Suite populaire espagnole .........................................................................................................Manuel de Falla
I. El Paño Moruno
(1876 - 1946)
II. Asturiana
III. Jota
IV. Nana
V. Canción
VI. Polo
Dört Şehir (Katër Qytetet) * .................................................................................................................Fazıl Say
Ankara (koha e tretë)
(L. 1970)
Pièce pour violoncelle et piano *...................................................................................................Claude Vivier
(1948 - 1983)
5 minuta pauzë
Këngë, “Pranvera filloi me ardh” ...........................................................................................Tonin Harapi
(1925 - 1991)
Përzgjedhje nga Suita për Violinë dhe Piano **...........................................................Vasil S Tole
Me të qarë - “Të Enjten e të xhumanë”
(L. 1963)
Gazmore “Tek sheshet tek puset”
Ed e' subito sera (Feim Ibrahimi in Memoriam) ....................................................................Thomas Simaku
(L. 1958)
Daniel's Tango *.....................................................................................................................Marcelo Nisinman
(L. 1970)
Le Grand Tango ............................................................................................................................Astor Piazzolla
(1921 - 1992)
* Premierë shqiptare
** Premierë botërore

Për dyshen Llupa – Delgado
Dr. Llupa dhe dr. Delgado filluan bashkëpunimin e tyre si duo për muzikë dhome gjatë studimeve të tyre nën mbikëqyrjen e Trio di Trieste
dhe Trio di Parma në vitin 2007 në United world College of the Adriatic dhe Scuola Internazionale del Trio di Trieste. Së bashku ata
vazhduan studimet e muzikës së dhomës në Boston Conservatory at Berklee, ku kanë qenë studentë të Rhonda Rider, Max Levinson,
Sharan Leventhal dhe Ya Fei Chuang.
Si një duo ata kanë spikatur me performancat e tyre gjallëruese në Itali, Slloveni, Austri, Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazil,
Francë dhe Japoni. Regjistrimet e tyre janë transmetuar në SHBA, Brazil dhe Argjentinë. Duke ndarë një kërshëri të veçantë për
muzikën e re, ata vazhdimisht luajnë premiera të kompozitorëve bashkëkohorë si: 3 bagatelles from opus 2-dedikuar duos Llupa
Delgado nga kompozitori shqiptar Ermir Bejo (premiere botërore), A Gennevilliers nga Louise Jallu (premiere botërore), Daniel's Tango
për violonçel dhe piano nga Marcelo Nisinman (premiere në SHBA), Mientras Antes… nga Gustavo Beytelmann (premiere në SHBA)
etj. Së bashku, dy artistët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë sipërmarrës në aktivitete edukative. Në vitin 2011, nisma e tyre për të
zhvilluar një plan mësimor për fëmijët e favelave në Natal dhe Mossoro të Rio Grande do Norte në Brazil, u përzgjodh si projekt fitues i
100 Davis Projects for Peace. Në 2015 dyshja përsëri u ftua nga shoqata Batuta Foundation në Kolumbi si artistë dhe pedagogë për të
bashkëpunuar për zhvillimin e programit të tyre muzikor. Si duo ata u përzgjodhën nga Trio di Trieste dhe UWCAD për koncertin gala në
vitin 2007 te salla prestigjioze Parco Della Musica, duke u veçuar si artistët më të rinj.
Dyshja Llupa Delgado do të luajnë për herë të parë në Shqipëri. Në datën 8 shtator në Tiranë tek Akademia e Shkencave e Shqipërisë,
salla "Aleks Buda". Në datën 10 shtator do të udhëtojnë në Korçë për koncertin e radhës në teatrin "Andon Zako Çajupi".

Dr. JUAN SEBASTIAN DELGADO është i njohur për
performancat e tij shprehëse dhe moslëkundjen ndaj
repertorëve sfidues. Dr. Delgado mbaroi doktoraturën për
performancë në Universitetin e McGill në Montreal,
Kanada, me përqendrim në muzikën bashkëkohore dhe
Nuevo Tango [Tango e re].
