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Претстојниот концерт 
на Тоше Проески во 
То рон то, Канада, 
наи  де на голем од-
ѕив од Маке дон  ци-
те кои таму живеат 
и работат, за што 
зборува и под дрш-
ката која тој ја до-
бива од сите реле-
вантни маке дон ски 
медиуми во овој 
град, како и Кон зу-
латот на Република 
Ма кедонија во Ка-
нада.

еновиве топ тема ши-
рум светот е прет стој-
ното гостување на на-
шата најголема поп 

ѕвезда Тоше Проески во То-
ронто, Канада. Имено, на 2 
октомври 2005 година тој ќе 
одржи концерт пред многу-
бројната маке дон ска публи-
ка, која живее и работи во 
оваа далечна земја. 

Според вестите кои доа ѓаат 

НАЈДОБРОТО ОД МАКЕДОНИЈА 
ВО СВЕТСКИ ВИСОЧИНИ

Д

вале реномирани имиња од 
светската музичка бранша, 
ка ко: Coldplay, Aerosmith, Bil-
ly Idol и многу други. 

Пред настапот на Проески, 
атмосферата ќе ја подгрева 
специјалниот гостин на ве чер-

та D.J. Valentino Futuro. Proya 
Production ќе сними ДВД од 
овој настан, а тоа ќе се пла-
сира на пазарот во Канада, 
САД и во Македонија. Во ме-
ѓу време, тимот кој работи на 
претстојниот концерт е во 
преговори со Jamie Corbett, 
познат камерман на најго ле-
мата музичка ТВ- куќа во То-
ронто "MuchMusic", за тој да 
биде главен камера опера тор. 

Своите идни планови Pro ya 
Production ги насочува во со-
работка со Final cut, мена џер-
ската куќа на Проески, за из да-
вање албум и на англис ки ја-
зик, за негова што по доб ра 
про   моција во Канада и во САД. 

од Канада, за Маке дон ците ши-
рум светот несом не но прет-
стојниот кон церт е спектакл 
на годината. Потвр да за тоа е 
големата за инте ре сираност за 
концер тот, при што се прет-
поставува де ка ќе има гости и 

од соседна Америка, од гра-
довите каде што живеат нај-
многу Маке донци: Детроит, Чи-
каго, Њу Џерси, Њујорк итн. 

Proya Production го доби 
пра  вото да биде официјален 
застапник за пазарот во Ка-
нада и во САД. 

Концертот во Торонто ќе 
се одржи во еден од најелит-
ните клубови, "Guvernment-
KoolHaus", каде што нас тапу-

Тоше Проески и неговиот бенд 
планираат за време на прес-
тојот во Торонто да го про мо-
вираат најновото ЦД "По тебе". 

Според изјавите на на ши-
те луѓе во Торонто, Проески 
е личност која е многу почи-

тувана од Македонците во 
Ка    нада, но воопшто и од сите 
во дијаспората. Сите Маке до н-
ци со нетрпение го оче ку ва-
ат овој настан, кој сигурно ќе 
ја крене на нозе маке дон ска-
та дијаспора. 

По концертот во Торонто 
се предвидува турнеја и во 
повеќе градови во Канада и 
во САД, каде што има нај-
голема популација Маке дон ци.


