Folësit/et:

Moderatore:
Besa Luci, Kryeredaktore e K2.0

Çdo verë, Karnivali i K2.0 shënon kohën e vitit kur mblidhemi
publikisht për të ngritur pyetje në lidhje me një çështje të caktuar
urgjente të kohës sonë. Këtë vit, Karnivalin tonë ia kushtojmë
djersës së punëtori/es. Për çka djersijmë, si djersijmë dhe pse
duhet të djersijmë në radhë të parë?
Krahas Karnivalit do ta botojmë monografinë tonë të fundit multimediale, DJERSË, e cila do të shtjellojë më shumë rreth punës në
Kosovën bashkëkohore dhe në rajon nga këndvështrime të shumta.
Çfarë do të thotë puna në komunitetin dhe shoqërinë tonë dhe
çfarë do të thotë për ne si individë? Format e punës po ndryshojnë
gjithmonë, por djersa, qoftë djersa e njëmendtë apo ajo figurative,
që nxirret nga punëtorët, mbetet e njëjtë. Pyesim: pse djersë?
Kjo ngjarje do të transmetohet live.

Mysafirët/et:

Moderon:
Aulonë Kadriu, redaktore në K2.0

Artistët:

Kur e mendojmë punën, shpesh, në nënvetëdije, bëjmë ndarjen
midis punës "produktive" — punës "së vërtetë" — dhe llojit të
punës kulturore që shpesh konsiderohet jo-thelbësore. Pandemia
e bëri edhe më të qartë këtë dallim midis punës që merret si
thelbësore dhe jothelbësore.
Në hapjen e karnavalit tonë, po i thërrasim poetët/et, shkrimtarëve/et dhe performuesit/et — punëtorët/et e quajtur "jo
thelbësorë" — t’i ndajnë përvojat e tyre dhe mendimin e tyre
personal për punën dhe djersën. Çfarë mund të na thonë fjalët e
"jo thelbësorëve" për atë për të cilën ia vlen vërtet të djersitemi?

Pas diskutimit të hapjes së karnivalit dhe leximeve, bashkohuni me
ne për ta shijuar muzikën e për t'ia kujtuar vetes se hapësirat
publike janë gjithashtu vende takimi dhe kënaqësie — dhe se disa
lloje djersë janë djersë të lumturisë.

ARDIANA GASHI Profesore në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka përfunduar doktoraturën në Angli, në ekonominë e punës dhe shkruan e hulumton në fushën e tregjeve të punës, arsimit, migrimit dhe barazisë gjinore.

BORCHE MANEV BOZHINOV Mbrojtës i të drejtave të njeriut që avokon
për kushte më të mira pune dhe jetese për punonëtorët/et e seksit në
Maqedoninë e Veriut. Ai është bashkëthemelues dhe President i STAR,
kolektivit të parë të punonëtorëve/eve të seksit në Ballkan.

KRUNOSLAV STOJAKOVIĆ Historian dhe drejtues i zyrave të Rosa-Luxemburg-Stiftung në Beograd, Serbi dhe Tuzla, Bosnje dhe Hercegovinë.
Fushat kryesore të interesit të tij janë historia e lëvizjes punëtore, fashizmi
dhe rezistenca antifashiste, veçanërisht në Jugosllavi, si dhe lëvizjet dhe
partitë e majta në Evropën Juglindore.

VISAR YMERI Drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale “Musine
Kokalari” në Prishtinë. Ai ka qenë nënkryetar i Partisë Socialdemokrate,
kryetar i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe deputet për tri mandate në
Kuvendin e Kosovës. Ai ka studiuar sociologji në Universitetin e Prishtinës
dhe Studime për Media, Politikë, Letërsi dhe Filozofi në City dhe Islington
College në Londër.

ARBËR SELMANI Gazetar, poet dhe shkrimtar. Ka botuar dy libra me
poezi dhe prozë poetike dhe dy libra në fushën e publicistikës kulturore.
Është fitues i çmimit të parë për poezi të festivalit ‘Tirana Gate 2021’.
Veprat e tij janë përkthyer në anglisht, greqisht, gjermanisht, frëngjisht,
sllovenisht, turqisht dhe serbo-kroatisht.