CBC Radio Ideas përzgjodhi kërkimin e tij artistik të
shfaqej në tërë Kanadanë duke u përzgjedhur edhe si
violonçelisti i episodit Virtuoso Brain nga programi
televiziv Decouverte CBC. Dr. Delgado veçohet si një
artist veprues për krijimin dhe përhapjen e muzikës së re, që zbulon risi në luajtjen dhe teknikën e violonçelit në
bashkëpunime shumëdegëshe. Ai ka ndërmarrë dhe udhëhequr plot 22 projekte artistike, ndër të cilat përfshihen
Pájaro contra el borde de la noche për violonçel, ansambël dhe elektronikë nga Luis Naon (Paris Conservatory,
IRCAM 2017), bashkëpunimin me Radio France dhe Cairn Ensemble, Cinco Tangos Apócrifos për violonçel dhe
orkestër harqesh kompozuar nga Jorge Bosso (2016), Mientras, antes... për violonçel dhe piano kompozuar nga
Gustavo Beytelmann (ish-pianisti i Astor Piazzolla-s). Në festivalin Creative Dialogues 2017, dr. Delgado punoi me
kompozitoren me famë botërore Kaija Saariaho, si dhe dha premierën e kompozimeve të reja për harqe dhe
elektronikë në Helsinki, Finlandë. Ai është gjithashtu violonçelisti i Stick&Bow, ansambël i përbërë nga marimba dhe
violonçel, me perkusionisten Krystina Marcoux. Në bienalen e Lionit Lyon Biennale 2018, ata dhanë premierën e
Daniel's Tango për violonçel dhe marimba e kompozuar nga Marcelo Nisinman. Stick&Bow u përzgjodh nga
Jeneusses Musicale du Canada si artistët për Emerging Artists on Tour 2019-2020.
Dr. Delgado ka qenë pjesëtar i YOA Orchestra of the Americas për tri vite me radhë: 2012 në Kili, 2013 në Amerikën
qendrore, 2014 në Yerevan, Armeni si pjesëtar i Global Leaders Program of YOA dhe si anëtar i fakultetit të Sistema
Armenia. Gjatë kësaj periudhe, ai performoi në koncerte për muzikë dhome me pjesëtarë të Cleveland Orchestra.
Gjithashtu ka qenë pjesëtar i Orchestra Internazionale d'Italia në 2014, orkestër e dirigjuar nga Fabio Luisi. Në 2012
ka qenë pjesëtar i ansamblit Uccello (Grammy Nominated) për turneun Kanada SHBA.
Konkretisht dr. Delgado është violonçelisti kryesor i Pronto Music Chamber Orchestra në Montreal, dirigjuar nga
Alexis Hauser; pjesëtar i BIK Ensemble, ansambël i përbërë nga perkusionistja Krystina Marcoux dhe violinisti Alex
Read. Trioja e tyre ka si qëllim komisionimin e kompozitorëve bashkëkohorë për muzikë që ndërthur aspekte
instrumentale dhe teatrale.
Si solist dhe muzikant dhome, dr. Delgado ka fituar konkurse me çmime të para në USA International Music
Competition, II Latin-American Cello Competition në Buenos Aires, Ravenna Chamber Music, Boston Conservatory
Chamber Honors. Gjithashtu ka qenë finalist i Savvy Multidisciplinary Chamber Music Competition.
Dr. Juan Sebastian Delgado ka studiuar në United World College of the Adriatic si student i grupit të mirënjohur Trio
di Trieste dhe Enrico Bronzi. Në 2011 mbaron Bachelor of Music në Boston Conservatory at Berklee me bursë të
plotë, sponsorizuar nga Presidential Award dhe Davis UWC scholarship si student i Rhonda Rider. Në 2013
përfundon studimet master si student i Matt Haimovitz në McGill University, Kanada. Në vitin 2017, përfundon
studimet e doktoraturës me nota maksimale në të njëjtin universitet.

Pianisti shqiptar REDI LLUPA ka spikatur me performancat e tij në
Evropë, Amerikë të Veriut, Amerikë të Jugut dhe Azi. Repertori i tij
përmbledh muzikë nga kompozitorë të njohur të epokave të
ndryshme, që nga Baroku e deri te shekulli XXI.
Si një artist i përkushtuar ndaj muzikës së re, Dr. Llupa
bashkëpunon vazhdimisht me kompozitorë bashkëkohorë nga
kombe të ndryshme. Që nga viti 2015, punoi ngushtë me
kompozitorin e madh amerikan, fitues i çmimit "Pulitzer" në 1996,
George Walker, duke studiuar në thellësi të gjithë ciklin e tij të
sonatave për piano. Në vitin 2016, dr. Llupa luajti për herë të parë
të pesta sonatat në Universitetin e Miamit në sezonin koncertor
"Kaleidoscope MusArt". I vlerësuar si pianist nga vetë George
Walker, dr. Llupa u ftua nga universiteti prestigjioz i muzikës
Eastman School of Music si solist në koncertin gala kushtuar 95vjetorit të kompozitorit. Më 2019 luajti për herë të parë në Evropë
ciklin e sonatave në festivalin e REMUSICA në Prishtinë, ku
Sonata nr. 3, 4 dhe 5 ishin premierë evropiane. Kompozitori Joseph Klein i kushtoi veprën “Der Saus Und Braus”, të
cilën dr. Llupa e luajti si premierë në New World Center në Miami. Gjithashtu kompozitorja e shquar amerikane
Libby Larsen vlerësoi artistikën e tij duke i kushtuar një vepër, të cilën dr. Llupa pritet t'i japë premierën në 2020.
