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ФЕСТИВАЛ "ГО   

Традиционал-
ни от фести-
вал на маке-

донски патриот-
ски песни "Гоце 
Фест" уште еднаш 
ја по тврди доми-

нан тна та улога кога станува 
збор за репрезент на маке-
донскиот фолклорен мозаик. 
На вис тинските вљубеници 
во из ворната македонска па т-

Групата "Сирма" доби посебно признание за кон-
тинуирано учество и неповторлив придонес 
на фестивалот "Гоце Фест". Посебна благо-
дарница доби и гостинката од Германија, Пе-
пи Димоска, која ја исполни веселата "Чес-
тито Македонци".

ри отска песна им подари пес-
ни кои долго ќе се помнат. 
Веч ните теми за Егејот, за 
туѓи ната и за историските 
пре мрежија на Македонците 
во минатото и денес, беа мар-
кантен декор на годинашниот 
"Гоце Фест". 

Песните "Непобедена" во 
интерпретација на непо в тор-
ливиот Мишко Талески и "Сè 
за Македонија" на Војо Сто-
јановски, го одбележаа 16. 
издание на фестивалот "Гоце 
Фест". 

Првото место стручното 
жири и го додели на песната 
"Егејска голгота" на авторите 

Тодор Трајчевски и Радмила 
Митровиќ, а во изведба на 
Ирена Спасовска. Воедно 
оваа песна беше наградена и 
од Здружението на децата-
бегалци од Егејска Маке до-
нија, додека Ирена Спасов-
ска ја доби  наградата "Нико-
ла Бадев", која традицио нал-
но се доделува за нај добра 
интерпретација. Ина ку, на 
фестивалот "Гоце Фест" ова 
беше дебитантски настап на 
Ирена Спасовска, при што  

Според гласовите од пу-
бликата, третото место го 
освои Дарко Стојановски со 
изведба на песната "Грев на-
правија" (текст Бранко Ни ко-
ловски, музика и аранжман 
Златко Миладиновски). Вто-
ро то место й припадна на 
пес    ната "Срам и перде да се 
нема", која ја испеа Ванчо Та-
рабунов, чиј комплетен ав-
тор е тој, додека првото мес-
то, со идентичен број гласови 
го поделија Мишко Талески 

таа се покажа како мошне ус-
пешна. 

Песните "Непобедена" и 
"Сè за Македонија" го делеа 
второто место од стручното 
жири.    

Жири комисијата одлучи 
песните "Таму некаде" во из-
ведба на групата "Ангели", за 
која музиката и текстот ги 
напиша Мишко Талески, а 
аранжманот е од Сашко Мит-
ковски, и "Да го видам род-
ниот крај" на Васко Ристов од 
Канада, да го заземат третото 
место.

со песната "Непобедена", ав-
тор на текстот и музиката е 
тој, а аранжманот на Сашо 
Ливрински, и "Сè за Маке до-
нија" во интерпретација на 
Војо Стојановски, креирана 
под перата на Илчо Јованов 
и Благоја Здравковски. При з-
нанието за најдобар аран ж-
ман жирито му го додели на 
Сашо Ливрински за пес ната 
"Непобедена".

Наградата за дебитант на 
фестивалот му припадна на 
Кирил Митовски, кој ја ис-
полни песната "Конечно до 
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слобода", зад која се пот пи-
шаа Љупчо Ѓорѓијев и са миот 
интерпретатор. Награ дата за 
најдобар сценски настап 
"Јонче Христовски" отиде во 
рацете на Мишко Талески.

Групата "Сирма" доби по-
себно признание за кон ти-
нуирано учество и непов-
торлив придонес на фес-
тивалот "Гоце Фест". Посебна 
благодарница доби и гос тин-
ката од Германија, Пепи Ди-
моска, која ја исполни ве-
селата "Честито Македонци".

Публиката со посебни ова-
ции ги поздрави песните кои 
им беа посветени на ма ке-
донските бранители од пе-
риодот на крвавите на стани 
од 2001 година. По себен бе-
лег на годинашниот фес ти-
вал остави песната "Конечно 
до слобода", чиј тек ст беше 
адаптиран од го во рот на ле-
гендарниот ге ми џија Пан ко 
Брашнаров, на от ворањето 
на Првото за се да ние на 
АСНОМ, а го напи ша младиот 
Кирил Мит овски.

Фестивалот "Гоце Фест" бе-
ше во знакот на јубилејот - 
133 години од раѓањето на 
револуционерот и патронот 
на македонската национална 

мисла Гоце Делчев, и годиш-
нината од смртта на прет се-
дателот Борис Трајковски. 

вал. Успеавме да го задр жи-
ме стандардот и квали тетот, 
кои се посебен белег на оваа 
патриотска мани фестација. 
По себна благо дарност им 
дол  жиме на бројните кул-
турни и црковни заедници, 
кои безрезервно нè под држу-
ваа и ни помагаа. Секако, 
благодарност и до бројните 
спонзори и до на шите исе-
леници во дија спо рата. Наше 
најголемо при знание секако 
е задовол ството на пуб ли-
ката. 'Гоце Фест' продолжува 
и натаму".

Прв пат годинава "Гоце 
Фест" се одржа само во една 
финална фестивалска вечер, 
поради познатите економски 
проблеми, но сепак љу би те-
лите на патриотската песна 

"Гоце Фест" ни подари 18 
нови македонски патриотски 
песни, со кои остана до сле-
ден на традицијата, да се 
опее македонската вистина 
и убавина.

За импресиите од фес ти-
валот "Гоце Фест" свое гле-
диш те даде и директорот, го-
сподинот Пеце Здрав ков ски: 

"И покрај познатите еко-
номски превирања, сепак ус-
пеавме успешно да го за вр-
шиме и годинашниов фес ти-

достојно му се заблагодарија 
со своето присуство. Сним-
ката од финалната ве чер гле-
дачите имаа мож ност да ја 
проследат на програ мата на 
Телевизија "Шутел" на 29 фев-
руари. За жал, Маке дон ската 
радиотеле визија одам на не 
емитува директен пре нос од 
фес тивалот, од при чини поз-
нати само за неа. Тра дицио-
нално организатор на фести-
валот е ансамблот "Гоце Дел-
чев" од Скопје. 
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