AGNES NOKSHIQI Aktore shqiptare dhe drejtore e Teatrit Studentor në
Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Punon edhe si ligjëruese
në Universitetin e Tetovës. Ajo është e njohur për filmat “Tonight Is Cancelled” (2007), “The Voice” (1982) dhe “Pandora” (2014).

ELONA BEQIRAJ U lind në vitin 1997, nga prindër emigrantë shqiptarë. E
rritur në Gjermani, ajo merret me ndjenjat dhe përvojat e njerëzve që
ndihen të ndarë mes vendeve dhe kulturave të ndryshme. Poezitë e saj
kanë të bëjnë me lënien pas të atdheut dhe të qenit i huaj në vendin e
mbërritjes.

NORA PREKAZI Kuratore etnologjike, aktiviste dhe poete. Ajo ka punuar
për 10 vite në Muzeun e Qytetit të Mitrovicës. Ajo është gjithashtu
themeluese dhe udhëheqëse e fondacionit “Dhemetra” dhe drejtore e
Festivalit të Letërsisë, Zana në Mitrovicë. Është diplomuar për Etnologji
në Institutin e Antropologjisë dhe Studimeve të Artit në Tiranë.

DON’T LISTEN TO YOUR NEIGHBORS (Adhurim Grezda, Dalvin Mamusha and Endrit Xerxa). Ky grup i tre muzicientëve nga Gjakova performojnë një repertor të pasur të muzikës tradicionale shqiptare, që informohet
prej edukimit të tyre klasik. Në dy vitet e fundit, ata kanë zhvilluar një stil
unik, që përfshin elemente të xhazit në këtë repertor. Me ngjyrimet tradicionale, ritmet nga Evropa Lindore, kurreshtjen muzikore dhe mjeshtërinë
artistike, ky grup po i gdhend muzikës tradicionale shqipe një vend të ri,
me një prekje të sofistikuar e bashkëkohore.

PJESA II

Drejtuar nga:

Shfrytëzimi i punës na largon nga trupat tanë. Na i ndrydhë trupat,
i përkulë, i kap. Por trupat tanë kanë gjithashtu fuqinë për të vënë
në pah fuqizim e çlirim. A është djersa punë? A është ambicie? Apo
është më tepër ankth? Gjatë një punëtorie dy-ditore që do të
mbahet të premten dhe të shtunën, pjesëmarrësit/et do të mësojnë
se si të përdorin fjalë dhe materiale të shkruara për të kultivuar
versione alternative të realitetit, duke përdorur imagjinatën e tyre
dhe përvojat e punës. Si të sigurohet një mjedis i shëndetshëm
pune që mundëson kreativitet dhe është i hapur për ndjeshmëri?
Do ta marrim vesh!
Për të marrë pjesë në punëtori, duhet të regjistroheni paraprakisht.
Klikoni këtu për t'u regjistruar, falas.

DISKUTIMI PUBLIK

12:00 - 13:30
PUNËTORIA

14:00 - 16:00
Project Space, Shtatëmbëdhjetë
Folës:

Pablo Tosco
Moderator:

Daniel Petrick, Redaktor i lartë i K2.0

"Volume Up" është një program origjinal i K2.0 që eksploron mënyrat
se si format novatore të prodhimit medial mund të përdoren për të
rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve, për të provokuar debat publik dhe
përfundimisht për të kërkuar më shumë nga institucionet. Të përbëra
nga një fjalim publik dhe një masterklasë/punëtori me dyer të mbyllura,
ngjarjet tona Volume Up sjellin profesionistë të jashtëzakonshëm më
afër publikut të Kosovës si dhe punëtorëve në sektorin e mediave.
Qëllimi është që lexuesit dhe kolegët tanë të mësojnë mënyra të reja,
frymëzuese dhe të suksesshme për të udhëhequr ndryshimin në
media dhe në shoqëri.
Për këtë Volume Up do të na bashkohet Pablo Tosco, foto-video
gazetar, fitues i çmimit Fotografia e Vitit nga World Press Photo. Do
të mësojmë nga përdorimi i tij i fotografisë për ta zbuluar të
vërtetën. Nga hulumtimi i tij mbi punën dhe abuzimin seksual të
vuajtur nga punëtorët e fermave në fushat e luleshtrydheve të
Spanjës, në raportimin e tij mbi kushtet e urisë të krijuara nga lufta
në Jemen, deri te raportimi i tij i tanishëm mbi pushtimin rus të
Ukrainës, Tosco është i përkushtuar të zbulojë atë që mund të mos
të jetë e lehtë për syrin.
Për të marrë pjesë në punëtori, duhet të regjistroheni paraprakisht.
Klikoni këtu për t'u regjistruar, falas.

