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Të nderuar miq

Festivali i Filmit Mjedisor shënon edicionin e tij të tretë. 
Ndonëse janë vitet e para të ekzistencës, ky festival 
dëshmon se tashmë e  ka shtruar rrugën e tij të komunikimit 
midis mjedisit nga njëra anë dhe kineastëve e komunitetit 
nga ana tjetër. 
Ai është shndërruar në një mundësi mjaft të mirë të 
shprehjes artistike rreth ndjeshmërisë njerëzore ndaj 
cështjeve mjedisore. Artistë shqiptarë dhe të huaj kanë 
kthyer vëmendjen dhe fokusin e kameras së tyre drejt 

mjedisit duke treguar më së miri se mjedisi nuk njeh ku�j. 
Jam i lumtur të konstatoj se këtë vit festivali është shtrirë edhe në grupmoshat më të reja, mes nxënësve të 
shkollave. Është ndërgjegjësimi i brezit të ri, një nga mjetet më të mira për të siguruar  qytetarë të ndjeshëm 
dhe të kujdesshëm ndaj mjedisit. Puna jonë plotësohet me kontributin e çdo qytetari në çdo skaj të vendit.  
Festivali i Filmit Mjedisor edhe këtë vit vijon të ketë një shtrirje gjeogra�ke që kapërcen ku�jtë e metropolit 
shqiptar. Aktivitetet dhe projeksionet e �lmave në  Shkodër, Pukë, Vlorë, Përmet, Korçë dhe Elbasan, 
përcjellin mesazhin mjedisor duke rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë ndaj natyrës.  
Përgjatë dy viteve kemi punuar për të arritur më të mirën në një mjedis të lënë pas dore prej më shumë se 
dy dekadash, kemi ngritur një politikë mjedisore që po jep frytet e para të punës, por jemi të ndërgjegjshëm 
se ka ende punë për të bërë. Punë jo vetëm në drejtimin e një politike që synon të rekuperojë dëmet e së 
shkuarës, por edhe në kuadrin e politikës ndërkombëtare drejt  s�dave të përbotshme mjedisore siç janë 
ndryshimet klimatike, 
Në këtë kuadër, Festivali i Filmit Mjedisor është një vlerë e shtuar në kontributin për mjedisin. Ai është një 
mundësi mjaft e mirë për kineastët e rinj shqiptarë dhe të huaj që të demostrojnë jo vetëm talentin e tyre, 
por edhe ndjeshmërinë ndaj  fenomeneve të natyrës por edhe problematikës së krijuar nga dora e njeriut. 
Ndaj, një falenderim i veçantë i takon të gjithë organizatorëve të këtij festivali dhe  pjesëmarrësve të 
edicionit të tretë.  Kontributi i tyre është po aq i vlefshëmm sa edhe politikat mjedisore në mbrojtjen e 
mjedisit dhe biodiversitetit.
Çdo �alë dhe veprim sado i vogël  në të mirë të mjedisit sot, është një vepër e madhe ndaj mjedisit nesër!

 Lefter Koka 
Ministër i Mjedisit



Distinguished friends, 

The Environmental Film Festival marks its third edition. 
Though still in its �rst years, this festival shows that it has 
already paved the way for communication between the 
environment, on one hand, and �lmmakers and the wider 
community, on the other hand.  
The Festival has become a great opportunity for the artistic 
expression of human sensitivity towards environmental 
issues. Albanian and foreign artists have turned their 
attention and their cameras towards our environment, 

demonstrating the boundless nature of environment. 
I am happy to note that this year the festival is reaching the younger generations and school pupils; since 
raising awareness among the young generations is the best way to nourish environmental awareness in 
future citizens. And because, our work can be counted complete, only with the contribution of every citizen, 
in every corner of the country. 
As previously, the geography of the Environmental Film Festival extends beyond the Albanian capital. 
Various activities and �lms projected in Shkodër, Pukë, Vlorë, Përmet, Korçë and Elbasan, bear the environ-
mental message and seek to raise social awareness towards nature.  
For about two years now, we have worked to do the best for an environment, neglected for more than two 
decades. We have followed an environmental policy that is already giving its results, yet we are aware that 
there is a lot of work ahead of us; with respect to rehabilitating damages occurred in the past, but also 
dealing with global environmental challenges, like climate change. 
In this context, the Environmental Festival is an added value to our contribution to the environment. It 
provides a good opportunity for young Albanian and foreign �lmmakers to manifest not only their talents, 
but also their sensitivity towards natural phenomena and human impact on the environment.   
Therefore, special thanks go to all the Festival organizers and participants in this third edition. Their 
contribution is just as valuable as environmental policies in protecting environment and biodiversity. 
Every word or action to the bene�t of the environment today, is a great deed to the environment, tomorrow!

 Lefter Koka 
Minister of Environment



Ju uroj një festival të shkëlqyer!
Znj. Romana Vlahutin

Kreu i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri

Të dashur adhurues të kinemasë,

Jam e lumtur të paraqes edicionin e tretë të Festivalit të 
Filmit mbi Mjedisin në Shqipëri (EFFA) nga 17 deri 23 maj 
2015. 

Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit tonë është një çështje 
kyçe për të gjithë ne, këtu në Shqipëri dhe në mbarë botën, 
ngase ndikon në cilësinë e jetëve tona. Bashkimi Evropian 
ndërmerr një rol udhëheqës botëror në trajtimin e kësaj 
s�de.

EFFA siguron një mundësi të shkëlqyer për të folur për mjedisin dhe për të përmirësuar ndërgjegjësimin 
publik mbi çështjet mjedisore dhe zgjidhjet e tyre. Ashtu si vitet e mëparshme, Festivali është unik në 
ofrimin e një vendi ku prodhuesit e �lmave nga gjithë Ballkani të tregojnë punën e tyre.

Ky program paraqet gjithë veprimtaritë që do të zhvillohen gjatë Festivalit të këtij viti. Ashtu si në edicionet 
e vitit 2013 dhe 2014, hyrja dhe seminaret janë falas dhe të hapura për të gjithë.

EFFA 2015 do të pasurohet gjithashtu këtë vit me dy kategori të reja �lmash: EFFA Shkolla dhe EFFA Lab. 
EFFA Shkolla promovon kreativitetin dhe ndërgjegjësimin e studentëve të shkollave dhe siguron një dritare 
për krijimet e tyre �lmike. EFFA Lab frymëzon prodhuesit e �lmave në Ballkan që të prodhojnë dhe paraqes-
in �lma të pashfaqur kurrë më parë. Ne jemi shumë të kënaqur që EFFA ka marrë një përzgjedhje kaq të 
gjerë dhe të pasur �lmash në këto dy kategori të reja. 

Këtë vit EFFA do të fokusohet te s�dat e energjisë dhe ndryshimet klimaterike, në kuadrin e Konferencës së 
OKB-së mbi Ndryshimet Klimaterike që do të zhvillohet në Paris në nëntor, ku ne shpresojmë të shohim një 
marrëveshje ndërkombëtare për këtë çështje.

Unë besoj se edicioni i 3-të i EFFA do t’ju japë ide se si mund të kontribuojë secili prej nesh për një mjedis më 
të mirë, këtu në Shqipëri dhe në botë, duke marrë kështu pjesë në ndërtimin e një të ardhmeje të 
qëndrueshme për të gjithë ne dhe për brezat që do të vijnë.



H.E. Mrs Romana Vlahutin
Head of European Union Delegation to Albania

Dear cinema lovers,

I am delighted to present the third edition of the Environ-
mental Film Festival in Albania (EFFA) from 17 to 23 May 
2015.

Protecting and promoting our environment is a key issue for 
all of us, here in Albania and across the world, because it 
a�ects the quality of all our lives. The European Union takes 
a leading role globally in addressing this challenge.

The EFFA provides an excellent opportunity to talk about the environment and improve public awareness of 
environmental issues and their solutions. As in previous years, the Festival is unique in o�ering a place for 
�lmmakers from all over the Balkans to show their work.

This programme presents all the activities which will take place during this year's Festival. As in the 2013 
and 2014 editions, entrance and workshops are free and open to all.

EFFA 2015 is also innovating this year with two new categories of �lm: EFFA School and EFFA Lab.  EFFA 
School promotes creativity and awareness for students in schools and provides a window for their �lm 
creations. EFFA Lab inspires Balkan �lmmakers to produce and present �lms never shown before.  We are 
very pleased that EFFA has received such a broad and rich selection of movies in these two new categories.

