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Këngëtaret që nuk kanë zë por
sponsor e kthyen muzikën në biznes
“Ja si i kam anashkaluar ‘bërrylat’ në karrierën time”
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Rrëfehet këngëtarja: Nuk luaj me ekstravagancën për famën, kam stilin tim

Arlinda Gjoni:

Këngëtaret që nuk kanë zë por
sponsor e kthyen muzikën në biznes
"Ja si i kam anashkaluar 'bërrylat' në karrierën time"
Egla Xhemali

kemi kohën tonë dhe do të kemi
kohën tonë.
Je ndeshur me "bërryla" rrugës?
Ka pasur momente, por di t'i anashkaloj shumë mirë falë eksperiencës.
Muzika shpesh edhe gjykohet për
shkak të këngëtarëve që s'kanë zë
por kanë sponsor; njeh Arlinda të
tilla kolege?
Po, njoh, dhe mendoj që muzika
tashmë është bërë thjesht biznes
dhe nuk na çudit më asgjë.
Spika
orma
att ë t e d h e n ë ffo
att i n
"YFSF"; mendoni se artistëve të
rinj u duhet një ffor
or
ma
orma
matt i këtij lloji
ose i ngjashëm për të marrë më
shumë famë?
Ai spektakël ishte diçka shumë e
mirë për mua, sepse më dha
mundësinë që unë të shpalosja më
së miri vlerat e mia vokale dhe interpretative. Është diçka shumë e
vështirë dhe, nëse nuk je i pjekur
profesionalisht që të arrish të futesh në shumë karaktere, nuk
mund t'ia sugjeroj çdo artisti të ri!

E

dhe pse një këngëtare e re,
Arlinda Gjoni ka ditur t'ia
fitojë zemrën publikut.
Prej kohësh ajo është e angazhuar
me "Maratonën e Këngës Popullore", duke rrëfyer se këtë vit ky
spektakël ka edhe zhanre të tjera
muzikore. Edhe pse një bukuroshe, ajo shfaqet gjithnjë vetëm,
ndaj për "Summer Pages" të "Gazeta Shqiptare" ajo rrëfen se nuk
pëlqen që jeta e saj private të përflitet në media. Duke njohur plot
raste kur këngëtaret kanë sponsor dhe jo zë, Arlinda tregon se
muzika është shndërruar tashmë
në biznes.
Arlinda, ke disa vite në treg dhe
duket se publiku vijon t'ju ndjekë
me të njëjtën dashamirësi; si e
ke arritur këtë?
Po, e vërtetë, kam ca kohë që kam
hyrë në treg, e falë punës dhe
përkushtimit gjërat po më ecin
mjaft mirë. Mund të them që kam
punuar fort për të arritur këtë sukses që kam sot. Por ky është vetëm
fillimi, sepse kam akoma shumë
për të dhënë.
Si po ecën angazhimi yt te "Maratona e Këngës Popullore"?
"Maratona e Këngës" po ecën mjaft
mirë! Jemi shumë artistë që marrim pjesë, nga të gjitha zhanret
muzikore. Është një eksperiencë e
veçantë dhe emocion kur i sheh
sheshet e qyteteve të ndryshme
plot duke na duartrokitur dhe
mbështetur! Po ndihem jashtëzakonisht mirë!
Sa e duan shqiptarët muzikën
popullore, të rinjtë sidomos?
Tashmë "Maratona" ka ndryshuar,
nuk është më vetëm "Maratona e
Këngës Popullore", por e të gjitha
zhanreve, siç e thashë edhe më lart.
Çfarë kërkon një këngëtare e re
seksi në një festival të muzikës
popullore?
Pyetje e bukur kjo! Unë jam rritur
me këtë lloj fryme dhe popullariteti dhe, sado "seksi" të dukem, unë

jam ajo vajza popullore dhe e
thjeshtë; dua të jem sa më afër
publikut në çdo lloj mënyre që të
jetë.
Sa e vështirë është për një
këngëtare të re të identifikohet
në tregun shqiptar?
Në fakt e quaj veten me fat, sepse
më kanë ardhur gjërat shumë
mbarë dhe nuk e kam pasur aq të
vështirë. Ndoshta një arsye e fortë
ka qenë edhe që kam kënduar që e
vogël, kam bandën muzikore vetë
në shtëpi, ku kam performuar
gjithmonë me babain tim, i cili më
ka ndihmuar shumë në komunikimin me publikun dhe lirshmërinë.
A ju lënë "të vjetra
t" të k
or
r ni
vjetrat"
kor
orr
sukses?
Nuk e shoh në këtë këndvështrim;
të "vjetrat" kanë vendin e vet, i
përkasin kohës së tyre, dhe ne