Folëset:

Moderatore:

Lirika Demiri, Gazetare e K2.0

Folësit/et:

Moderatore:

Shfrytëzimin e punës dhe diskriminimin në vendin e punës mund ta
kuptojmë vërtet vetëm nëse, si të gjitha çështjet e tjera të
ngjashme, e mendojmë atë nga një këndvështrim të ndërthurur. Kjo
do të thotë se, megjithëse të gjithë punëtorët mund të përballen me
lloje të ndryshme shtypjeje, gratë punonëtore në përgjithësi
diskriminohen më shumë dhe në mënyra specifike gjinore.
Derisa në shumë aspekte, pjesëmarrja e grave në fuqinë punëtore
ka qenë e rëndësishme në procesin e emancipimit të grave, është
e qartë se bota moderne e punës mbetet ajo që është ndërtuar
kryesisht nga burrat për burrat. Ne do të flasim për djersën e grave.

Fansat, qendra e vëmendjes — puna në industrinë e muzikës
mund të duket magjepsëse. Por si duket skena muzikore kur dritat
fiken? Çfarë lloj shfrytëzimi, vështirësie apo thjesht normaliteti i
presin profesionistët e muzikës në rajon? Në këtë bisedë, ne do të
flasim se si duken realisht kushtet e punës në industrinë e muzikës
dhe për çfarë po djersiten muzikantët.

Aulonë Kadriu, Redaktore e K2.0

Artiste:

Kush thotë se argëtimi nuk është një punë serioze? Nëse jeni serioz
për argëtimin, bashkohuni me ne dhe djersini. Sipas traditës së
karnavaleve të dikurshme, do ta vëmë në skenë ëndrrën e
shoqërisë në të cilën do të donim të jetonim — një shoqëri e bazuar
në ndarjen, respektin dhe gëzimin. Dhe çka qëndron për çdo
ëndërr? Duhet të djersitesh për të!

HAVEIT (Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Arbërore Sylaj). Një kolektiv
prej katër grash që thyejnë rregullat moralizuese dhe refuzojnë të shkojnë
me rrjedhën. Kolektivi u themelua në vitin 2011 në Prishtinë, Kosovë. Që
atëherë, ato kanë krijuar një sërë shfaqjesh të njohura publike dhe teatrale
si: Përdore gojën, e cila u prezantua në Stokholm (Suedi, 2014); Në këtë
të ashtuquajtur Dita e Dashurisë, një performancë fotografike për ditën e
Shën Valentinit, e cila mori mbulim masiv medial për kritikën e saj ndaj
homofobisë; dhe Examination, një performancë e shkurtër gjatë një
proteste kundër gjuhës dhe sjelljes seksiste të deputetëve, të cilën e
sollën edhe në TedxWomen në Prishtinë dhe Athinë, Greqi.

PABLO TOSCO Foto-video gazetar argjentinas, i cili përqendrohet në të
ndihmuarit e njerëzve që nuk kanë zë ta tregojnë historinë e tyre. Ai ka
mbuluar jetën e përditshme në kampet sudanezë të refugjatëve në Çad;
shoqatat e grave në Marok; kolektivet e grave kundër dhunës me bazë
gjinore midis komuniteteve aborigjene në Nikaragua dhe Guatemalë;
viktimat e tërmetit Haitian; prodhuesit e kafesë në Ugandë; dhe krizat e
ushqimit në Etiopi, Mauritani dhe Burkina Faso. Puna e tij është publikuar
në El País, El Mundo, La Vanguardia, Clarin, BBC, TVE, Al Jazeera, CNN,
The Guardian, The Washington Post, The New Yorker, The New York
Times dhe vende të tjera. Së fundmi, ai fitoi çmimin e parë të World Press
për fotografinë e vitit 2021. Ai aktualisht po mbulon pushtimin rus të
Ukrainës.