This year EFFA will be focused on the challenges of energy and climate change, in the context of the UN 
Conference on Climate Change which will take place in Paris in November, where we hope to see an interna-
tional agreement on this topic.

I trust that the 3rd edition of the EFFA will help provide you with ideas on how each of us can contribute to a 
better environment, here in Albania and in the world, and thus participate in building a sustainable future 
us all and for generations to come. 
 
I wish you an excellent festival!



UK, 2014
Realisator: Tom Mustill
60 min

The Bat Man 
of Mexico

MB, 2014
Realizues: Tom Mustill
60 min

Njeriu Lakuriq
Nate i Meksikës

David Attenborough narrates the story of Rodrigo 
Medellin, Mexico's very own 'Bat Man'. Since he �rst 
kept vampire bats in his bathroom as a child, Rodrigo 
has dedicated his life to saving them. Now Mexico's 
most famous export, tequila, is at stake. Rodrigo's 
beloved lesser long-nosed bat is crucial to the liquor 
- pollenating the plants the drink is made from. To 
save both, Rodrigo must track the bats' epic 
migration across Mexico - braving hurricanes, 
snakes, Mayan tombs and seas of cockroaches. The 
threats are very real for not only Rodrigo and the 
bats, but also for anyone with a taste for tequila.

David Attenborough rrëfen historinë e Rodrigo 
Medellini-t, 'Njeriu Lakuriq-Nate' i Meksikës. Që në 
fëmijëri kur mbante lakuriqë nate gjakpirës në banjë, 
Rodrigo ia ka kushtuar jetën shpëtimit të tyre. Tashmë 
produkti më i famshëm i eksportit në Meksikë, tekila, 
është në rrezik. Lakuriqi i dashur turigjatë i Rodrigos 
është thelbësor për pijen – polenizon bimët nga të 
cilat bëhet pija. Për t’i shpëtuar të dy, Rodrigo duhet 
të ndjekë migrimin epik të lakuriqit nëpër Meksikë – 
duke u përballur me uragane, gjarpërinj, varreza Maja 
dhe dete buburrecësh. Rreziqet janë shumë reale, jo 
vetëm për Rodrigon dhe lakuriqët, por edhe për këdo 
që i pëlqen tekila.



There are still some pristine places on earth, 
untouched by industrialization and urbanization. But 
for how long ? Broome is a small town in the Kimber-
ley region, Australia’s last great wilderness. This is 
where the head of Western Australia, Colin Barnett, 
and Woodside, a multi billion-dollar company and 
Australia’s largest liquid natural gas producers, have 
decided to install the second largest liqui�ed natural 
gas plant in the world. If this project becomes a 
reality, this will mean the end of the aboriginal 
culture and heritage. HERITAGE FIGHT questions, 
listens, quotes scientists, activists, politicians and 

buisiness man, all determined to �ght and protect what is priceless to them and driven by a remarkable collective 
consciousness. A contemporaneous view of the David and Goliath myth.

Ka ende disa vende të pacenuara në botë, të paprekura nga industrializimi dhe urbanizimi. Por për sa kohë? 
Broome është një qytet i vogël në rajonin Kimberley, shkretëtira e fundit e madhe e Australisë. She� i “Western 
Australia”, Colin Barnett, “Woodside”, një kompani multi-miliardere dhe prodhuesit më të mëdhenj të gazit natyror 
të lëngshëm në Australi kanë vendosur të instalojnë këtu impiantin e dytë më të madh në botë të gazit natyror në 
gjendje të lëngshme. Nëse ky projekt bëhet realitet, kjo do të thotë fundi i kulturës dhe trashëgimisë aborigjene. 
HERITAGE FIGHT ngre pyetje, dëgjon, citon shkencëtarë, aktivistë, politikanë dhe biznesmenë, të gjithë të 
vendosur të luftojnë dhe të mbrojnë atë çka është e paçmuar për ta, të shtyrë nga një ndërgjegjësim i jashtëzakon-
shëm kolektiv. Një vështrim bashkëkohor i mitit të Davidit dhe Goliatit.

France, Australia, 2014      
Realisator: Eugénie Dumont
90 min

Heritage �ght

Francë, Australi, 2014
Realizues: Eugénie Dumont
90 min

Lufta e trashëgimisë



Disillusioned by the state of the world, two childhood 
friends go meet the change makers in search of 
common sense. This initiatory journey around the 
world will be for them the opportunity to question 
the beliefs that shape modern society apparently 
deadlocked. Made of improbable encounters, doubts 
and joys, this �lm brings a message of hope to those 
who feel helpless in front of their television set.
The change is happening around the world, it is a 
change of consciousness, motivated by the need to 
live in harmony with oneself and with the sphere of 
life.

Të zhgënjyer nga gjendja e botës, dy miq fëmijërie 
shkojnë të takojnë njerëzit që bëjnë ndryshimin, në 
kërkim të mirëkuptimit. Ky udhëtim nismëtar rreth 
botës do të jetë për ta një mundësi për të vënë në 
pikëpyetje besimet që i japin formë shoqërisë 
moderne, me sa duket e bllokuar.
I ndërtuar me takime të pagjasa, dyshime dhe gëzime, 
ky �lm sjell një mesazh shprese për ata që ndihen të 
pashpresë para televizorit të tyre. Ndryshimi po ndodh 
në botë, është një ndryshim ndërgjegjësimi, i 
motivuar nga nevoja për të jetuar në harmoni me 
veten dhe me sferën e jetës.

En Quete de Sens En Quete de Sens

France
Realisators: Nathanael Coste 
& Marc de La Ménardiere
87 min

Francë
Realizues: Nathanael Coste 
& Marc de La Ménardiere
87 min



This animated documentary �lm tells in a satirical manner how the 
bearded vulture became extinct in the Swiss Alps because it was 
erroneously considered to be dangerous. Above all, however, the 
�lm teaches us a great deal about a distinct image of foreigners 
portrayed in Swiss politics. 

Ky �lm dokumentar i animuar tregon në mënyrë satirike se si u zhduk Grabitqari Mjekrosh në Alpet Zvicerane, 
ngase u konsiderua gabimisht i rrezikshëm. Filmi na mëson shumë, mbi të gjitha, për imazhin e ndryshëm të të 
huajve të portretizuar në politikën zvicerane. 

When the Greenpeace ship Arctic Sunrise set sail to 
protest the �rst ever oil drilling in the Arctic Ocean, none 
of the people on board could have known what was 
coming. Seized at gunpoint by Russian special forces, 
the ‘Arctic 30’ were thrust into headlines all over the 
world, facing up to 15 years in prison and �nding 
themselves at the centre of a bitter international 
dispute.

Gypaetus helveticus

Black Ice

Akulli i zi

Gypaetus helveticus

Kur anija “Arctic Sunrise” e organizatës “Greenpeace” nisi 
udhëtimin për të protestuar kundër shpimeve të para për naftë 
në Oqeanin Arktik, asnjeri nga njerëzit në bord nuk mund ta 
dinte çfarë do të ndodhte. Mbërthyer në shënjestrën e forcave 
speciale ruse, ekuipazhi ‘Arctic 30’ pushtoi titujt kryesorë në 
mbarë botën, duke u përballur me 15 vjet burg dhe duke u 
gjendur në qendër të një debati të ashpër ndërkombëtar.

Switzerland
Realisator : Marcel Barelli
7 min

Zvicër
Realizues : Marcel Barelli
7 min

Netherlands
Realisator:
Maarten van Rouveroy, 2014
53min

Hollandë
Realizues:
Maarten van Rouveroy, 2014
53min



Spain, 2012 
Realisators : 
Alba González de Molina Soler 
& Blanca Ordóñez de Tena 
93min

Stop! Rodando el cambio

Stop! Rodando el cambio

The theory of decrease in which we base on, alerts us of the 
impossibility of keeping this production pace on a planet 
whose resources are �nite. These levels of consumption have 
led to the disappearance of forests, to the contamination of 
rivers and seas... and all of this is powered by �nancial 
speculation and a careless political class. For a month, a 
group of women travels in search of alternative ways of 
living.

Spanjë, 2012 
Realizues: 
Alba González de Molina Soler 
& Blanca Ordóñez de Tena 
93 min

Teoria e pakësimit mbi të cilën bazohemi, na paralajmëron për pamundësinë e mbajtjes së këtij ritmi prodhimi në një planet 
burimet e të cilit janë të ku�zuara. Këto nivele konsumi kanë çuar në zhdukjen e pyjeve, ndotjen e lumenjve dhe deteve... dhe e 
gjitha kjo fuqizohet nga spekulimet �nanciare dhe një klasë politike e shkujdesur. Për një muaj, një grup grash udhëton në kërkim 
të mënyrave alternative të jetesës.

