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21. "ФОЛК ФЕСТ"     

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ ВО 

ТРАДИЦИЈАТА 
ПРОДОЛЖУВА

Летната фестивалска сце-
на во Домот на културата "25 
Мај" во градот на ка линките - 
Валандово, по 21 пат беше 
домаќин на ва лан довското 
фес   тивалско из дание. Тоа 
значи дека овој фестивал сè 
уште цврсто ст ои на пие-
десталот на но восоздадената 
македонска песна. Многу но-
ви фес ти вали и мани фе ста-
ции од ва ков вид се по јавија 
на му зичката сцена во зем-
јава, но сепак до денешен 
ден сво ето реноме, квалитет 
и ис ториска мисија успеа да 
ја задржи единствено пр ви-
от, најквалитетниот и нај до-
бро организираниот фес ти-
вал во Република Маке до-
нија, "Фолк Фест" - Валан до-
во. Со гордост може да се ис-
такне дека само тој опстои на 
кон цепцијата, замислена уш-
те од самите почетоци во 
1985 година, па сè до денес, 
2005 година. Во времен ски от 
пе риод од две децениии, ма-

 На 12, 13, 14 мај, во градот на калинките се одр-
жа 21. издание на "Фолк Фест"-Валандово. 
Од 33 композиции, 26 влегоа во финалето. 
Ни но Величковски го освои првото место 
од жи рито, а Гоце Арнаудов од публиката.

нифестацијата која нема кон -
куренција во овој жанр во 
земјата и пошироко во ре ги-
онот, продуцира ново тво-
реш   тво од околу 750 ново соз-
дадени македонски пес ни. 

"На почетокот, во 1985 
година, кога се орга низи ра-
ше фестивалот, имаше мно гу 
проблеми. Македонија беше 
во составот на тогашна Југо-
славија и не можеше да се 
замисли да се создаде но ва 
македонска песна, тоа бе ше 
анатемисано, ставено во не-
која заднина. Валан дово нај-
де сили за ваков фе сти вал, 
решивме да го орга ни зираме 
и направивме бум. Првиот 
валандовски фес тивал беше 
организиран во кино-салата 
на тогашниот културен цен-
тар, сега Дом на културата, се 
одржа само една вечер на 
која беа ис полнети 28 ком-
позиции. Фе стивалот напра-
ви не ви дена револуција. И 
покрај огро мните притисоци, 
тој опстои 21 година. Валан-
дово е на ционална мани-
фестација на која учес тву-
вале безброј претставници 

од на шата дијаспора. Го ди-
нава има ме тројца, од Ав-
стралија, Швај царија и од 
Германија. Од Валандово про-
излезе ог ро мен потен ци јал, 
авто р ски, творечки, пе јачки... 
кој се здо би со за слу жено 
рено ме. Ва ландово создава 
на ци о нал но богат ство. Фести-
ва лот оп стојува со години, но-
р мал но во по современи ар-
анжмани, за тоа што мла дата 
генерација бара нешто свое, 
но маке донскиот бит и тра-
дицијата остануваат. Не до-
зволуваме некој да от ста пи 
од тие рамки и затоа фес-
тивалот и до денес е ус пе шен. 
Ако се уништи Валан до во ќе 
се уништи целата ма ке донска 
новосоздадена пес на", вели 
Мирчо Кара му чев, ди ректор 
на Домот на кул турата "25 мај" 
- Ва лан дово.

Во ресторанот "Фук так" 
беше промовирано ЦД на 
"Фолк Фест" - Валандово 
2005, а исто така, беа про-
мо вирани и монографија и 
ЦД на Нино Величковски - 
15 години на "Фолк Фест" - 
Валандово. 

РОСАНА И ГОРАН ТОДОРОВСКИРОСАНА И ГОРАН ТОДОРОВСКИГОЦЕ АРНАУДОВГОЦЕ АРНАУДОВ

 ПОТПОЛН СЈАЈАЈ
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     - ВАЛАНДОВО

ПОБЕДНИЦИ

Гоце Арнаудов со песната "Само весело да е" (Г. Арна-
удов, В. Тарабунов, Д. Имери), го освои првото место од 
публиката, а Нино Величковски со кумановските там бу-
раши за изведбата "Не се трпат немири" ( М. Божиновски, О. 
Неделковски), го освои првото место од жири-коми си јата. 
Втората награда од публиката й припадна на вокал ната 
група "Валандово" за песната "Ода на љубовта" (Л. Манчев, 
Ѓ. Калајџиев, К. Атанасов). Трето место од пуб лика му при-
падна на дуетот Благица Калева - Наум Пе трески за песната  
"Дојди на зајдисонце" (И. Цветковски, Б. Нечовски, М. 
Зафков), кои ја добија и третата награда од жирито, заедно 
со Сузана Гавазова  со "Јато ангели" (Д. Станков, Н. Анчева, 
Д. Станков). Втората награда од жирито ја поделија Росана и 
Горан Тодоровски за песната "Виулица" (Г. То до ровски, Г. 
Тодоровски, С. Ливрински) и Ирена Спасовска за "Тодоре 
мило либе" ( Т. Трајчевски, Р. Митровиќ, Т. Трај чев ски). На-
града за интерпретација до би битолчанката Анета Ми-
цевска, која со групата "Мо лика" ја испеа "Плашлива срна" 
(Љ. Трајковски - Фис, Ѓ. Калајџиев ). Најтекст беше текс тот 
"Виулица" на Горан Тодоровски, најаранжман - То дор Трај-
чевски за "Тодоре мило либе", најдебитант Живанка Ри-
стова, која настапи со "Сакам да си љубоморен" (Н. Ми-
цевски, Н. Анчева, Н. Мицевски). Најдобар беше на ста пот на 
Јасмина Му ка етова со " Мангуп си" ( Д. Станков, В. Тарабунов, 
Д. Стан ков). Со најмодерен музички израз беше песната на 
Тат јана Лазаревска - "Празна клучалка" ( Д. Мо мировски, Ѓ. 
Калајџиев, Д. Момировски), а за најслушана пес на меѓу 
двата фестивала беше прогласена песната "Пе сните се мои 
другари" на Нино Величковски."ОДА НА ЉУБОВТА"- ВОКАЛНА ГРУПА "ВАЛАНДОВО" "ОДА НА ЉУБОВТА"- ВОКАЛНА ГРУПА "ВАЛАНДОВО" 

ИРЕНА СПАСОВСКА СО "ТОДОРЕ МИЛО ЛИБЕ"ИРЕНА СПАСОВСКА СО "ТОДОРЕ МИЛО ЛИБЕ"

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  