ELIFE (ELI) KRASNIQI Antropologe, aktiviste dhe shkrimtare feministe.
Krasniqi bashkëthemeloi dhe drejtoi Institutin Feminist për Studime në
Shoqëri dhe Kulturë “Alter Habitus” në Prishtinë. Që nga viti 2018 ajo
është pedagoge dhe studiuese në Historinë dhe Antropologjinë e
Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit.

NAÐA BOBIČIĆ Studiuese dhe aktiviste feministe. Ajo u diplomua në
letërsi krahasuese dhe teori letrare si dhe në studime gjinore në Universitetin e Beogradit, ku mbrojti disertacionin e doktoraturës mbi feminizmin
socialist në Jugosllavi. Në punën e saj, ajo lidh perspektivat feministe,
queer dhe majtiste mbi përvojat historike dhe bashkëkohore të angazhimit shoqëror.

GENC SALIHU Kantautor dhe producent muzikor. Bashkëpronar i Dit' e
Nat', një librari, kafene dhe label diskografik i njohur në Prishtinë,
prodhimi eklektik muzikor i Gencit varion nga muzika pop, pop-rock dhe
xhaz. Në vitin 2014, Genc ishte trajner fitues në The Voice of Albania.

NITA KAJA Artiste e lindur dhe e rritur në Nju Jork, ShBA. Projekti i saj
kryesor artistik është grupi SYTË nga Prishtina, i cili u formua në vitin
2018. Fillimisht një dyshe, grupi ka evoluar në një ekip prej katër vetash.
Ata kanë performuar mbi 30 koncerte, duke përfshirë në Sunny Hill Festival, Pop Culture në Berlin, Localize në Potsdam, Gigmi Festival, NGOM
Fest dhe në Karnivalin 2021 të K2.0 - LIFE.

ODA HALITI DJ, aktiviste dhe ndërmarrëse nga Kosova. Ajo e filloi karrierën e saj në vitin 2010 kur hapi biznesin e saj të parë, një bar kafe të quajtur “Gegë” në Prishtinë. Tani është DJ dhe producente e njohur në skenën
e muzikës elektronike në Ballkan dhe përtej. Ajo është gjithashtu aktiviste
e vendosur për të drejtat e njeriut, pasi ka marrë pjesë në organizimin e
festivalit të parë dhe të vetëm feminist në Kosovë. Performancat e saj
përfshijnë Rote Sonne (Mynih), Ankali (Pragë), Sunny Hill (Prishtinë), Java
e Modës në Berlin, Java e Artit në Basel etj.

PJESA II

Bashkohuni me ne për ditën e dytë të punëtorisë dyditore me
HAVEIT.
Drejtuar nga:

PUBLIC DISCUSSION

12:00 - 13:30
MASTERCLASS

14:00 - 16:00
Dit’ e Nat’
Folëse:

Moderatore:

Dafina Halili,
Redaktore kontribuese e K2.0

Për të marrë pjesë në punëtori, duhet të regjistroheni paraprakisht.
Klikoni këtu për t'u regjistruar, falas.

"Volume Up" është një program origjinal i K2.0 që eksploron mënyrat
se si format inovative të prodhimit medial mund të përdoren për të
rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve, për të provokuar debat publik dhe
përfundimisht për të kërkuar më shumë nga institucionet. Të përbëra
nga një fjalim publik dhe një masterklasë/punëtori me dyer të mbyllura,
ngjarjet tona Volume Up sjellin profesionistë të jashtëzakonshëm më
afër publikut të Kosovës si dhe punëtorëve në sektorin e mediave.
Qëllimi është që lexuesit dhe kolegët tanë të mësojnë mënyra të reja,
frymëzuese dhe të suksesshme për të udhëhequr ndryshimin në
media dhe në shoqëri.
Gratë janë gjithmonë në punë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për
njohjen e kësaj pune, gjërat bëhen më të rrëmujshme. Me bashkëthemeluesen e platformës mediale feministe në gjuhën angleze
"Lazy Women", do ta sfidojmë idetë e asaj se çfarë do të thotë të
jesh grua, konceptet e përtacisë dhe punës dhe do të eksplorojmë
se si mund t'i njohim përpjekjet e shumta të grave anembanë botës
që anashkalohen.
Për të marrë pjesë në punëtori, duhet të regjistroheni paraprakisht.
Klikoni këtu për t'u regjistruar, falas.