In just over a century, cars have completely transformed our way of 
life. In many areas, cars are prioritized over people. 62% of urban 
space is now devoted to roads or car parks and garages are often 
larger than children’s rooms. Devoting so much public space to the least e�cient form of transport has also changed the way we 
interact with our environment. Children go out much less and watch much more TV. This �lm examines the implications of our love 
a�air with the car.

Gjatë një shekulli makinat e kanë shndërruar krejtësisht 
mënyrën tonë të jetesës. Në shumë fusha makinat kanë 
përparësi mbi njerëzit. 62% e hapësirës urbane i kushtohet 
tashmë rrugëve apo parkimeve dhe garazhet janë shpesh më 
të mëdhenj se dhomat e fëmijëve. Dhënia e një hapësire kaq të 
madhe publike formës më pak e�kase të transportit ka 
ndryshuar gjithashtu mënyrën se si ndërveprojmë me 
mjedisin. Fëmijët dalin më pak dhe shohin më shumë televizor. 
Ky �lm shqyrton ngatërresat e dashurisë sonë për makinat.

Spain, 2011 
Realisator: Óscar Clemente Galán 
56min

Spanjë, 2011 
Realizues: 
Óscar Clemente Galán 
56 min

Sobre ruedas, the dream of the
Automobile

Sobre ruedas, the dream of the
Automobile



Austria, 2012
Realisator: Ascan Breuer 
89 min

Jakarta Disorder

Austri, 2012
Realizues: Ascan Breuer 
89 min

Trazira e Xhakartës

Sweden, Germany, 2013
Produced by Stockholm Internationa
 Water Institute (SIWI), UNEP,
WWF Germany and FAO
7 min

Suedi, Gjermani, 2013
Prodhuar nga Instituti 
Ndërkombëtar i Ujit Stokholm
(SIWI), UNEP, WWF Gjermani
dhe FAO
7 min

Waste

Shpërdorimi
A tremendous amount of water can be saved by reducing losses and 
waste of food – as much as ten times the water �ow in the Nile. By 
curbing food waste, energy is saved and the emission of greenhouse 
gases can be reduced. Equally important, consumers can save a great 
deal of money by not letting their food go to waste.

Një sasi e jashtëzakonshme uji mund të kursehet duke reduktuar humbjet dhe shpërdorimin e ushqimit – dhjetë herë më shumë 
se �uksi i ujërave të Nilit. Duke ku�zuar shpërdorimin e ushqimit, kurset energji dhe emisioni i gazrave serë mund të reduktohet. Po 
aq e rëndësishme është që konsumatorët mund të kursejnë shumë para duke mos lejuar shpërdorimin e ushqimit.

Two courageous women �ghting for a real participation of the impoverished 
masses to the new-found freedom of the country. The building mania of 
globalized capital leads to evictions and destruction of autonomous living 
spaces. Both women revolt against that �ghting their way through the clouds of 
smog in the Megacity of Jakarta and pounce directly to the currently raging 
presidential campaign.

Dy gra me kurajo luftojnë për një pjesëmarrje të mirë�lltë të masave të varfra në lirinë e sapo�tuar të vendit.  Mania e ndërtimit 
nga ana e kapitalit të globalizuar çon në degjenrimin dhe shkatërrimin e habitateve të pavarura.  Të dyja rebelohen kundër kësaj 
dhe luftojnë kundër reve të smogut në qytetin gjigand të Xhakartës duke hyrë drejtpërdrejt në fushatën e zhurmshme të 
zgjedhjeve presidenciale. 



Italy, 2014
Realisator: Marco Tessaro 
30min

Itali, 2014
Realizues: Marco Tessaro 
30 min

L'Equilibro Ekuilibri

Italia e Veriut – Lago Maggiore: Valcuvia, Valveddasca, 
Valtravaglia. Lia kthehet në vendet ku është rritur pas 
vitesh të kaluar gjetkë. I ati është shumë i lumtur ta presë: 
i dashuruar me tokën e vet, ai angazhohet çdo ditë në 
mbrojtje të biodiversitetit dhe ruajtjes së ekuilibrit të tij të 
brishtë. Zbulimi i një bote që ekziston ende dhe i mënyrës 
më të shpejtë për ta humbur atë.

North Italy – Maggiore Lake: Valcuvia, Valveddasca, 
Valtravaglia. Lia comes back to the places where she grew 
up after years spent elsewhere. His father is really happy to 
welcome her: in love with his land he is committing 
himself every day for the safeguard of biodiversity and the 
preservation of its fragile balance. The disclosure of a world 
that is still existing and of the fastest way to lose it.

Long Movies
Movies of more than 20 min,
coming from everywhere
in the world!

Filma me metrazh të Gjatë
Filma me metrazh të gjatë mbi
20 min, të ardhur nga
e gjithe bota!



Italy, 2012 
Realisators: Michele Mellara 
& Allesandro Rossi
73min

Itali, 2012 
Realizues: Michele Mellara 
& Allesandro Rossi
73min

God Save the Green

Zoti e shpëtoftë
gjelbërimin

In the last few years, everywhere in the world, individuals and small groups of people 
have started to cultivate vegetables in their own gardens, in their allotments, in their 
balconies, in their terraces and in neglected places of their cities. They do that, because 
they want fresh and healthy food, they want to change their way of life, the place 
where they live and the urban environment. "God save the green" tells the stories of 
people who are regaining a sense of community through gardening and, at the same 
time, they are changing their lives and the places they live in. 

Gjatë viteve të fundit, ngado në botë, individë dhe grupe të vogla 
njerëzish kanë nisur të kultivojnë perime në kopshtet e tyre, në 
ngastra, ballkone, tarraca dhe vende të harruara të qyteteve të 
tyre. Ata e bëjnë këtë sepse duan ushqim të freskët dhe të shëndet-
shëm, duan të ndryshojnë mënyrën e jetesës, vendin ku jetojnë 
dhe mjedisin urban. "Zoti e shpëtoftë gjelbërimin" tregon historitë 
e njerëzve që po ri�tojnë ndjesinë e komunitetit përmes 
kopshtarisë dhe njëkohësisht, po ndryshojnë jetët e tyre dhe 
vendet ku jetojnë. 

Un film documentario di 
MICHELE MELLARA e ALESSANDRO ROSSI

In associazione con Con il contributo di Media partner 

PRODOTTO DA MAMMUT FILM IN COLLABORAZIONE CON RAI CINEMA IN ASSOCIAZIONE CON CEFA ONLUS, HORTICITY, ETHNOS E CON IL CONTRIBUTO DI CINETECA DI BOLOGNA, FILM COMMISSION BOLOGNA, CENTRO PER LO SVILUPPO 
DELL’AUDIOVISIVO E DELL’INNOVAZIONE DIGITALE IN EMILIA ROMAGNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA APQ GECO, FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. scritto e diretto da MICHELE MELLARA E ALESSANDRO ROSSI - prodotto da ILARIA 
MALAGUTTI - fotografia MARCO MENSA E MICHELE MELLARA - suono di presa diretta ALESSANDRO ROSSI - montaggio MARCO DURETTI - musiche originali MASSIMO ZAMBONI - voce narrante ANGELA BARALDI - consulenza scientifica 

GIORGIO PROSDOCIMI GIANQUINTO E FRANCESCO ORSINI. DISTRIBUITO DA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - ufficio stampa ANDREA RAVAGNAN

Croatia, 2014
Realisator: Marin Bukljas
63 min

Kroaci, 2014
Realizues: Marin Bukljas
63 min

The story about the Balkans

Historia e Ballkanit

Me �lmin e dytë pas produksionit të “My Friend Bike”, Historia e Ballkanit, Marin niset në një udhëtim prej 2000 km përmes 
vendeve të ish-Jugosllavisë (Kroaci, Serbi, Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi) dhe gjithashtu Shqipëri. Ndonëse media ende i jep një 
pamje të keqe botës për këto vende që së fundmi kanë qenë në luftë, Marin tregon një tjetër lloj historie.

In the second �lm from My Friend Bike productions, The Story 
About the Balkans, Marin engages on a 2000km long trip 
through the countries of former Yugoslavia (Croatia, Serbia, 
Kosovo, Macedonia, Montenegro) and also Albania. Although 
the media still sends a bad picture to the world about these 
countries which were recently in war, Marin introduces a 
di�erent kind of story.



Turkey, 2014
Realisator: Bingöl Elmas
54 min

Turqi, 2014
Realizues: Bingöl Elmas
54 min

Hey Neighbour! Ej, fqinj!

Marrëdhënia mes një shtëpie të vjetër njëkatëshe dhe 
rezidencës fqinjë.
Një përbindësh i quajtur transformim urban ka ndodhur 
në Turqi gjatë viteve të fundit. Duke i përndjekur fqinjët, ky 
përbindësh po shkatërron atë çka ka mbetur nga historia, 
ngre kudo kulla prej xhami dhe gëlltit pemët e pakta që 
kanë mbetur. Teksa ky përbindësh punon, pleq e të rinj, të 
pasur e të varfër, nisin të bëhen fqinjë. Një rezidencë 
gjigante që ngrihet në zonën Ferikoy, në zemër të 
Stambollit dhe lagja Pasa, një vendbanim i vjetër që 
mundohet të marrë frymë nën hijen e tij... 

The relationship between an old single-�oor house and 
her neighbour residence.
A monster called urban transformation has occured in 
Turkey for the last few years. Haunting the neigbourhoods, 
this monster destroys whatever is left from the history, 
erects glass towers everywhere and swallows a few trees 
left. While this monster is at work, the old and the new, 
and the rich and the the poor start to become neighbours. 
A huge residence which towers in Ferikoy district, in the 
heart of İstanbul, and Pasa neighbourhood, an old 
settlement which tries to breath in its shadow...



Italy, 2014
Realisators:
Daniele Gaglianone,
Cristina Monti &
Paolo Rapalino
68 min

Itali, 2014
Realizues:
Daniele Gaglianone,
Cristina Monti &
Paolo Rapalino
68 min

Suta Suta

Two referenda stopped the production of nuclear energy in 
Italy. Saluggia, a small rural village 40 km from Turin, is where 
85% of italian nuclear waste is stored, menacing an entire 
community and the water resources of the territory. We are in 
a protected natural area, close to the banks of the river Dora 
Baltea, among the main tributaries of the river Po, bordered 
by channels that carry water to the rice �elds of Vercelli and 
crossed by the aquifer that feeds one of the biggest italian 
aqueduct. This triangle of water, beginning in the 1950s, has 
seen the construction of a nuclear research centre, an 
experimental reactor and a reprocessing plant in which 
techniques have been developed, for both civil and military 
applications, for extracting uranium and plutonium from 
irradiated fuel elements

Dy referendume ndaluan prodhimin e energjisë bërthamore 
në Itali. Saluggia, një fshat i vogël rural 40 km larg Torinos, 
është vendi ku ruhen 85% të mbetjeve bërthamore italiane, 
duke kërcënuar një komunitet të tërë dhe burimet ujore të 
territorit. Jemi në një zonë natyrore të mbrojtur, pranë 
brigjeve të lumit Dora Baltea, mes degëve kryesore të lumit 
Po, ku�zuar nga kanalet që e çojnë ujin në fushat e orizit në 
Vercelli dhe përshkuar nga burimi ujor që ushqen një ndër 
ujësjellësit më të mëdhenj italianë. Ky trekëndësh uji, nisur në 
vitin 1950, ka parë ndërtimin e një qendre kërkimore 
bërthamore, një reaktori eksperimental dhe një impianti 
ripërpunimi ku janë zhvilluar teknika, për përdorim civil dhe 
ushtarak, për nxjerrjen e uraniumit dhe plutoniumit nga 
elementë rrezatues të lëndëve djegëse. 



Spain, 2014
Realisator: Laszlo Topanich
44 min

Spanjë, 2014
Realizues: Laszlo Topanich
44 min

Los Nostros Energies

Energjitë tona

'Energjitë tona' kërkon të raportojë mbi sistemin aktual energjetik në Katalonjë, nga pikëpamja e qëndrueshmërisë së dobët, por 
edhe të konceptit jo-demokratik. Synon të tregojë ndikimet mjedisore që ka mbi një popullsi kaq të dendur sa jona, një sistem 
nxjerrës dhe i përqendruar, i bazuar në burime të parinovueshme.

'Les Nostres Energies' wants to make a report of the current 
energy system in Catalonia, both from the point of view of 
their poor sustainability as its non-democratic conception. It 
aims to show the set of environmental impacts that an 
extractive and concentrated system based on non-renewable 
sources mostly have on the whole a densely populated as ours.

Guina Bissau, 2013
Realisators: Diego Ferreira,
Emanuel Ramos & Luis Melo
41 min

Guina Bissau, 2013
Realizues: Diego Ferreira,
Emanuel Ramos & Luis Melo
41 min

Neram N’Dok

Neram N’Dok

Neram N’Dok is a Bijagó expression which means “take it and keep it with you”. This is a �lm that brings a look on the process 
of participatory governance in the Urok Islands, a marine protected area in the Bijagós Archipelago, in Guinea-Bissau, where 
conservation, development, culture and tradition are inseparable elements on which the management model of this area 
is based on

Neram N’Dok  është një shprehje në gjuhën Bijagó, që do 
të thotë: “merre dhe mbaje me vete”. Ky është një �lm që 
hedh një vështrim mbi procesin e qeverisjes pjesëmarrëse 
në Ishujt Urok, zonë detare e mbrojtur në Arkipelagun 
Bijagós në Guinea-Bissau, ku konservimi, zhvillimi, kultura 
dhe tradita janë elementë të pandashëm mbi të cilët 
bazohet modeli menaxhues i kësaj zone.



Short Movies
Movies of less than 20 min,
coming from everywhere
in the world!

Filma me metrazh të Shkurtër!
Filma me metrazh të Shkurtër
nën 20 min, të ardhur
nga e gjithe bota!

Albania, 2014
Produced by
”Rise Op” Project
3 min

Shqipëri, 2014
Prodhuar nga
Projekti “Rise Op” 
3 min

A day along the Vjosa

Një ditë përgjatë Vjosës
I ashtuquajturi “Thesari i egër i Evropës”, Lumi Vjosa është 
ENDE i panjohur për shumë dhe ende thelbësor për njerëzit 
që banojnë pranë tij. Një pjesë e madhe e itinerarit të Vjosës 
mbulon zonën e Përmetit, dhe është pa dyshim një pjesë e 
rëndësishme e identitetit të këtij rrethi. Teksa rrjedh përmes 
territorit është e vështirë të përfytyrosh se si do të ishte jeta e 
banorëve vendas, që janë rritur me këtë lumë, pa Vjosën. 
Ruajtja e gjendjes natyrore të këtij burimi të çmuar 
ndërthuret me zhvillimin e integruar të zonës si e tërë. Është 
themelore për ekonominë e zonës, një simbol me rëndësi për 
jetën shoqërore të banorëve, si dhe përfaqëson gjithashtu një 
pikënisje emocionuese për të shtruar rrugën drejt ideje ideje 
të qëndrueshme për turizmin.

So called “Europe’s wild jewel”, Vjosa river is STILL unknown for 
many, and yet essential for the people living nearby. A great 
part of Vjosa’s itinerary covers the area of Përmet, and is 
unquestionably an important piece of the identity of this 
district. As it �ows through the territory it is hard to imagine how the life of locals, who have been brought up with this river, would 
be without the Vjosa. Preserving the natural state of this precious resource is intertwined with the integrated growth of the area as 
a whole. It is fundamental for the subsistence economy, an important symbol for locals’ social life and it also represents an exciting 
starting point for paving the way towards a sustainable idea of tourism.

EFFA Lab
This lab aim to support realisators
to produce movies in Balkan on
environmental subjects, o�ering
them for the first time a projection
during a film festival! 

EFFA Lab synon të mbeshtesë
producentë që të realizojnë filma
me subjekt Mjedisin në të gjithë
zonen e Ballkanit, duke ju
mundësuar projektimin e tyre për
të parën here në këtë festival filmi!

EFFA Lab



Albania, 2015
Realisator : Julgen Pellumaj
10 min

Shqipëria, 2015
Realizues: Julgen Pëllumaj
10 min

This short �lm has been realized by the Student Volunteer 
Initiative (NVS), a movement created in Shkodra in the 
recent months in order to in�uence the community through 
volunteer projects and activities.In the realization of this 
mini-�lm participated 18 members of the Student 
Volunteer Initiative (NVS).

Ky �lm i shkurtër është realizuar nga Iniciativa Vullnetare 
Studentore (IVS), një lëvizje e krijuar në Shkodër muajt e 
fundit për të ndikuar te komuniteti përmes projekteve dhe 
veprimtarive vullnetare. Në realizimin e këtij mini-�lmi 
morën pjesë 18 anëtarë të Iniciativës Vullnetare Studentore 
(IVS).

Mbro Mjedisin, Mbro Jeten

Mbro Mjedisin, Mbro Jeten

Albania, 2014
Realisator : Benet Brojaj
4 min

Construction of life

Like the tree that is born, grows and �ourishes, growing 
urban construction takes place and life. Like the tree 
transforms the landscape and space, the projection of the 
future of human comfort transforms the landscape in its 
interest. Urban A�orestation future human structures 
genius thought through.

Shqipëria, 2014
Realizues: Benet Brojaj
4 min

Konstruksioni i jetës Ashtu si pema që lind, rritet dhe lulëzon, ndërtimet urbane 
në rritje marrin vend dhe jetë. Ashtu siç transformon pema 
peizazhin dhe hapësirën, projektimi i së ardhmes së 
komfortit njerëzor transformon peizazhin sipas interesit të 
vet. Pyllëzimi urban strukturon të ardhmen e njeriut 
nëpërmjet gjenialitetit të mendimit.



Albania, Serbia,
Bosnia-Herzegovina, 2014
Realisator: Emin Hajrić
11 min

Shqipëria, Serbia,
Bosnje-Hercegovina, 2014
Realizues: Emin Hajrić
11 min

Bike Living in Tirana

Të jetosh me biçikletë
në Tiranë

I ride on 2 wheels everyday. There are also other people that do 
this. In the city of 3 million cars, it is very di�cult to �nd the way. 
I know that 4 is more than 2, but the bike burns calories, cares for 
the environment and is faster than any car in tra�c. Others and 
me will tell the story how we make it through.

Unë eci çdo ditë mbi 2 rrota. Ka edhe të tjerë që e bëjnë këtë. 
Në qytetin me 3 milion makina është shumë e vështirë të 
gjesh rrugën. E di që 4 është më shumë se 2, por biçikleta 
djeg kalori, kujdeset për mjedisin dhe është më e shpejtë se 
çdo makinë në tra�k. Unë dhe të tjerë do të tregojmë se si ia 
dalim.

Albania, 2014
Realisator: Kreshnik Saraçi
25 min

74 km

This documentary, realised by Tirana Ekspres with the support of OSCE, 
is the length of a river called Ishem, that pass throw many village and 
Tirana too , and  in the end it �ows to sea. The main goal of this project 
is to sensibilisation  the people about the river pollution ,  and all the 
consequences  of this big pollution. So, we hope that maybe  one day, 
this problem get solved and to start and enjoy Ishem river.

Shqipëria, 2014
Realizues: Kreshnik Saraçi
25 min

74 km
Ky dokumentar, i realizuar nga Tirana Ekspres me mbështetjen e 
OSBE-së, është gjatësia e një lumi të quajtur Ishëm, që kalon përmes 
shumë fshatrave, si dhe Tiranës, dhe në fund derdhet në det. Synimi 
kryesor i këtij projekti është sensibilizimi i njerëzve mbi ndotjen e lumit 
dhe gjithë pasojat e kësaj ndotjeje të madhe. Pra, ne shpresojmë se 
ndoshta një ditë ky problem do të zgjidhet dhe do të nisim ta shijojmë 
Lumin Ishëm.



Albania, 2015
Produced by Albanian
Society for Protection of
Birds & Mammals
10 min

Shqipëria, 2015
Prodhuar nga Shoqata
Shqiptare për Mbrojtjen e
Zogjve & Gjitarëve
10 min

The �lm aims to demonstrate the environmental impacts of 
chromium ore mines in Mati River springs at Krasta Region in 
Bulqiza district. In recent years the mining sector has been 
intensively developed but without environmental criteria. 
From the site surveys during 28/29 March 2015 it is noted an 
intense environmental impact as; mine waste disposal at 
river stream, sparse access roads associated with habitat 
fragmentation and induced erosion; loss of productive soil 
and threating of red list endemic plant species (Crocus 
serpentini). The mining operations use also wood timber that 
is an added burden to the existing overcut forests in the area.

Filmi synon të tregojë ndikimet mjedisore të kromit apo 
minierave në burimet e Lumit Mat në rajonin e Krastës, në 
rrethin e Bulqizës. Gjatë viteve të fundit sektori minerar është 
zhvilluar intensivisht, por pa kriter mjedisor. Nga vëzhgimet 
në terren gjatë 28/29 marsit 2015 u vu re një ndikim i madh 
mjedisor, si: zhvendosje të mbetjeve minerare në rrjedhën e 
lumit, një qasje e rrallë rrugore shoqëruar me fragmentarizim 
të habitatit dhe erozion të detyruar; humbje të tokës 
produktive dhe kërcënim i species së bimës endemike të listës 
së kuqe (Crocus serpentini). Veprimtaritë minerare përdorin 
gjithashtu lëndë drusore, çka është një barrë e shtuar për 
pyjet e prera ekzistuese në zonë.

Environment and mining
in Mati River springs

Mjedisi dhe minierat në
burimet e Lumit Mat



Bulgaria, 2014
Produced by the
Bulgarian Society
for protection of Birds
15 min

Bullgari, 2014
Prodhuar nga Shoqata
Bullgare për
Mbrojtjen e Zogjve
15 min

Life for the Egyptian
Vulture

Jeta e Grabitqarit
Egjiptian

This movie focuses on the Egyptian vulture in the Balkans and 
wider. Egyptian vulture is a globally endangered species that 
is facing extinction. It is strictly protected by Bern and Bon 
international Conventions, as well as by the Convention on 
International Trade in Endangered Species (CITES). In the past 
the Egyptian vulture was widespread throughout the 
Balkans, whereas now there are less than 80 pairs remained 
in the whole Balkans from those, only 6 pair are present in 
Albania and unfortunately this number is dramatically 
decreasing from year to year. Through this movie you will 
learn about the ecology, biology, status, distribution, threats 
and conservation e�orts being implemented for saving the 
Egyptian vulture in the Balkans.

Ky �lm fokusohet te Grabitqari Egjiptian në Ballkan dhe më 
gjerë. Grabitqari Egjiptian është një specie botërisht e 
rrezikuar që po përballet me shfarosjen. Është rreptësisht i 
ndaluar nga Konventat Ndërkombëtare të Bernës dhe Bonit, 
si dhe Konventa mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të 
Rrezikuara (CITES). Në të kaluarën Grabitqari Egjiptian ishte i 
shpërndarë në gjithë Ballkanin, ndërsa tani kanë mbetur më 
pak se 80 çifte në gjithë Ballkanin dhe nga këta, vetëm 6 çifte 
janë të pranishëm në Shqipëri dhe fatkeqësisht ky numër po 
bie në mënyrë dramatike nga viti në vit. Përmes këtij �lmi do 
të mësoni për ekologjinë, biologjinë, statusin, shpërndarjen, 
kërcënimet dhe përpjekjet për ruajtje që po zbatohen për të 
shpëtuar Grabitqarin Egjiptian në Ballkan.



TIRANË

PROGRAM

Eco Fashion Show
Opening Expo

Opening Ceremony

Schools Projection
Theater Experimental

Theater Experimental

Schools Projection

Theater Experimental

Schools Projection

Visit of Natural History Museum

Visit of Natural History Museum

Visit of Natural History Museum

Conference Agro-Ecology

Quagga
Heritage Fight 

Movie Session
Waterback Paul  / Yesterday 
Los Nostros Energies / Debris 

Konstruksion 

Inside Pyramid

Outdoor Pyramid

Outdoor Pyramid

Movie Session
Water is... 

