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УСПЕСИ НА МАКЕДОНСКИ   

Пишуваат: 
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ 

СТРУМИЧКИТЕ "ЅВЕЗДИ ВО ЖИ 
Годинашниот струмички 

кар   невал е далеку зад нас, 
но спомените од овој спек -

такл, барем за оние кои имале 
можност да го видат од близу и 
да бидат дел од него, не ма уште 

Маската "Ѕвездите во живо" ги освои сите сим па-
тии на годинашниот Струмички карневал. Жи-
ри-комисијата ја прогласи за најдобра. Токму 
оваа маска беше поканета да учествува на фес -
тивалите со сличен карактер во Будва и во 
Пан чево во Србија и Црна Гора.

Оваа маска ја изработиле самите учесници, инаку 
ученици во ОУ "Никола Вапцаров", во корео-
графија на Милена Исирова, наставник во ова 
училиште.

"Воодушевени од прекрасниот настап и изведба на 
маската 'Ѕвездите во живо' добивме пока ни 
за гостување и во Котор, Врњачка Бања и на 
други места. Ние со задоволство ги прифа тив-
ме поканите за учество", вели Истатова, прене-
сувајќи ги впечатоците од карневалите во 
Буд ва и во Панчево. 

долго да избледат. По веќето од 
учесниците веќе ин тензивно 
се подготвуваат за свое то пов-
торно учество на следниот 
карневал, кој ќе се одржи во 
2006 година. Во ме ѓувреме, 

некои од носителите на стру-
мичките маски добија покани 
за учество на некој од фес ти-
валите со сличен карак тер, кои 
се одржуваат на прос торите 
на поранешна Југос ла вија.

слободна тема, мала група за 
изворна тема, групни маски 
составени од 10 до 19 чле но-
ви, од 20 до 49 членови и во 
категорија групни маски со 
по веќе од 50 членови.

Секако поканите им беа 
упа   тени на најдобрите. 

Да се потсетиме на Стру-
мичкиот карневал. Награди се 
доделуваа за повеќе кате го-
рии и тоа: за мала група за 

Во последнава категорија 
на групни маски со повеќе од 
50 членови беа "Ѕвездите во 
живо", "Метаморфоза" и "Де ца    -
та од светот". Маската "Ѕвез ди-
те во живо" ги освои сите сим-
патии, па затоа од страна на жи-
ри-комисијата беа прог ласени 
за најдобри. Токму оваа маска е 
поканета да учествува на фес-
тивалите во Будва и во Пан-
чево во Србија и Црна Гора.

Маската "Ѕвездите во жи-
во" ја изработиле самите учес-
ници, инаку ученици во ОУ 
"Никола Вапцаров", во корео-
графија на Милена Исирова, 
наставник во ова училиште, а 
според зборовите на Вален-
тина Истатова, во улога на во-
дич, да спомнеме дека таа е 
најзаслужна за нив ните госту-
вања во Будва и во Панчево . 

УЧЕНИЧКИ 
ЕНТУЗИЈАЗАМ

Своите маски учениците ги 
изработувале речиси цела го-
дина, со голем жар, ентузи ја-
зам и самопрегор. Идеите ги 
позајмувале од Интернет, та-
ка што внимавале секој член 
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   ТЕ КАРНЕВАЛСКИ МАСКИ

ВО" БЛЕСНАА ВО СТРАНСТВО
од маската да изгледа што по-
автентично како во времето 
на ѕвездите од светската му-
зичка естрада.

Навистина не е лесно да се 
направи жива копија на ѕвез-
дите од типот на групите "Дип 

те, облеката недвосмислено 
даваа впечаток дека станува 
збор за вистинскиот Џим Мо-
рисон, за неодоливиот Џемс 
Дин во сцена од негов филм, 
за ненадминливите Џон Тра-
волта и Оливија Њутн - Џон во 

да до ѕвезда и тоа маскирани 
ѕвезди под наслов "Ѕвездите 
во живо".

Валентина Истатова ни ги 
пренесе впечатоците од нас-
тапите и гостувањата. Таа не 
го криеше огромното задо вол-
ство од сè она што го дожи-
веале на тие гостувања.

Првото гостување беше на 
7 и 8 мај во Будва на мани-
фестацијата "Фешта џуни", на 
која имале два настапа, при 
што пред публиката оставиле 
многу убав впечаток. Заедно 
со нив во Будва учествувале и 
членовите на маската "Бра зил-
ска румба", која учес тву ва ше 
на карневалот во Стру ми ца.

ПАНЧЕВО 
ВООДУШЕВЕНО

Сепак, вистинското вооду-
шевување се случило во Пан-
чево - Војводина на Вториот 
интернационален панче вач ки 
карневал, кој се одржал на 17 
и 18 јуни. Карневалот почнал 
со дефиле по улиците на Пан-
чево од кое РТВ Србија врше-
ла директен пренос. 

"Таму - вели г-ѓа Истатова - 

нашите учесници беа пре че-
кани како вистински ѕвезди и 
публиката ги поздрави со ог-
ро мен аплауз, со врисоци". 

Впечатокот бил таков што 
се добивало слика како од ре-
алноста, како да се при сус тву-
ва на некој концерт на спом-
натите ѕвезди. Учесниците би-
ле сместени кај врсници и уче-
ници од ОУ "Васа Живковиќ" 
во Панчево, на кои им се мно-
гу благодарни за прекрасниот 
пречек и гостопримство.

На Панчевачкиот карневал 
зеле учество многу прет став-
ници од повеќе места од по-
ранешна Југославија.

 "Воодушевени од пре крас-
ниот настап и изведба на мас-
ката 'Ѕвездите во живо' добив-
ме покани за гостување и во 
Котор, Врњачка Бања и на 
дру ги места. Ние со за довол-
ство ги прифативме поканите 
за учество", вели Истатова, пре-

несувајќи ги впечатоците од 
кар невалите во Будва и во 
Пан чево. 

Членовите на маската има-
ле организиран прием и кај 
градоначалникот на Панчево, 
кој притоа го истакнал прија-
телството меѓу двете земји, а 
8.000 Македонци кои живеат 
во Панчево и во селото Ја бу-
ка на Фрушка Гора ги прет ста-
вија како мост за збра тиму-
вање.

"На карневалот во Пан че во 
учество зеде и маската 'Ма-
пет шоу' - потенцираше Ис та-
това - а имаше учесници и од 
Ка вадарци и од Битола. Кар-
не валските свечености ги сле   -
деа и потпретседателот на 
FEEC (Интернационална кар-
не валска федерација), а има-
ше повеќе гости и учесници од 
Австрија и од Унгарија".

Некриејќи го задо волство-
то од успешното претста ву ва-
ње на нашите презентери на 
интернационалните карне вал  -
ски фестивали, и ние од "Ма-
кедонско сонце" им упа ту ва-
ме искрени честитки и им по-
са куваме натамошни успеси 
на секое поле.

"Брилијантин", а тука се и 
легендарните Елвис Присли, 
Мерлин Монро, Тина Тарнер, 
Мајкл Џексон, Мадона, групи-
те "АББА" и "Бони Ем"... сè ѕвез-

Парпл" и "Битлси" и да се одр-
жи автентичен настап, кој на 
моменти личеше на вистин-
ски концерт. Ликовите, движе-
њата, пеењето, инстру менти-


