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“Shtrati, vendi ku mund të fusësh brenda një njeri që të ndihesh rehat”
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ë gjithë e kanë vënë re mungesën e këngëtares
Orinda Huta si në skenë ashtu edhe në re
vistat apo gazetat rozë të përjavshme që da
lin në treg. E ndërsa ka kaluar shumë kohë
nga pjesëmarrja e saj e fundit në një festival muzikor,
zbulojmë se Orinda do të vijë sërish pranë publikut
dhe fansave të saj. Teksa e kontakton Orindën nuk
zbulon asgjë, vetëm bën të ditur se materiali i saj muzikor do të dalë në treg pas tre javësh. Vetë këngëtarja
shprehet: “Nuk dua të zbuloj asgjë më shumë. Të gjithë
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Rikt GERTA

do e shihni praninë time në ekran pas 3 javësh, me
një produkt muzikor të cilin do e nxjerr në treg. Siç e
keni vënë re i mungoj shtypit të shkruar prej kohësh
dhe kjo është një zgjedhje e imja. Mendoj se kam bërë
shumë mirë. Nuk dua të kem më kontakte me median. Kam rënë rehat”. Prania e fundit e Orindës në një
kompeticion muzikor ka qenë ai i dy sezoneve më
parë në “Kënga Magjike”. Pas kësaj këngëtarja preferoi të bënte paksa pushim, ndoshta për të ardhur së
shpejti me një album.
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AVNI ABAZI
–
JAMES BEL Aktor, producent ar
ti
JOHN BEL USHI - Aktor
U
AGIM ÇOM SHI - Aktor
A
ARTON DJO - Aktor
ë shumtë janë shqiptarët
ALBERT D NBALAJ - Artist
A
NUHI DESTA CI - Vokalist në “Van
që
nëpërmjet talentit dhe
ill
JOSEPH J. NI – Regjisor, producena Ice”
profesionit të tyre, kanë
KARA DIO DIOGUARDI - Kongr t dhe shkrimtar
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STAN DRA ARDI - Artiste
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veprimtaritë e tyre duke ndjerë
GJEKE MA MBRO - Gazetar
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REGIS PHIL LLESHI - Artist
“Bluetooth” nëpërmjet kësaj liste
B
MASIELA LU IN – Moderator i emis
po tregojmë se cilët janë pikërisht
ioneve tele
SHA - Aktor
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18 VIP-at shqiptarë që tundojnë
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18 emrat e famshëm:

