)

2. The short film jury
8. DEA for the best film (Short Film Competition)
9. DEA for the best director (Short Film Competition)
10. DEA for the best cut (Short Film Competition)
11. DEA – Award for the best civil engagement  
 (Special Prize of  TV Klan )
12. DEA – Award for the best idea   
 (Special Prize of  RTV 21- Kosovo)

3. Media‘s Jury
13. The Media Award (Special Prize) (Short Film Competition)

4. The public jury 
14. The Public Award  
 (Special Prize of Public’s Jury ) (Short Film Competition)

5. The festival founders also accord a special  
 Award for the lifetime achievement

15. DEA - Gratitude Award (Lifetime Achievement Award 
 DEA Award for the lifetime achievement 
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JURIA 2016 - FILMI I GJATE
JURY 2016 - FEATURE FILM

Michael Wiedemann 
Born in  1949 in Kassel, Germany;1968 to 72 studies  at    HFF  Munich; 1973 to  78  line producer for movies by Wim Wenders, 
von Trotta, Petersen, Hauff etc.; 1979 to 84 producer of motion pictures; 1986 to 2011 working for NRW Film Fund; since 2005 
manager of the Filmfestval Kinofest Lünen.
Lindi në vitin 1949 në Kasel të Gjermanisë. Në vitet 1968 – 1972 studjoi Televizion dhe Film në Akademinë e Mynihut. Në vitet 
1973 -1978 drejtoi produksionet filmike të emrave të njohur të kinematografisë gjermane, si Wenders, Von Trotta, Petersen, 
Hauff, etj., në periudhën 1979 – 1984 u angazhua si producent filmash artistikë, në vitet 1986-2011 punoi për Fondin e Filmit të 
landit NRW dhe që prej vitit 2005 bashkëdrejton Festivalin e Filmit në Lünen të Gjermanisë.

Martin Kaufmann
Born in 1951,  lives in Nova Levante (BZ).  Until 1983, together with his mother, he ran the Gasthof  Goldenes Kreuz and the cinema Latemar, 
where he discovered his passion for film and cinema. One of the founders of the Filmclub Bolzano..
In 1983, he became director of the Filmclub Cinemas in Bolzano/Bozen. In 1989 and 2001, two further theaters (Capitol Cinema) were added. 
Since then, he has been program director of the Filmclub Bozen and the South Tyrolean film festival “Bozner Filmtage”, now Bolzano Filmfestival 
Bozen.
Lindi në vitin 1951 dhe jeton në Nova Levante (BZ). Deri në vitin 1983, së bashku me nënën e tij,  drejtoi “Gasthof Goldenes Kreuz” dhe kinemanë 
“Latemar”,  ku zbulon  pasionin e tij për filmin dhe kinemanë. Është një nga themeluesit e Klubit të Filmit të Bolzanos.
Në vitin 1983, bëhet drejtor i kinemasë “Filmclub” në Bolzano/ Bozen. Në vitin 1989 dhe 2001, asaj i shtohen  dy teatro të tjera (Capitol Cinema). 
Që nga ajo kohë , ai ka qenë drejtor i programit të Filmclub-it Bozen dhe drejtor i  festivalit të filmit  të Tirolit të Jugut  “Bozner Filmtage”.
Aktualisht është drejtor i Filmfestivalit Bozen të Bolzanos.

LUMNIE SOPI, aktore
U lind më 21 janar të vitit 1967 në Prizren. Është diplomuar në Fakultetin Filozofik, dega e Letërsisë Angleze në  Prishtinë dhe ka studiuar aktrim 
pranë Redman Actors Studio, në Londër. Nga viti 1984 merret me punë profesionale në teatër dhe film. Ajo ka interpretuar në një numër të kon-
siderueshëm filmash artistikë, si: Lepuri me pesë këmbë, Njeriu prej dheu, Anatema, Teuta nuk banon këtu, në disa filma televizivë, si  
Lulepjeshkat e dashurisë, Nën çarr po rrinte vasha, Kulla, si edhe në teatër – si në Teatrin Kombëtar, Prishtinë ashtu edhe në Teatrin e Kombësive, 
në Shkup. She is born at 21.01.1967 in Prizren. 
She attended the University of Prishtina the branch of English literature and ‘Redman Actors Studio’ in London. Since 1989, he is taking part with 
professional works in feature films: Rabbit with five legs, The man of earth, Anathema, Teuta doesn’t live here anymore, in tv-films: Peach flowers 
of love, The tower and also in theatre.

Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo
Dr. Përparim Kabo u lind në Tiranë. Është diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike, Dega Filozofi në Tiranë dhe ka dy grada shkencore:  “Kandidat i Shkencave” 
dhe“ Doktor i Shkencave filozofike”. Ka punuar si mësues filozofie dhe si pedagog i filozofisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Në vitin 2015 fitoi titullin Prof. Asoc. 
Dr. në filozofi dhe antropologji kulturore. Ai është autor i shumë artikujve studimorë dhe eseve në fushën e filozofisë politike, sociologjisë, politologjisë, antroplogjisë 
sociale dhe kritikës së artit. Dr. Kabo është kryetar i Kryesisë së Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Hungari dhe njohës i thellë i historisë dhe shoqërisë hungareze, anëtar 
i Shoqatës së Intelektualeve të Pavarur të Shqipërisë, Anëtar Nderi i Rotary Club Tirana dhe Ambasador i Paqës i OKB.
He was born in Tirana. He studied Philosophy in the Faculty of Political Sciences in Tirana, taught philosophy and international relations and has two scientific 
degrees “Candidate of Sciences” and  “Doctor of Philosophical Sciences “ and the title Prof. Assoc. Dr. in philosophy and cultural anthropology.  Mr. Kabo published 
different research articles and essays in the field of political philosophy, sociology, political science, social anthropology and in art criticism. He also is President of 
the Association of Friendship Albania-Hungary and a deep connoisseur of Hungarian history and society member of the Association of Independent Intellectuals of 
Albania, honorary member of the Rotary Club Tirana, Ambassador of Peace of UN.

Antonella Gaeta – gazetare dhe skenariste
Film journalist and screenëriter, collaborates ëith the cultural pages of “Republic” journal. Ëriter of the film “The Land of Unhappy Brides, the documentary film 
“Pinuccio Lovero: Dream of a midsummer death “( Venice 2008), the short film” Zinanà “, “Seventy “(Silver Ribbon in 2014) and  from the short film “Uerra” (Venice, 
2009).She has scripted the documentary “La nave dolce” by Daniele Vicari (Special Event, Venice Film Festival 2012 and Pasinetti Aëard) and” Housing “by Federica 
Di Giacomo (in competition at the Locarno Film Festival and Turin, 2009). She has been  the selector of the official section of 67th and 68th Edition of the International 
Art Shoë in Venice Film Festival. From 2011 to 2015 ëas president of  “Apulia Film Commission”.
Gazetare filmi dhe skenariste . Aktualisht punon për faqet kulturore të  gazetës “Republika”. Është autore  e  filmit “Vendi i nuseve tëpalumtura “ (Romë, 2011),  e filmit 
dokumentar “Pinuccio Lovero: Ëndrra e një vdekjeje në mesin e Veres”(Java Kritikës, Venecia 2008), të filmave të shkurtër” Zinanà “,” Shtatëdhjetë “(Shiriti i Argjendtë, 
2014) dhe “Uerra” (Venecia, 2009).Ka shkruar dokumentarin “La nave dolce” (Çmimi Pasinetti)  dhe “Strehimi” (Lokarno dhe Torino 2009). Ka qenë përzgjedhëse  e 
seksionit zyrtar të edicionit të  67-të dhe 68 –të  të ekspozitës ndërkombëtare te Artit Kinematografik të Venecias. Nga viti 2011  deri në vitin 2015 ka qenë presidente 
e “Apulia Film Commission”
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JURIA 2016 - FILMI I SHKURTER

Carlos Campos Serna (México)

Carlos Campos Serna was born in Acapulco, México. After studying architecture at the Metropolitan University in Mexico City, 
he worked as an architect with UNICEF in Chiapas, México with the native population, the Chamulas. With his family he had 
to move in different countries, in Argentina, India, Germany and Peru, which are the scenes of his short stories. He has writen 
seven books, among others “Puré latino”, “Sin presencia de arquitecto”, “Cama Democrática and Salpicando de tinta mi existen-
cia”. Carlos Campos Serna is actually the  President of the Latin American Academy of Modern Literature. 
Carlos Campos Serna lindi në Acapulco, Meksikë. Pas studimeve për  arkitekturë në Universitetin Metropolitan të  qytetit Mek-
sikes, punoi si arkitekt me UNICEF-in në Chiapas, Meksikë me popullsinë vendase të Chamulas. Së bashku me familjen e tij iu 
desh të lëvizte  në vende të ndryshme, në Argjentinë, Indi, Gjermani dhe Peru, të cilat janë skenat e tregimeve të tij të shkurtra. 
Ka shkruar  shtatë libra, ndër të tjera “Puro latino”, “Pa praninë e Arkitektit”, “Krevati Demokratik dhe Boja e spërkatur e eksist-
ences time “. Carlos Campos Serna është aktualisht  kryetar i Akademisë Amerikane Latine për letërsisë moderne.

Burbuqe Berisha
Ka lindur në Shkup Maqedoni. Është diplomuar në Fakultetin e Arteve, dega Regji Filmi dhe Produksion në Universitetin e 
Prishtinës në Kosovë. Ka përfunduar magjistrature në po ketë fakultet për regji filmi dhe produksion. Ka realizuar një numër 
te konsiderueshëm të filmave me metrazh të shkurtër, filma dokumentarë dhe televizivë si edhe shfaqje teatrore. Është fituese 
e disa shpërblimeve në festivale ndërkombëtare të filmit dhe teatrit. Ka punuar si manaxhere në Kinema ABC, si producente 
në Kosova Film, ka qenë anëtare e jurive profesionale në shumë festivale ndërkombëtare filmi, drejtore në Teatrin Kombëtar të 
Kosovës dhe anëtare e Këshillit Drejtues të QKK-së. Aktualisht është drejtore në teatrin AAB “Faruk Begolli” dhe profesore në 
lëndën Regji televizive dhe Film dokumentar. 
Born in Skopje, Macedonia. She studied Film Direction and Production in the University of Arts in Prishtina. She has real-
ized a considerable number of short films, television documentaries and theatre performances. Winner of several awards in 
international filmfestivals and theatre festivals. She worked as manager in ABC cinema, a producer in Kosova Film; member 
of professional jury in many international filmfestivals; director for of the International Theatre of Kosovo and Member of the 
Board of Directors of QKK. She’s  currently  director of the Theatre AAB “Faruk Begolli” and professor for “TV Film Directing” 
and “ Documentary Film”

Alina Niemeyer

Born in 1992 in Berlin, Germany. After school,  she started her Bachelor’s degree in Practical and Theoretical Media studies at 
University of Potsdam, Germany and finished in 2016 with a short film about an Indian religious group in Germany. Currently 
she’s living in Berlin and working on a documentary about homeless kids in Berlin.
Alina Niemeyer lindi në vitin 1992, në Berlin, Gjermani.
Pas shkollës,  ajo nis studimet në degën  “Praktike dhe Teori Mediash”,  në Universitetin e Potsdamit ( Gjermani) për diplomën  
Bachelor  dhe i përfundon  në vitin 2016,  me një film të shkurtër rreth një grupi fetar indian në Gjermani. Aktualisht jeton në 
Berlin dhe është duke punuar mbi një dokumentar, rreth femijëve të pastrehë në Berlin.

JURY 2016 - SHORT FILM
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JURIA 2016 - MEDIA
JURY 2016 - MEDIA

Sokol Shameti
Sokol Shameti, është kolumnist shqiptar, shkrimtar dhe gazetar. Interesohet kryesisht për politikën e Shqipërisë, 
filozofinë politike,  historinë e re dhe atë bashkëkohore të Ballkanit. Shquhet për mendimin kritik të qeverisë 
shqiptare dhe zhvillimet politike lokale. Shameti ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon me një numër gazetash dhe 
stacionesh televizive në Shqipëri dhe jashtë vendit, përfshirë Gazeta Shqiptare, Koha Jonë, Korrieri, Klan TV, In-
stituti për Raportime të Luftës dhe Paqes, La Gazzetta del Mezzogiorno, Courrier International, Koha Ditore, etj

Sokol Shameti, (born 29 April 1978) is an Albanian columnist, writer and journalist. Much of his interest is con-
cerned with Politics of Albania, political philosophy and the late modern and contemporary history of the Balkans. 
He collaborated with a number of newspapers and broadcasting operators in Albania and abroad including Gazeta 
Shqiptare, Koha Jonë, Korrieri, Klan TV, Institute for War and Peace Reporting, La Gazzetta del Mezzogiorno, 
Courrier International, Koha Ditore, etc.

Kristina Fidhi
Kristina Fidhi was born on 8 June 1977. Studied Accountancy and History-Geography in the University of Gjiro-
kastra and has also a master degree in Science program. She’s member of the National Woman Movement; board 
member of Multifunctional Community Center in Gjirokastra ; member of OCCRP journalism group. Actually, 
she works as a journalist covering news from Southern Albania region and starting from 2013 as chairwoman of 
the Association of Journalists for Justice.

Kristina Fidhi  lindi më 8 qershor të vitit 1977. Studioi në degën e Kontabilitetit dhe atë të  Histori-Gjeografisë,  
në Universitetin e Gjirokastrës. Zotëron ,gjithashtu, dhe nje master në programin e Shkencës. Ajo është anëtare e 
Lëvizjes Kombëtare të Gruas; anëtare e  bordit të Qendrës Multifunksionale Komunitare në Gjirokastër; anëtare 
e  grupit të gazetarisë OCCRP. Aktualisht  punon si gazetare dhe  mbulon lajme për rajonin jugor të Shqiperisë.
Kryetare e Shoqatës së Gazetarëve për Drejtësi,  duke filluar nga viti 2013 e në vazhdim.

Lorik Bakija
Lorik Bakija, është gazetar dhe prezantues televiziv në RTV 21. Si pjesë e Redaksisë së Programit Kulturor-Artistik 
dhe të Dokumentarit, është angazhuar kryesisht në tema që kanë prekur kulturën, trashëgiminë kulturore, turiz-
min dhe aktualitetin shoqëror. Është autor i disa reportazheve të realizuara në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi etj.

Aktualisht është bashkë-prezantues i magazinës televizive BonBon në RTV21 dhe autor i emisionit kushtuar kin-
ematografisë “35milimetra”. Ai ka lindur në Gjakovë në vitin 1988, ku ka përfunduar dhe shkollimin fillor dhe të 
mesëm. Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës për biologji aplikative. Aktualisht banon në Prishtinë.

Lorik Bakija, is a journalist and anchorman in RTV 21 in Kosovo. He is part of the Editorial Board of the Artistic 
and Cultural Program-Documentary. Care for the themes of culture, cultural heritage, tourism and social rele-
vance. Currently is co-presenter of the television magazine BonBon on RTV 21 and the author of the show dedi-
cated to film “35milimetra”. He was born in Gjakova in 1988 and the birthplace completed primary and secondary 
education. He studied at the University of  Pristina applied biology. Currently resides in Pristina.
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ËNDRRA VAZHDON...!
MIRUPAFSHIM VITIN TJETËR ...!