E quaj veten me fat,
sepse më kanë ardhur
gjërat shumë mbarë
dhe nuk e kam pasur
aq të vështirë. Ndoshta
një arsye e fortë ka
qenë edhe që kam
kënduar që e vogël,
kam bandën muzikore
vetë në shtëpi, ku kam
performuar gjithmonë
me babain tim, i cili
më ka ndihmuar shumë
në komunikimin me
publikun dhe
lirshmërinë.

Si i ke raportet me famën, të bezdis apo të pëlqen?
Unë jam shumë tip social dhe popullor si njeri. Nuk e kam parë kurrë në atë këndvështrim. Jo, s'më
ka bezdisur! Madje jam shumë e
afruar dhe e dashur me ata që më
duan mua dhe muzikën time.
Gux
on me ekstra
v a g ancën për
Guxon
ekstrav
hir të popullaritetit?
Jo, kurrë! Unë anoj më shumë te
gjërat stil dhe të bukura për syrin,
nuk jam për ekstreme.
Një vajzë e bukur dhe gjithnjë të
kemi parë vetëm; a ka dikë në
krah Arlinda? Si duhet të jetë
mashkulli në krah të Arlindës?
Nuk do ta bëj publike kurrë këtë
pjesë të jetës sime! Dua që njerëzit
që më ndjekin të argëtohen me
muzikën time, jo me jetën time personale!
E keni menduar një partner të
famshëm?
Çdo gjë ka kohën e vet. I lë gjërat të
vijnë natyrshëm, pa plane (qesh).
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AURELA HOXHA
POSTON FOTOGREK
PA GRIM
“PLAS”
KËNGËTARI
Ja detajisei veçantë
në fytyrën e saj
Thonë
jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

A

urela Hoxha është ndër vajzat më të pëlqyera dhe më të ko

mentuara kohëve të fundit në Shqipëri. Blogeren e njohur e

shohim shumë të kuruar kudo ku shfaqet, si në grim ashtu edhe në
veshje. Por, duket se as Aurela nuk ka mundur t'i shpëtojë trendit
të momentit për të publikuar foto në rrjetet sociale pa grim. Pikërisht tani që bukuroshja seksi është duke u relaksuar dhe po shijon
pushimet, ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj në "Instagram"
fytyrën pa tualet. Ajo ngjan shumë bukur edhe pa grim, mirëpo ka
një detaj në fytyrën e saj që nuk e kishim parë ndonjëherë. Aurela
paska quka në fytyrë. Nuk ka asgjë të keqe në këtë mes, pasi qukat
kanë filluar të bëhen edhe nga
make-up artistët si një trend i
ri, i realizuar edhe nga personazhe të njohura botërore.

Vajza e Sabianit ngre
temperaturat me një 'belfie'

M

e këtë pozë, pa dyshim, ajo ka sfiduar edhe temperaturat e larta
të këtyre ditëve. Keisi Medini, vajza e këngëtarit Sabian, u bë e

njohur pasi u bë pjesë e grupit "OTR". Keisi, biondja me pamjen e një
kukulle Barbie, me siguri është doza e bukurisë për grupin. Përveçse
tërheqëse dhe e ëmbël, këtë herë ajo ka tërhequr vëmendje me të pasmet, teksa ka postuar këtë 'belfie' në "Instagram".

Olsi i jep zyrtarisht fund
lidhjes me Fjorentinën
N
jë nga çiftet më të përfolura të "Big

Brother 9", Olsi dhe Fjorentina,

janë ndarë. Lajmin e ka bëri të ditur

vetë Olsi, i cili në një postim në "InstaStory" ka sqaruar fansat se shkak i
ndarjes mes tyre ishin disa mosmarrëveshje. Olsi shkruan se, pavarësisht të
gjithave, do i qëndrojë pranë
Fjorentinës nëse do të ketë ndonjë
problem dhe se i uron gjithë të mirat e
kësaj bote. "Falënderoj gjithë fansat për
mbështetjen. Në jetë, jo të gjithë njerëzit janë
njësoj dhe mendojnë ose dashurojnë njësoj.
Të paktën pranoj realitetin. Nga ky moment unë dhe Fjori nuk jemi më bashkë. Sa
për sqarim, nuk ka lidhje se është dikush
në mes, por thjesht disa mosmarrëveshje
me njëri-tjetrin na bënë të marrim këtë
vendim. Gjithsesi i uroj më të mirat e kësaj
bote kudo që të jetë dhe kur të kesh ndonjë problem, unë do jem i pari aty. Uroj të
jesh mirë gjithmonë", shkruan Olsi.
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Aksidentalisht i
keni bërë pis
rrobat me
buzëkuq? Aplikoni pak vazelinë në njollë
dhe fërkojeni;
njolla do të
zhduket menjëherë.

V

azelina është baza e
shumë kremrave të
shtrenjta, por a e keni ditur që vazelinën mund ta përdorni edhe për disa gjëra që mbase
nuk e keni ditur se mundeni? Ja
se për çfarë mund ta përdorni
këtë produkt të lirë.

Parfum që qëndron më
shumë
Para se të spërkasni parfumin
tuaj të preferuar, vendin ku do
të vendosni parfumin lyejeni së
pari me pak vazelinë. Aroma e
parfumit nuk do të zhduket aq
shpejt sa më parë.
Vetulla të përkryera
Nëse i keni vetullat të
ashpra, qimet që vazhdimisht lëvizin dhe i bëjnë
vetullat tuaja të duken të
shprishura lyejini me një
shtresë shumë të hollë
vazeline dhe vetullat tuaja do të jenë të bindura.

Buzë të plasaritura
Vazelina është një ng a
mjetet më të mira për hidratim dhe ju mund ta
përdorni atë si një zbutës
për buzë (labelo). Buzët
tuaja do të jenë të ushqyera, të hidratuara dhe
sensuale.
Qerpikë të gjatë dhe të
bukur
Nëse dëshironi që qerpikët tuaj të jenë të gjatë
dhe të rregulluar, përdorni një furçë për qerpikë
(të maskarës) të vjetër, të
cilën së pari duhet ta
keni larë mirë nga gjurmët e vjetra të ngjyrës,
dhe lyejini qerpikët me
furçë, në të cilën keni
vendosur një shtresë të
hollë vazeline. Këtë procedurë përsëriteni për
disa ditë me radhë, dhe
ndryshimi është i garantuar. Por kujdes, së pari
largoni grimin nga sytë.

E keni shpenzuar të gjithë
kozmetikën
Jeni duke u bërë gati për të dalë,
por keni harruar që e keni harxhuar buzëkuqin tuaj të preferuar
apo tonin. Te grimcat e grimit që ju
kanë mbetur, hidhni pak vazelinë,
dhe vendosni në fytyrë; askush nuk
do ta vërejë ndryshimin.

Thembra të buta
Vazelina është e mrekullueshme
për kujdesin e lëkurës së plasaritur në përgjithësi, dhe në qoftë
se ju e keni këtë problem me

Vazelina, një
krem që bën
çudira për ju
lëkurën e këmbëve, vazelina është zgjidhja e duhur për ju. Një
këshillë: kur i lyeni këmbët,
vishni edhe çorape, në mënyrë që
vazelina të qëndrojë sa më
shumë në lëkurë.

Për largimin e grimit
Nëse keni lëkurë të ndjeshme

dhe produktet për largimin e
grimit reagojnë në lëkurën
tuaj, atëherë, vazelina është
zgjidhja e duhur. Ky produkt jo
vetëm që nuk do të shkaktojë
një reagim (ndonjë irritim), por
është gjithashtu i shkëlqyer
për largimin e make-up-it i cili
nuk hiqet aq lehtë.

Pas depilimit
Nëse lëkura juaj është e kuqe
dhe e irrituar pas depilimit, lyejeni vendin e irrituar me vazelinë
dhe lëreni ta thithë. Skuqja do
të zhduket shumë shpejt.

Majat e flokëve të
plasaritura
Nëse flokët tuaj janë
bërë për t'u prerë, por ju
dëshironi që t'i lëshoni
dhe nuk doni që të ndryshoni gjatësinë, vazelina është zgjidhja. Lyejini majat e flokëve me vazelinë, me të cilën do të
mbuloni majat e plasaritura, ndërsa përgatiteni për një model të ri
të flokëve.