Mbro Mjedisin, Mbro Jetem
Black Ice 

Movie Session
Hey Neighbour
Sobre Ruedas

Ndotja e Mjedisit eshtë e pa pranueshme

Outdoor Pyramid

Movie Session
Waste / Stop! / Hamartia
Environment and Mining
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Movie Session

Rock Tirana

Movie Session

L'equilibro 
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TIRANË

PROGRAM

Conference Biodiversity

Movie Session
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Jakarta Disorder

Movie Session

Middle Danube  / Kir river
Gaia / Pesticide
My friend Bike 

Outdoor Pyramid
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Outdoor Pyramid

Movie Session
Life for the Egyptian Vulture / Neron N'Dok

Mjedisi dhe ndojta e tij /
Kush mbjell një pemë, Mbjell një jetë

National Museum
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Movie Session
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The bat man of Mexico 
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Award Ceremony

En Quete de Sens 
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KORÇA

PROGRAM

Movie Session

Theater
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Movie Session

74km / A day along the vjosa
Life for the Egyptian Vulture
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SHKODRA
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Citizens’ forums on climate change



PËRMET

PROGRAM

Movie Session

A day along the vjosa 
Heritage Fight 

Cleaning of Benjë
Thermal Water

Cinema

Cinema
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Movie Session
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Water is…
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juria / jury

Realisator, Albania /
Regjizor, Shqipëri

President of the Jury / Kryetari i jurisë

Mirush Kabashi

Members of the Jury / Anëtarët e Jurisë

EDEN Center, Albania /
Qendra EDEN, Shqipëri

Ermelinda Mahmutaj

French Embassy, France /
Ambasada Franceze, Francë

Hubert Le Forestier

Spanish Embassy, Spain /
Ambasada Spanjolle, Spanjë

Cristina Puga

UNDP Albania /
UNDP Shqipëri

Yesim Oruc Kaya

Dokufest, Kosovo /
Dokufest, Kosovë

Eroll Bilibani



Short Movies
Movies of less than 20 min,
coming from everywhere
in the world!

Filma me metrazh të Shkurtër!
Filma me metrazh të Shkurtër
nën 20 min, të ardhur
nga e gjithe bota!

Macedonia, Kosovo, B&H,
Serbia, 2013
Realisators: Edin Alija,
Mila Radonjikj, Vanja Ristić
9 min

Maqedoni, Kosovë, B&H,
Serbi, 2013
Realizues: Edin Alija,
Mila Radonjikj, Vanja Ristić
9 min

Spring in Summer Pranverë në Verë

This short documentary �lm captures the moments when 
we use the water fountain. It is a poetic and allegorical story 
about people, di�erences, connections, similarities. We all 
stop by the water fountain, even just for a moment, no 
matter where we come from or where we go. This is a story 
about all of us – young, old, happy or sad, angry or delighted, 
or just being thirsty. This is a story about the little moments of 
magic that happen there, at the fountain.

Ky �lm i shkurtër dokumentar pasqyron çastet kur ne 
përdorim burimin e ujit. Është një histori poetike dhe 
alegorike për njerëzit, ndryshimet, lidhjet, ngjashmëritë. Të 
gjithë ndalemi te burimi i ujit, qoftë edhe për një çast, 
pavarësisht se nga vijmë apo ku shkojmë. Kjo është një histori 
për të gjithë ne – të rinj, të vjetër, të lumtur apo të trishtuar, të 
zemëruar apo të kënaqur, apo thjesht të etur. Kjo është një 
histori mbi çastet e vogla magjike që ndodhin atje, te burimi.



The nature and humanity, represented by a couple dancing, dance a 
dance that could be the last , looking us re�ect on the damage that 
man in�icts the planet.

Natyra dhe njerëzimi, përfaqësuar nga një çift që vallëzon një vallëzim që mund të jetë i fundit, na bën të 
re�ektojmë mbi dëmin që njeriu i shkakton planetit.

Animated short that illustrates how much garbage 
the average person in the West produces during a 
lifetime. The resulting environmental pollution, e.g. of the oceans, is one of the most severe problems of our time, 
and the �lm challenges the audience to re�ect on their own lifestyle.

El Ultimo Suspiro

Your Legacy

Trashëgimia juaj

El Ultimo Suspiro

Film i shkurtër i animuar që ilustron se sa plehra prodhon gjatë 
jetës së tij një person mesatar në Perëndim. Ndotja mjedisore 
që pason, për shembull, e oqeaneve, është një ndër problemet 
më të mprehta të epokës sonë dhe �lmi e nxit audiencën të 
re�ektojë për stilin e vet të jetesës.

Argentina, 2014
Realisators : Antonella Del Mestre &
Wanalén Erb Centurion
8 min

Argjentina, 2014
Realizues : Antonella Del Mestre &
Wanalén Erb Centurion
8 min

Germany, Austria, 2014
Realisator:
Cornelia Leichtfried
2 min

Gjermani, Austri, 2014
Realizues:
Cornelia Leichtfried
2 min



Macedonia, Kosovo,
B&H, Serbia, 2013
Realisators:
Aleksandra Aleksovska,
Andi Thaqi,
Jovanche Nedelkovski
9 min

Maqedoni, Kosovë,
B&H, Serbi, 2013
Realizues:
Aleksandra Aleksovska,
Andi Thaqi,
Jovanche Nedelkovski
9 min

Debris Copëza

Why does society always tend to marginalize those who 
do things unconventionally? Why does it put aside 
everything that is ugly and rejoice in everything that is 
beautiful? What is ugly?
Debris takes us into the small microcosm of one brave 
woman called Dada. A cosmos so small that breaks our 
society’s rules and conventionality into pieces and 
encompasses in a comical way the values that might 
inspire a new interpretation and revision of our everyday 
lives.

Pse shoqëria priret gjithnjë që t’i margjinalizojë ata që i 
bëjnë gjërat në mënyrë jokonvencionale? Pse lë mënjanë 
gjithçka të shëmtuar dhe i gëzohet gjithçkaje të bukur? 
Çfarë është e shëmtuar? 
“Debris” na con në  mikrokozmosin e vogël të grave 
trimëresha të quajtura Dada. Një kozmos aq i vogël, saqë i 
thyen rregullat dhe konvencionalitetin e shoqërisë sonë në 
copëza dhe përqafon në një mënyrë komike vlerat që 
frymëzojnë një interpretim të ri dhe një rishikim të jetëve 
tona të përditshme.



A reminder about the importance of protecting 
animals from extinction for the sake of our children.

Një kujtesë mbi rëndësinë e mbrojtjes së kafshëve 
nga zhdukja, për hir të fëmijëve tanë.

Living in the modern world we are too busy with our 
daily routines and addicted to technologies that 
sometimes we forget that the real beauty of this 
world is right in front of our eyes.

Quagga

Cinema Dehors

Cinema Dehors Duke jetuar në botën moderne jemi shumë të zënë me 
rutinën tonë të përditshme dhe të varur nga teknologjitë, 
aq sa ndonjëherë harrojmë se bukuria e vërtetë e kësaj 
bote është pikërisht para syve tanë.

Russia, 2013
Realisators: Olga Poliektova
& Tatiana Poliektova
2 min

Quagga

Rusi, 2013
Realizues: Olga Poliektova
& Tatiana Poliektova
2 min

Russia, Australia, 2014 
Realisators: Filippo Rivetti &
Tatiana Poliektova
3 min

Rusi, Australi, 2014 
Realizues: Filippo Rivetti &
Tatiana Poliektova
3 min



Albania, 2014
Produced by
GIZ, funded CSBL project
16 min

Shqipëria, 2014
Prodhuar nga GIZ,
financuar nga Projekti CSBL
16 min

Art helps building environmental awareness. Indeed, 
nature and science are closely linked with art and vice 
versa. They may take di�erent perspectives on the natural 
world, and perceive it di�erently – factually, sensually or 
otherwise. But art and nature are sisters in mind - sharing 
the aim to diversify…  In this short �lm, the audience 
joins students from the faculty of Natural Sciences and the 
Academy of Arts of the University of Tirana who jointly 
explore the richness of biodiversity at Ohrid and Prespa 
Lakes. 

Arti ndihmon për të ndërtuar ndërgjegjësimin mjedisor. 
Në fakt, natyra dhe shkenca janë të lidhura ngushtë me 
artin dhe anasjelltas. Ato mund të kenë perspektiva të 
ndryshme mbi botën natyrore dhe ta perceptojnë ndryshe 
– konkretisht, sensualisht apo ndryshe. Por arti dhe natyra 
janë vëlla e motër në mendje – ndajnë synimin për të 
diversi�kuar…  Në këtë �lm të shkurtër, audienca 
bashkohet me studentët e Fakultetit të Shkencave të 
Natyrës dhe Akademisë së Arteve të  Universitetit të 
Tiranës që eksplorojnë së bashku pasurinë e biodiversitetit 
në liqenet e Ohrit dhe Prespës. 