DEA Open AIR International FilmFestival planifikohet të jetë i përvitshëm, dhe të shndërrohet në një traditë të 
qëndrueshme. Po në vitet e ardhshme në të do të përfshihen edhe ato seksione, që sivjet mbetën jashtë për shkaqe 

organizative.

Edhe në të ardhmen në qendër të festivalit do të vazhdojë të jetë konkurrimi kryesor: 

Seksioni i filmit artistik me metrazh të gjatë.

Por interesimi i publikut do të bështetet edhe me ofrimin e disa seksioneve të veçantë, ndër të cilët më i rëndësishmi dhe 
më i veçanti do të jetë :

Seksioni i filmit ndërkufitar

Në të katër anët e botës dhe aq më shumë në anët tona, historia e tradita, por edhe e tashmja dhe e ardhmja kanë qenë e janë 
sa pre konfliktesh, mosmarrëveshjesh dhe keqkuptimesh aq edhe produkt bashkëpunimi ndërkulturor dhe ndërkufitar, që 
për këtë arsye janë bërë objekt i dhjetra filmave. Këta filma do të konkurrojnë midis tyre në Seksionin i filmit ndërkufitar, 
që pretendohet t’i japë festivalit fizionominë e tij të veçantë.

Seksioni i filmit të shkurtër 

Seksioni i prezantimit të Akademive të filmit

Përveç Seksionit të filmit me metrazh të shkurtër, të paraqitur në mënyrë dinjitoze, që këtë vit, në vitet e ardhshme festivali 
do të prezantojë edhe një shkollë të njohur filmi nga Europa e më gjerë, së bashku me krijimet e studentëve të saj.

Të gjithë Filmat shqiptarë, të cilët nuk përzgjidhen në këtë seleksionim do të konkurrojnë midis tyre në një seksion të 
veçantë zyrtar të festivalit, i cili synon të mos përjashtojë nga konkurrimi asnjë vepër kinematografike serioze të prodhuar 
në Shqipëri.

Festivali është menduar të ketë dhe një Seksion FOKUS të filmit të Europës Juglindore. Seksioni synon të arrijë njohjen e 
plotë të kinemasë së rajonit, që thuajse nuk njihet në pjesën tjetër të kontinentit. FOKUS është menduar që të organizohet 
në bazë vendesh – duke prezantuarçdo vit kinemanë e një vendi.

Ëndrra vazhdon...!
Mirupafshim vitin tjetër ...!
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THE DREAM GOES ON...!
GOODBYE UNTIL THE NEXT YEAR...!

DEA Open AIR International Film Festival  is planned to be annual and to become a stable tradition.  For the next 
years will be included even the other session, that for organizational reasons this year wasn’t possible to be part of it.  

Even in the future at the center of the festival will be the main competition: 

- The competition of the artistic movie with full feature.

But other session will be offered to the public interest, where the most important and special will be: 

-The Cross Border session

In every single place of the world, and mostly in our part of the world, the history and tradition, but even the present and 
the future have always been and still are chase of conflicts, divergences and misunderstandings, but at the same time a 
product of cross cultural and cross border collaboration, which are the main theme of dozens of movies.   These films will 
compete with each other for the Cross border session that aims to give its particular physiognomy to the festival. 

Short Movie Session 

The session of the presentation of the movie academies 

Beside the short movie session, presented in a very dignitose way this year, next years the festival will present a well 
known European film school, with the creations of its students.  

The Albanian films which aren’t selected in this selection will compete with each other in an official special session of the 
festival. This session tries not to exclude any serious cinematographic act produced in Albania.

- It will be a FOKUS session for the film of the South-Eastern Europe. This session aims to arrive at the complete 
recognition of the region cinema, which is almost unknown to the whole continent. FOKUS is planned to be organized 
divided by countries. So, every year will be presented the cinema of one country.

The dream goes on...!
Goodbye until the next year...!
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