Bashkëpunime të tjera janë me Nahyun Kim, Naotoshi Osaka, Gregory Walker, Marcelo Nisinman, Scott Stinson
dhe Dorothy Hindman. Me ansamblin e perkusioneve të Frost School of Music ka regjistruar sekstetin për piano dhe
pesë perkusione Water, të Alejandro Viñao. Dr. Llupa është një nga themeluesit e Kaleidoscope MusArt Inc., një
organizatë jofitimprurëse në Miami që synon të përkrahë artistët e rinj dhe kompozitorët bashkëkohorë.
Në të njëjtën kohë, dr. Llupa është një artist i përkushtuar ndaj muzikës shqiptare. Ai ka dhënë premiera botërore
dhe amerikane të muzikës nga kompozitorët shqiptarë të shekullit të XX dhe XXI. Në qershor të vitit 2014 dr. Llupa u
përzgjodh si pianist nga Misioni i Përhershëm i Republikës së Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara
dhe nga producenti Xhevat Limani për të performuar në sallën madhore të Weill Recital Hall të Carnegie Hall, New
York. Ky ishte debutimi i tij në Carnegie Hall dhe gjithashtu shënoi një emnesë historike ku për herë të parë
zhvillohet një koncert plotësisht me repertor serioz shqiptar në Carnegie Hall. Dr. Llupa luajti muzikë nga
Aleksandër Peçi dhe Feim Ibrahimi. Premiera të tjera botërore dhe amerikane përbëjnë muzikë nga kompozitorë
bashkëkohorë shqiptarë, si: Ermir Bejo, Aleksandër Peçi, Thoma Simaku, Vasil S. Tole, Valton Beqiri, Rafet Rudi etj.
Dr. Llupa ka një karrierë të vazhdueshme si pianist, pedagog dhe ligjërues. Ai është ftuar nga universitete
prestigjioze të SHBA-së si: University of Oregon, University of North Texas, University of Virginia, University of
Oklahoma, Eastman School of Music, Texas A&M University-Commerce, Middlebury University dhe Frost School of
Music. Ndër sallat më në zë ku dr. Llupa ka performuar mund të përmenden Parco della Musica në Romë, Akademia
Muzikore e Zagrebit dhe Akademia Rijeka në Kroaci, Gorizia Auditorium në Slloveni, ACROS Hall dhe Nagasaki
Theatre në Japoni, Seully Hall në Boston, Zankel Music Center Skidmore College në New York, Auer Hall në
Indiana University, Gusman Hall dhe Clarke Hall në Miami etj.
Redi Llupa lindi në Tiranë në një familje muzikantësh. Në shkollën artistike Jordan Misja ka studiuar nën drejtimin e
pedagoges Nedjezhda Porodini. Në vitin 2005 vazhdoi studimet në Itali me bursë të plotë në United World College
of the Adriatic nën pedagogjinë e Alberto Miodinit dhe grupit të Trio di Trieste. Në 2007, dr. Llupa fitoi bursë të plotë
për Bachelor of Music në Boston Conservatory at Berklee si student i Max Levinson, sponsorizuar gjithashtu nga
Shelby Davis Foundation dhe Eleonora Perpessa-Mahnken Piano Scholarship. Në 2011 fitoi bursë të plotë për të
vazhduar studimet e Masterit si student i legjendës Menahem Pressler. Në 2016, dr. Llupa kreu studimet e Doctor of
Musical Arts në Frost School of Music të Universitetit të Miami si student dhe asistent i Santiago Rodriguez.
Dr. Llupa është fitues i disa çmimeve të para kombëtare dhe ndërkombëtare si EPTA-Albania, Këngët e Tokës, ARS
Prishtinë, Concorso Internazionale di Giovanni Musicisti, Citta di Barletta, Paolo Spinchich Cup, Honors Chamber
Music Competition at The Boston Conservatory.
Dr. Llupa është pjesë e kërkueseve shkencorë të Diasporës Shqiptare dhe vazhdon të jetë ambasador i muzikës së
vendit të tij, duke nxitur publikun të njihet me literaturën pianistike shqiptare. Sipërmarrjet në vazhdim kanë në
brendi muzikë të konsiderueshme të kompozitorëve më në zë shqiptarë me të cilët publiku akademik dhe
muzikëdashës do të mund të njihet.