Mysafirët/et:

Aggelos Barai
Doruntina Kastrati
Moderatore:

Majlinda Hoxha, fotografe dhe
ish-redaktore e fotografisë e K2.0

James Baldwin një herë kishte thënë se "qëllimi i artit është të
nxjerrë në shesh pyetjet që janë fshehur nga përgjigjet". Kur mendojmë për rastet e fundit të shfrytëzimit të punës, pasigurisë dhe
diskriminimit, është e qartë se artistët kanë ngritur pyetje që askush
tjetër nuk ka dashur t'i parashtrojë. Për këtë arsye, kemi ftuar dy
artistë rajonalë të prezantojnë një punë që nxjerr në pah aspekte të
ndryshme të pabarazisë në vendin e punës. Shfaqja e artit multimedial do të pasohet nga një diskutim nga artistët, të cilët do të na
drejtojnë në praktikat e tyre artistike dhe pyetjet e tyre.
Me:
Aggelos Barai, me paraqitjen e një serie fotosh mbi minierat e
kromit dhe minatorët në Bulqizë, Shqipëri — një qytet që, sipas
fjalëve të tij, lufton për të drejtat e punëtorëve. Seriali është prodhuar për VICE Greece.
Doruntina Kastrati, me dokumentarin “Kur u largua, vdekja nuk na i
mbylli as sytë”, pjesë e ekspozitës multimediale “Heronjtë dhe
sekretet publike”, shfaqur në vitin 2020 në Muzeun Kombëtar të
Kosovës.

Folës:

Moderatore:

Nidžara Ahmetašević,
Redaktore rajonale e K2.0

Disa histori janë thjesht shumë të fuqishme për të mos u treguar me zë
të lartë. Për këtë arsye zgjedhim disa nga pikëpamjet më personale
dhe të reja dhe i sjellim ato te publiku, përmes zërave të vetë autorëve.
Outloud-et tona kanë për qëllim të informojnë, frymëzojnë dhe nxisin
reflektime mbi atë që ia vlen vërtet të ulesh dhe të marrësh shënime.
Outlouds janë një rikujtim se ndryshimi nuk është vetëm i mundur, por
edhe po bëhet.
Gazetaria është nën kërcënim në mbarë botën. Por, pak gazetarë
sot përballen me sfidat me të cilat po përballen gazetarët ukrainas.
Çka do të thotë gazetaria për ta? Si e shohin rolin e tyre në kohë
lufte? Do t'i shtjellojmë këto pyetje dhe më shumë me gazetaren e
parë ukrainase që ka arritur në Kosovë si pjesë e programit "Gazetarët në Rezidencë në Kosovë".

Artistët/et:

Të shtunën, bashkohemi me Defy Them, një shtëpi diskografike
dhe qendër për muzikë alternative. Defy Them u ofron hapësirë dhe
ndihmë grupeve lokale të rock-ut. Që nga fillimi i grupeve në
shkollën e muzikës së qendrës, zhvillimi i tyre në hapësirën e
provave dhe studios së incizimit, deri në themelimin e tyre si grupe
përmes performancave në hapësirën e ngjarjeve, Defy Them është
aty, duke mbështetur grupet dhe skenën muzikore vendore. Bashkëpunimi mes K2.0 dhe Defy Them ju sjell një ndejë muzikore rock
me tri grupe vendore për një natë që ju premton t’ju bëjë të djersin!