ART- ful BIO-diversity
A Playful Encounter with Nature

Biodiversiteti kreativ
Në një takim me natyrën



Croatia, Hungary, 2013
Produced by Zeleni Osijek
18 min

Kroaci, Hungari, 2013
Prodhuar nga Zeleni Osijek
18 min

Middle Danube - Heart of European Wilderness is an 
educational documentary that shows the Croatian - Hungari-
an Danube area as a unique natural value, describing the 
di�erences between natural and regulated rivers, responsi-
ble and mismanagement of natural resources.

“Middle Danube - Heart of European Wilderness” është një 
dokumentar edukativ që tregon zonën Kroato – Hungareze 
të Danubit si një vlerë natyrore unike, duke përshkruar 
ndryshimet mes lumenjve natyrorë dhe atyre të rregulluar, 
përgjegjëse për keqmenaxhimin e burimeve natyrore.

Middle Danube
Heart of European Wilderness

Danubi i Mesëm
Zemra e shkretëtirës evropiane

Germany, 2012
Realisator: Miriam Steen
7 min

Gjermani, 2012
Realizues: Miriam Steen
7 min

Waterbackpack PAUL

Waterbackpack PAUL

Polluted water after environmental catastrophies is a huge 
danger for the e�ected people. A German professor and his 
students invented a very tiny simple but genious machine to 
clean water - and it works without electricity and chemicals!

Uji i ndotur pas katastrofave mjedisore është një rrezik 
shumë i madh për njerëzit e prekur.
Një profesor gjerman dhe studentët e tij kanë shpikur një 
makineri të vogël shumë të thjeshtë, por gjeniale për 
pastrimin e ujit – dhe punon pa elektricitet dhe kimikate!



Humans have disturbed the balance of nature in 
many ways where they have confused intelligence 
with the ignorance of many concepts in nature. We 
have disturbed what has once been peaceful, and if 
not, in harmony. In the future, will we continue this? 
Or will we help?

Njerëzit e kanë trazuar ekuilibrin e natyrës në shumë 
mënyra, ku kanë ngatërruar inteligjencën me 
injorancën e shumë koncepteve në natyrë. Ne kemi 
trazuar atë çka dikur ka qenë paqësore, në mos, në 
harmoni. Do ta vazhdojmë këtë në të ardhmen? Apo 
do të ndihmojmë?

Yesterday
Tirana
Realisators : Alba Spahiu &
Teo Gogu, (WAT Tirana)
3 min

dje
Tiranë
Realizues: Alba Spahiu &
Teo Gogu, (WAT Tiranë)
3 min

EFFA school
EFFA school synon të mbeshtesë
prezantimin e iniciativave
Edukative për Mjedisin,
të realizuara nga shkollat në të
gjithë Shqipërinë!

EFFA school
EFFA school aims to present
Environmental Education
initiatives taken in the
Albanian schools! 



This movie is focusing on plastic in general but we have 
been more targetting the daily use plastic like plastic 
bags. This movie shows how the environment has 
changed during the time and who has change it. 

Ky �lm fokusohet te plastika në përgjithësi, por kemi 
shënjestruar më shumë përdorimin e përditshëm të 
plastikës, si qeset plastike. Ky �lm tregon se si ka 
ndryshuar mjedisi gjatë kohës dhe kush e ka ndrysh-
uar. 

This movie talks about the massive number and 
amount of pesticide that are being used in our foods 
and how these elements make the food unhealthy 
for us to eat. 

Plastic World

Non-organic food
strikes

Sulmet e ushqimit
jo-organik

Ky �lm �et për numrin masiv dhe sasinë e pesticideve që 
përdoren në ushqimet tona dhe se si këta elementë e bëjnë 
ushqimin të pashëndetshëm për t’u ngrënë nga ana jonë. 

Tirana
Realisators : Izedin &
Keidi Dizdari, (WAT Tiranë)
6 min

Bota Plastike

Tirana
Realizues: Izedin dhe
Keidi Dizdari, (WAT Tirana)
6 min

Tirana
Realisators : Antonia Gogu
& Artens Likaj, (WAT Tirana)
6 min

Tirana
Realizues: Antonia Gogu
& Artens Likaj, (WAT Tiranë)
6 min



The movie talks about deforestation and pollution. We 
talked about the situation around the world, and it is 
pretty dramatic then, there is an interview to people, 
the questions about the waste of paper and about how 
much people pollute. Then we talked about the 
consequences of this situation and �nally we talked 
about small solution that people can take for helping 
the world to go in a better way. 

Filmi �et për shpyllëzimin dhe ndotjen. Kemi folur për 
situatën në botë që është mjaft dramatike, ka intervista 
me njerëz, pyetje për mbetjet e letrave dhe sa ndotin 
njerëzit. Më pas kemi folur për pasojat e kësaj situate 
dhe së fundmi, kemi folur për zgjidhje të vogla që 
mund të bëjnë njerëzit që ta ndihmojnë botën të 
përmirësohet.

Gaia

gaia

A movie about the importance of keeping our 
environment clean.

The Hamartia

The Hamartia

Një �lm mbi rëndësinë e mbajtjes pastër të mjedisit tonë.

Tiranë
Realizues: Elisa Ucaj &
Gaia Del Regno, (WAT Tirana)
13 min

Tirana
Realisators: Elisa Ucaj &
Gaia Del Regno, (WAT Tirana)
13 min

Tirana 
Realisators : Klementina &
Silvi Kollacu, (WAT Tirana)
7 min

Tiranë
Realizues: Klementina &
Silvi Kollacu, (WAT Tirana)
7 min



Lumi KirKir River

Tre miq adoleshentë kthehen në vendin ku luanin me 
njëri-tjetrin kur ishin fëmijë. Në vend të gjelbërimit, luleve, 
�uturave dhe zogjve, ata nuk gjejnë veçse mbeturina, pemë 
të prera, shtretër të shkatërruar lumi dhe specie të vrara. Në 
një skenar kaq të trishtuar, tre adoleshentët përballen me 
shkaqet e veprimeve të tyre, një natyrë e shkatërruar. Ky �lm 
tregon se sa fatale mund të jenë pasojat e shkujdesjes dhe 
papërgjegjshmërisë njerëzore.

Three teenage friends go back to the place where they 
used to play with each other when they were kids. 
Instead of the greenery, �owers , butter�ies and birds 
they �nd nothing but litter, cut trees, destroyed 
riverbeds and killed species. In such a sad scenery, the 
three teenagers face the causes of their own actions, a 
destroyed nature. This movie shows how fatal the e�ects 
of human carelessness and irresponsibility can be.

Shkodra
28 Nentor School
12min

Shkodër
Gjimnazi “28 Nëntori”
12min



World water day (22nd of March) marked a wonderful 
change for the Viosa river. The Përmet youth council 
and other volunteers from the city without excluding 
gender or age joined this great initiative to clean up a 
part of Viosa's riverside. Their purpose was clear,they 
wished they could bring the magic back to Viosa. They 
wished they could help brighten the river's aura.

Dita Botërore e Ujit (22 mars) shënjoi një ndryshim të mrekullueshëm për Lumin Vjosa. Këshilli Rinor i Përmetit 
dhe vullnetarë të tjerë nga qyteti, pa dallim gjinie apo moshe, iu bashkuan kësaj nisme të madhe për të pastruar 
një pjesë të bregut të Lumit Vjosa. Synimi i tyre ishte i qartë, ata dëshironin t’ia kthenin sërish magjinë Vjosës. Ata 
dëshironin ta gjallëronin atmosferën e lumit.

Water is…

Përmet
Sami Frasheri High School
5 min

Përmet
Gjimnazi “Sami Frashëri”
5 min

Uji është...

