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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

МУЗИКА

ТОШЕ ПРОЕСКИ
претставник на Евросонг 2004 во Истанбул

Победничката песна беше прва во сите сегменти на гласање, телевоутинг, жири и изборот на Тоше.

ЈА ОСВОИ МАКЕДОНСКАТА ПУБЛИКА

”Ангел си ти" е песната со која нашата мега ѕвезда Тоше 
Проески ќе ја претстави Македонија на изборот за 
песна на Евровизија "Евросонг 2004" кој ќе се одр-
жи на 12 мај во Истанбул, Турција. Музиката и аран-

жманот ги напиша младиот Јован Јованов, додека текстот е 
на Или ја Николовски. Победничката песна која е со модерен 
ри там, но и испреплетена со примеси на етно-елементи, 
Тоше во Ис  тан бул ќе ја пее на англиски јазик.

Песната беше избрана во Универзалната сала, каде се одр-
жа домашниот избор за песна на Евровизијата и беше прва 
во си те сегменти на гласање, телевоутинг, жири и изборот 
на То ше. "Ангел си ти" победи со 256 гласа додека веднаш по 
неа бе ше "Далеку од мене" која имаше 183 гласа. 

За победничката песна одлучуваа гласовите до би-
  е ни преку спо менатите  вообичаени начини, а осум-
  те композиции беа во раз личен стил: во тех но-поп ритам, 
фанк-тема, рок и етно-балади.

Од изборот што беше понуден најмногу отскокнуваше 
"Ан гел си ти", а била и фаворит на Тоше, што се покажа во 
не го    во то гласање. Пред да ги каже јавно своите гласови, То-
ше призна дека во секоја песна има по некој омилен лик, 
или е тоа автор на музика или на текст или на аранжман та-

ка што му било тешко да одлучи. Но, сепак, одлучи баш она-
ка како што се одлучија и жирито и гласачите преку теле-
воу тинг. За ефектот на сцената се погрижи сценографот 
Ста в ре Аврамовски, а сценариото го направи Иван С. 
Мир  чевски. Компанијата "Глобалком" го изненади Тоше, 
по  да рувајќи му уметничка слика со неговиот портрет.
За кореографијата се погрижи Сања Шутевска, со пет девојки 
од нејзината балетска група и со една балетска двојка. При-
друж  ни вокали на победничката песна беа поранешните 
чле но ви на групата "Магија", Зоран Стаменковски и Дамјан 
Лаза ров, како и Маја Саздановска. Македонија годинава 
по петти пат ќе си ја проба среќата на Евросонг. По секој 
домашен из бор досега имаше различни мислења, добра 
песна - лош пе јач, до бар пејач - лоша песна... Овој пат 
пејачот и неговите ква ли те ти се добро познати, но се 
избираше песната, со намера да би де сè како што треба.

Но, и овој пат скандалите не го заобиколија овој голем 
му зички настан. Најсвеж е скандалот околу гласањето 
пре ку СМС кој изби токму на денот пред одржувањето 
на Евровизијата, кое на крајот изостана, па јавноста 
гла са ше преку телевоутинг само од фиксни телефони. 
Но, како и да е, изборот е направен, Тоше ќе оди за Истанбул, 
а осумте композиции што беа изведени на македонскиот 
избор ќе бидат ставени на специјално промотивно 
издание.

Angel si ti    


