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CURRICULUM VITAE 

 

Renuard MIMANI 

Adresa: Lagjja :  “30 Vjetori” ,Berat  

Cel:    068 20 34 284 

                         e-mail:  renuardmimani@gmail.com 

 

1. TË DHËNA PERSONALE 

 
Emri :               Renuard 

Mbiemri :  Mimani 

Atësia:   Eduard 

Ditëlindja:  05 Maj 1987 

Vendlindja:  Berat 

Vendbanimi :             Berat 

 

ARSIMI 

 2001-2005 kam ndjekur studimet e mesme në shkollen “Ajet Xhindole” për fizarmonikë. 

 2005-2009 kam ndjekur studimet e larta në Akademinë e Arteve të Bukura, Dega - 

Dirizhim 

 Arsimi i Larte:     AKADEMIA E ARTEVE TE BUKURA  

Dega : Muzik - Dirizhim 

GJUHET E HUAJA:  

 Anglisht ( e mbrojtur) 

 Italisht ( e folur) 

EKSPERIENCA NE PUNE DHE POZICIONI AKTUAL 

 15.09.2009 –07.06. 2013  - Mësues në shkollen e mesme te muzikes “Ajet Xhindole “  

 Berat   25.06.2011 Ideator dhe Drejtor Artistik i Festival Bar  ‘‘  Castle Dance ’’  

 09.12.2013 –17.03.2016 Drejtor në Qëndrën Kulturore “Margarita Tutulani” ku 

përfshihet dhe Biblioteka,Galeria e Arteve dhe Klubi Shumesportesh 

 17.03.2016 – në vazhdim Drejtor i Drejtorisë së Kulturës ,Turizmit dhe Sportit 
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 Aktiviteti Profesional 

Operat në të cilat kam marrë pjesë janë : 

 “Aida” e Giussepe Verdit, në të cilen isha pjesë e korit si Bass-bariton. 

 “Turandot” e Giussepe Verdit, në të cilen isha pjesë e korit si Bass-bariton. 

 “Il Trovatore” e Giacomo Puccinit, në të cilen isha sërish pjesë e korit si Bass-bariton. 

  “Traviata” e Giacomo Puccinit, në të cilen isha  pjesë e korit si Bass-bariton. 

           Koncertet në të cilat kam marrë pjesë:  

 Koncert me rastin e 600 vjetorit te vdekjes së Skenderbeut, i mbajtur në pallatin e  

kongreseve. Në të cilin isha pjesë e korit si Bass-bariton. 

 Koncert me rastin e Krishtlindjeve, me pjesëmmarrjen e korit të TOB-it, Pax Dei, dhe 

korit te Akademisë se Arteve. Këtu jam pjesë e korit të Akademise së Arteve si bas-

bariton. 

           Dirizhime: 

 Në vitin 2008 dirizhoj korin  e Akademisë së Arteve, në koncertin “Requeiem” nën 

kujdesin e prof.as. Suzana TURKUT. 

 Në vitin 2009 Diplomohem, nen kujdesin e prof.as.Alqi LEPURI  me pjesët:  

“ La Reine” të J.Hayden, nr.85. 

“Koncert për violin dhe orkester” të Giussepe Tartinit. 

“Liri a vdekje” të Kujtim Laros. 

“Opera Orfeu dhe Euridice”  të C.Gluk. 

 Kocertet e zhvilluara nga shkolla e mesme e bashkuar “Ajet Xhindole” 

 Dirigjent në premierën e festave të fund vitit 2015 në orestrën simfonike zhvilluar nga 

Q.K “M.Tutulani” 

 
 NJOHURITE KOMPJUTERIKE 

Windos te te gjitha versioneve/ Programet e paketes “MS OFICCE WINDOWS 7”te te 

gjitha versioneve perfshi dhe paketen MS-Office 2010/Studio- 9 (Pinnacle)/ Page Maker 

version 7 / Adobe Acrobat 11 profesional dhe nje sere programesh te veçanta aplikative te 

versioneve te reja.  

2.TE DHENA TE TJERA 

- I aftë për të përballuar punën në grup dhe nën presion. 

- Aftësi shumë të mira komunikimi dhe kordinimi 

- Trajnuar në Institutin e Lidershipit Tiranë (Çertifikat) 

 

 

 