ZSOFIA (ZSOFI) BORSI Me origjinë nga Budapesti. Ajo studioi në
Mbretërinë e Bashkuar dhe së fundmi u transferua në Paris, Francë. Politologe me profesion, gjatë izolimit, Zsofi kuptoi se pasioni i saj i vërtetë
është të shkruajë për çështjet që i interesojnë: kryesisht feminizmin dhe
kulturën e produktivitetit. Së bashku me shoqe, ajo themeloi “Lazy
Women”, një platformë mediale feministe në gjuhën angleze, e cila tani ka
mbi 30 vullnetarë në të gjithë Evropën.

AGGELOS BARAI Fotograf dokumentues. Ai ka lindur në Fier të
Shqipërisë dhe është rritur në Greqi. Puna e tij përqendrohet kryesisht në
çështje sociale, si të drejtat e njeriut dhe lëvizjet e migrimit në Ballkan. Ai
është vlerësuar me disa çmime në Greqi dhe jashtë saj, përfshirë edhe
nga IOM. Që nga viti 2012 punon si fotograf i pavarur, duke bashkëpunuar me OJQ, si dhe me gazeta, revista dhe agjenci greke dhe ndërkombëtare. Atij i është dhënë Fellowshipi i Artistit të Fondacionit Stavros
Niarchos nga ARTTWORKS (2021).

DORUNTINA KASTRATI Një artiste eklektike që bazohet në hulumtim. Ajo
prodhon instalacione, skulptura dhe video-dokumentare ose eksperimentale, të cilat bazohen në hulumtime të tërthorta. Praktika e saj e
pavarur tërheq vëmendjen për çështjet sociale dhe politike në Ballkan,
duke u fokusuar në të drejtat e punës dhe të drejtat sociale të lidhura me
mjediset urbane dhe industrinë e ndërtimit.

Lyudmila Makey Gazetare ukrainase.

M.O.M kombinon frymën e muzikës moderne, lirinë e improvizimit dhe
rrënjët e grupeve të vjetra Funk, Blues dhe Soul që ne të gjithë i adhurojmë, për të krijuar një valë të re të muzikës psychedelic experimental funk.
Është e pamundur që të shkosh në një koncert te grupit M.O.M dhe të
mos hipnotizohesh nga dëshira për të kërcyer.

ZWADA

BLERTA ZABËRGJA Artiste nga Kosova. Ajo ka diplomuar në Pikturë nga
Fakulteti i Arteve, Universiteti i Prishtinës. Është artiste multimediale e cila
ka punuar në fusha të ndryshme pamore.

TBA

Speakers:

Moderator:

Arian Lumezi, author at K2.0

Çka është një karnival pa një surprizë të mirë? Na ndiqni teksa ju
paralajmërojmë për një ndërhyrje artistike surprizë që do të bëhet
në Prishtinë të dielën.

Pandemia Covid-19 nxori në pah paqëndrueshmërinë e punësimit
në sektorin e gastronomisë në Kosovë. Sektori njihet për shkallën
e lartë të informalitetit, me punëtorë shpesh të paregjistruar, pa
kontrata dhe pa të drejtat ligjore që burojnë nga kontratat.
Kur qeveria e Avdullah Hotit mundësoi tërheqjen e 10% të kursimeve pensionale nga llogaritë individuale, shumë punëtorë të
sektorit zbuluan se nuk kishin kontribute në llogaritë e tyre pensionale. Si rezultat i statusit të tyre informal, këta punëtorë nuk përfitojnë nga mbështetje tjera të qeverisë për punëtorët.
Bashkohuni me ne për drekë, ndërsa diskutojmë për kushtet e
punëtorëve në sektorin e bareve dhe restoranteve dhe djersën e
punëtorëve që mundëson jetë të natës dhe kohë të mira.

Folëse:
Moderatore:

Besa Luci, Kryeredaktore e K2.0

Janë disa histori që janë thjesht shumë të fuqishme për të mos u
treguar me zë të lartë. Për këtë arsye zgjedhim disa nga perspektivat
më personale dhe të reja dhe i sjellim ato për publikun tonë, përmes
zërave të vetë autorëve. Outloud-et tona kanë për qëllim të informojnë, frymëzojnë dhe nxisin reflektime mbi atë që ia vlen vërtet të ulesh
dhe të marrësh shënime. Outlouds janë një rikujtim se ndryshimi nuk
është vetëm i mundur, por edhe po bëhet.
Kur flasim për djersën, ekziston një lloj djerse specifike që
neglizhohet veçanërisht dhe në mënyrë të rrezikshme: ajo e planetit
tonë. Duke mësuar nga një aktiviste me famë botërore për
drejtësinë klimatike dhe mbrojtjen e mjedisit, do të shikojmë se
çfarë është bërë dhe çfarë mund të bëhet kundër degradimit mjedisor, humbjes së biodiversitetit, mosveprimit të institucioneve dhe
barrës së pabarabartë që sistemet aktuale të shfrytëzimit i ngarkojnë njerëzit e privuar nga e drejta në të gjithë planetin.
Ngjarja do të moderohet nga Besa Luci, kryeredaktore e K2.0.
Ngjarja mbahet në Hub 2.0, ndërsa folësja na bashkohet online. Kjo
ngjarje do të transmetohet live.

20:00 - 22:00
Artistët:

Për ta përmbyllur karnavalin tonë K2.0, ju ftojmë të bashkoheni me
ne në një udhëtim ndjenjash në botën e DJERSËS, duke u thelluar
përmes zërit dhe videos në kuptimin, luftën dhe çlirimin e jashtëzakonshëm të djersës.

JUSUF AZEMI Kryetar i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat.

PETRIT REÇICA Gastronom, përgjegjës i operacioneve në kompani të
dizajnit dhe marketinkut dhe së fundmi, asamblist në kuvendin komunal
të Prishtinës. Prej moshës 16-vjeçare, Reçica është i angazhuar në industrinë e gastronomisë dhe në të njëjtën kohe ka mbi 10 vjet përvojë pune
në kompani të ndryshme të dizajnit dhe marketingut.

CAROLA RACKETE Ambientaliste gjermane, aktiviste e të drejtave të
njeriut dhe kapitene anijeje, e cila i arriti lajmet ndërkombëtare kur
autoritetet italiane e arrestuan për shpëtimin e emigrantëve në Mesdhe.
Ajo ka punuar më parë në iniciativat kërkimore polare dhe për Greenpeace. Aktivizmi i saj aktual përqendrohet në drejtësinë mjedisore, ruajtjen e natyrës dhe lëvizjen klimatike.

ALBAN HI-DINI DJ, producent dhe inxhinier zëri. Udhën e tij drejt të qenit
DJ e gjeti përmes skenës muzikore të muzikës elektronike në Britani të
Madhe. Është DJ prej të 2000ave të hershme dhe është angazhuar për
vite me radhë në zhvillimin e skenës së muzikës elektronike në Kosovë e
Shqipëri. Ka marrë pjesë në shumë festivale kombëtare dhe ndërkombëtare si Club der Visionäre dhe Guesthouse në Berlin, Zone Club dhe
PriBeats në Prishtinë, dhe Unum Festival dhe Epizode Festival në
Shqipëri. Ai gjithashtu shkruan dhe prodhon këngë; e fundit e tij është
TUQUILA EP.

1MAN (AGON NIMANI) filloi karrierën e tij si këngëtar. Ai tani është një VJ.
Ai ka diplomë BA dhe Msc nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve
dhe aktualisht është ligjërues në RIT/A.U.K në Prishtinë. Ka marrë pjesë
në disa edicione të Top Fest.

PËRKTHIMI

Gjatë bisedave, diskutimeve, seminareve dhe masterklasave,
do të sigurohet përkthimi në gjuhët shqipe, angleze dhe serbe.

PIJET DHE USHQIMI

Gjatë ngjarjeve të karnivalit do të ofrohen pije dhe ushqim falas.

DONATORËT

Kjo ngjarje organizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian,
si pjesë e projektit “Qytetarë angazhohuni”, realizuar nga Kosovo 2.0 dhe
Instituti GAP dhe si e tillë jo domosdoshmërisht përfaqësojnë pikëpamjet
e Bashkimit Evropian.

Kjo ngjarje është mundësuar me mbështetjen e Rockefeller Brothers Fund.
Mendimet dhe pikëpamjet e shprehura gjatë ngjarjes jo domosdoshmërisht
përfaqësojnë ato të Fondit.