Grimi te
r r oba
obatt
Aksidentalisht i keni
bërë pis rrobat me
buzëkuq? Aplikoni pak
vazelinë në njollë dhe
fërkojeni; njolla do të zhduket menjëherë.

Ngjyrat e flokëve në
lëkurë
I keni lyer flokët, por
keni
ngjyer
edhe
gjysmën e fytyrës në
ngjyrë të re të flokëve?
Aplikoni pak vazelinë në
vendet me njolla, dhe
butësisht pastrojini derisa të largohet ngjyra.

Vënia e vathëve
Nëse ndonjëherë ju lëndon vënia dhe heqja e
vathëve, lyejini vrimat
me pak vazelinë dhe
dhimbja do të largohet.
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Vladimir Putin noton në
ujërat e ftohta të Siberisë

P

residentin e Rusisë, Vladimir Putin e kemi parë nën kostumin e kreut
të Kremlinit, por ai dita-ditës tregon që di ta jetojë jetën. Putin
gjithmonë është në qendër të vëmendjes edhe gjatë kohës kur është me
pushime dhe po shijon kohën e lirë. Së fundmi është publikuar një video
ku duket presidenti Putin teksa
peshkon dhe
noton në ujërat e
akullta të Siberisë,
ku ka zgjedhur të
kalojë pushimet.
Mesa duket,
presidentit rus i
pëlqejnë pushimet
aventureske, që të
mund t'i tregojë
vendit se është i
shëndetshëm, i
fortë dhe i mbushur me energji.

Jepet me qira shtëpia e fëmijërisë
së Trump, kushton 777$ nata

S

htëpia e fëmijërisë së Presidentit të SHBA-ve, Donald Trump në Nju Jork,
kohët e fundit është dhënë me qira, e cila shkon deri në 777$ nata. "Kjo
është një mundësi unike dhe e veçantë për të qëndruar në shtëpinë e një presidenti", thuhet në
njoftimin e shpalljes me
qira në Airbnb. Ndërtesa
ka 5 dhoma gjumi dhe
3 banjë dhe është
ndërtuar nga babai i
Donald Trump, Fred
Trump në 1940. Në këtë
shtëpi, Trump ka jetuar
deri në moshën 4vjeçare, kohë në të cilën
familja e tij u zhvendos
në një rezidencë më të
madhe aty pranë. Jo
shumë gjëra kanë
ndryshuar që në kohën kur presidenti Trump jetonte në këtë shtëpi, kuzhina
është origjinale. Në shtëpi mund të flenë 20 persona.

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Parashikimi i Fidel Kastros
44 vite më parë për SHBA-të...

I

sh-diktatori kubanez, Fidel Kastro bëri një parashikim të madh në vitin
1973, në një kohë kur tensioni mes Kubës dhe SHBA-ve ishte më i lartë se
kurrë më parë. Ai në vitin 1973 pati parashikuar se amerikanët do ta vizitonin Kubën vetëm kur në krye të SHBA-ve të ishte një president me ngjyrë dhe
Papa të ishte me origjinë amerikano latine. Dhe ishte pikërisht kështu, kufijtë
mes SHBA-ve dhe Kubës u hapën në vitin 2016, ku president i SHBA-ve ishte
Barak Obama dhe në krye të Vatikanit është Papa Françesku me origjinë
Argjentina. "Shtetet e Bashkuara do të vijnë të na vizitojnë kur të kenë një
president zezak dhe kur të ketë një Papë latino-amerikan!", kishte deklaruar
Fidel Kastro në vitin 1973.

Familja mbretërore në çdo udhëtim
merr me vete kostum të zi

F

amilja mbretërore gjithmonë di si të vishet për ngjarje të
rëndësishme. Efekti "Kate Middleton" veçse është dokumentuar
mirë, ndërsa shumica e njerëzve e kanë zili familjen mbretërore
për rrobat që posedojnë, megjithatë, shumë pak njerëz e dinë se
kjo familje gjithmonë duhet ta marrë me vete një kostum për të
cilin nuk keni dëgjuar! Çdo herë që një anëtar i familjes
mbretërore largohet nga shteti, duhet të marrë me vete një
kostum të zi, në rast se një nga të afërmit e tyre vdes. Kjo i siguron ata që kur të rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar, të shihen
me respekt nga populli dhe t'i përshtaten disponimit kombëtar!