Mjedisi përfaqëson në njëfarë mënyre vetë njerëzit. Ai 
përfaqëson jetën njerëzore, nga lindja deri në vdekje. Ne 
marrim prej tij gjithë elementët e nevojshëm për të 
jetuar. Ne ekzistojmë ngaqë ekziston mjedisi. Por si 
gjithçka tjetër që na ka ndodhur në jetë, ne e kuptojmë 
rëndësinë e tij kur e humbasim

Shkodra
Ndre Mjeda School
12 min

Shkodër
Shkolla 9-vjeçare
“Ndre Mjeda”
12 min

Mjedisi dhe ndojta e tij

Mjedisi dhe ndojta e tij

Environment in some way  represents human himself. It 
represents human life from birth until his death. We get from 
it all elements necessary for living. We exist because the 
environment exists. But like everything else that has 
happened to us in life, we understand its importance when 
we lose it. 



who plants a tree,
plants a life

Kush mbjell një pemë,
mbjell një jetë

The environment pollution
is unacceptable

Shkodër
Gjimnazi “Ismail Qemali”
5 min

Tiranë
Shkolla 9-vjeçare
“Dëshmoret e Lirisë”
7 min

Tirana
Deshmoret e Lirise School
7 min

Ndotja e Mjedisit
eshtë e pa pranueshme

Shkodra
Ismail Qemali High School
5 min



Workshops & Conferences

Forumi qytetar mbi
ndryshimin klimatik

Citizens’ forums on
climate change

Në kuadër të COP 21 (Konferenca e Kombeve të 
Bashkuara mbi Ndryshimin Klimatik), e cila do të 
mbahet në Paris, Ambasada e Francës në Shqipëri 
organizon bashkërisht  me bashkëpunimin teknik 
gjerman nepërmjet GIZ-it  dhe OJQ-ve aktive në 
fushën e mjedisit, tri forume qytetare mbi 
ndryshimin klimatik. Këto forume synojnë  të nxisin  
shkëmbime  idesh rreth tri temave : efektet konkrete 
të ndryshimit klimatik në Shqipëri, dhuntitë e 
Shqipërisë për të marrë pjesë në uljen e efekteve të 
ndryshimit klimatik dhe pajtimi mes zhvillimit 
ekonomik dhe përshtatjes me ndryshimin klimatik.

In the framework of the COP 21 (UN Climate Change 
Conference) to be held in Paris, the French Embassy 
in Albania in partnership with German Technical 
Cooperation through GIZ and NGOs active in the �eld 
of environment, organize three citizens’ forums on 
climate change. Those  forums aim to arouse 
exchange of ideas on three main topics: concrete 
e�ects of climate change in Albania, Albania’s assets 
to participate to the reduction of climate change 
e�ects and the necessary balance between econom-
ic development and adaptation to climate change.

Korçë, Fakulteti Bujqësis
20 Maj
1000

Elbasan, Fakultetin e
Shkencave Humane
21 Maj
1000

Shkodër,
Biblioteka e Universitetit
22 Maj
1100

Korça, Faculty of Agriculture
20 May
1000

Elbasan, Faculty of Human
Sciences
21 May
1000

Shkodra,
Library of the University
22 May
1100



Konferencë mbi
Agroekologjinë

Conference on
Agro-ecology

Më 20 Maj do të mbahet në Universitetin e Kamzës 
një konferencë mbi agroekologjinë. Konferenca do 
t’u prezantojë studentëve të agroekologjisë veprim-
taritë në vazhdimësi në Shqipëri. Do të shpjegohen 
projektet e Slow Food, Ambasadës Zvicerane dhe 
Ambasadës Franceze, si dhe studimet në vazhdimësi 
në Universitetin e Kamzës.

A conference on Agro-ecology will be held on 20th of 
May at the University of Kamëz. The Conference will 
present to the students the of agro-Ecology activities 
on-going in Albania.  Projects of Slow Food, Swiss 
Embassy and French Embassy, as well as on-going 
research at the Kamëz  University will be explained.

Kamzë
20 Maj
930

Konferenca mbi
Biodiversitetin

Më 22 maj, në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të 
Biodiversitetit do të mbahet një konferencë mbi 
biodiversitetin. Ku? Do të paraqitet zyrtarisht 
Projekti IPA 2013 – Natyra 2000 i �nancuar nga BE, si 
dhe përqasja Natyra 2000. Në vijim të kësaj paraqit-
jeje, publikut do t’i paraqiten projekte në vazhdimësi 
të zbatuar në Shqipëri nga donatorë ndërkombëtarë 
dhe OJQ.

Palace of Culture (Opera
building, Mother Tereza room)
22 May
930

Pallati i Kulturës ( Ndertesa e
Operës, Salla “Nënë Tereza”
22 May
930

Kamza
20 May
930

Conference on
Biodiversity

A conference on Biodiversity will be held on 22nd of 
May, in the frame of the international Biodiversity 
day.  The EU funded IPA 2013 – Natura 2000 project 
will be o�cially launched, and the Natura 2000 
approach presented. Following this presentation, 
on-going projects implemented in Albania by 
international donors and NGOs will be presented to 
the public.



Panairi i OJQ-ve NGO fair

Mëngjesin e datës 23, para Piramidës do të organizo-
het një panair i OJQ-ve. Shoqëria civile shqiptare do 
të ketë mundësi të paraqesë veprimtaritë e saj në 
vazhdimësi në Shqipëri. 

On 23rd in the morning, an NGO fair will be 
organised in front of the Pyramid. Albanian civil 
society will have  the opportunity to present their 
on-going activities in Albania.

Ekspozita Exhibition
Ekspozita “Biodiversitet dhe Art – ne nje takim me 
natyren” sjell disa produkte kreative te punuara 
bashkarisht nga studente te fakultetit te Shkencave 
te Natyres dhe Akademise se Arteve ne Universitetin 
e Tiranes duke exploruar pasurine e biodiversitetit ne 
liqenet e Ohrit dhe te Prespes. Ne thelb, kjo ekspozite 
eshte celebrimi i biodiversitetit dhe kreativitetit.

The exhibition “ART-ful BIO-diversity – A Playful 
Encounter with Nature” brings together works 
created by students from the faculty of Natural 
Sciences and the Academy of Arts of the University of 
Tirana exploring the richness of biodiversity at lakes 
Ohrid and Prespa. At its core this exhibition is a 
celebration of biodiversity and creativity.

Veprimtari ad-hoc Ad-hoc activities

Yoga Yoga

Tirana Yoga është një platformë e bazuar në web ku 
njerëzit mund të gjejnë informacion mbi jogën në 
Tiranë. Skuadra përbëhet nga mësues të ndryshëm, 
shqiptarë dhe të huaj, të cilët propozojnë stile të 
ndryshme joge (Vinyasa Flow, Kundalini Yoga, Hatha 
Yoga, Yogalates, Meditim i udhëhequr, Yin Yoga, 
Yoga për adoleshentë dhe fëmijë). Ne ju propozojmë 
1 seancë çdo ditë nga ora 18.30 në 20.00 nga 18 maji 
deri në 20 maj 2015

Tirana Yoga is a web- based platform where people 
can �nd information about yoga in Tirana. The team 
is composed of di�erent teachers, Albanian and 
foreigners, who propose di�erent styles of yoga 
(vinayasa �ow, Kundalini yoga, hata yoga, yogalates, 
guided meditation, yin yoga,yoga for teenagers and 
kids…). We propose 1 session every day from 6:30 
to 8:00 Pm from 18 May to 21 May 2015

18 Maj
Hata /Vinyasa Flow yoga

19 Maj
Kundalini Yoga

20 Maj
Yoga Lates

21 Maj
Hata / Vinyasa Flow yoga

/



Eco-Fashion Art
Eco Alternative Art 
vjen me dy aktivitete

Eco Alternative Art
comes with two Activities 

E cila perçon pergjegjesi mjedisore nepermjet artit 
edhe kreativitetit. Kjo eshte nje shfaqje creative e 
sociale e cila na mbledh ne nje mbremje mode te 
qendrueshme, duke paraqitur stilime te realizuara 
nga mbetjet edhe konsumi yne i perditshem.

fuses environmental responsibility, throughout art 
and creativity. This is a social conscious creative 
gathering for an evening of sustainable fashion, 
showcasing styles made of daily trash we make due 
to the consumption.

∞ Sfilata Ekologjike ∞ Eco Fashion Show 

aim is to open a window to the creativity of everyone 
who wishes to meet with other artists, exchange and 
develop further their future and sustainable success. 

∞ The Eco Creativity Fair’s 
I cili ka si qellim te hapi nje dritare krijimtarie per 
secilin qe deshiron te takohet me artiste te tjere e te 
shkembeje iniciativa si edhe te zhvillojne me tej 
suksesin e tyre te qendrueshem.  

∞ Pazari i kreativitetit Ekologjik 

Piramida, Tiranë
17 Maj
1800

Piramida, Tirana
17 May
1800

Mesazhi ynë
inovativ është:

Redukto-Riperdor-
Riciklo- Rikrijo! 

Our innovative
message is:

Reduce - Reuse -
Recycle - Recreate !



Sponsor:

Organizuar nga:
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