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КОНЦЕРТ НА ТОШЕ ПРОЕС

Според изјавата на Љиљана Петровиќ, менаџерката на Тоше Проески, следниот проект на кој
ќе работи целиот тим е освојување на европската музичка сцена.
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В

тори октомври 2005 година ќе биде забележан
како еден од најблескавите во кариерата на нашето

златно момче - Тоше Проески. Она што со месеци сензационално се најавуваше,
конечно и се реализира. Ка-

нада и Торонто беа домаќини
на маестралниот перформанс
на мега популарната ѕвезда
од Македонија. Со овој настап Тоше Проески повеќекратно ги потврди своите високи
и квалитетни музички способности, оставајќи ја многубројната публика без здив.
Концертот во Торонто се
одржа во еден од најелитните
клубови во овој град, "Guvernment-Kool Haus", а пред
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официјалниот почеток на концертот атмосферата ја подгреваше специјалниот гостин D.J.
Valentino Futuro. Комплетен
организатор на овој музички
хепенинг беше познатата продуцентска куќа "Proya Production" од Канада.
Својот концерт Тоше го
почна како што доликува, со
старата македонска народна
песна "Зајди, зајди јасно сонце", нагласувајќи дека секо-

КИ ВО ТОРОНТО, КАНАДА

СО "ЗАЈДИ, ЗАЈДИ..." ИМ ГИ
СТОПЛИ СРЦАТА НА НАШИТЕ
гаш настапите ги почнува со
една од многуте прекрасни
македонски песни, бидејќи
тие се душата на македонскиот народ. Публиката беше еуфорична уште од почетокот
на концертот, а со својот познат харизматичен стил Тоше
Проески ја доведе атмосферата до тотална загреаност.
Тој ги изведе неговите најпознати хитови, а публиката го
придружуваше. Се чинеше
дека сите присутни на концертот ги знаеја песните на
ова момче, чиј талент далеку
ги надминува границите на
Балканот.
Во публиката можеа да се
слушнат речиси сите балкански јазици, а покрај претставници од македонските медиуми, на концертот беа присутни и од медиуми од други
земји од тој простор. На задоволство на публиката, Тоше се симна од сцената, каде
што при крајот на концертот
му се придружија неколку девојчиња и момчиња и запеаја
заедно со него.
По завршувањето на концертот, видно возбуден Проески ја даде следната изјава:
"Во животот не сум пеел на
поубаво озвучување. Прв пат
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слушам оригинален звук на
она што го пеам". Редици, не
само млади, туку и повозрасни обожаватели на Тоше, трпеливо чекаа да добијат автограм и да се фотографираат
со него.
На денот на концертот, во
организација на "Proya Production", нашата мега ѕвезда
имаше фотографирање во едно од студијата на "Toronto
sun", најтиражен дневен весник во Канада. Нивниот најпризнат фотограф Alex Urosevic ги направи фотографиите на Тоше а, исто така, и концертот беше овековечен со
најпрофесионална техника.
Во работното портфолио на
Alex Urosevic се забележани
имињата на светски познатите Bon Jovi, Princ, Sting, Alicia
Keys и многу други, а сега меѓу нив се наоѓа и нашиот Тоше Проески.
Наскоро на пазарот ќе се
појави и најновото ДВД од
концертот во Торонто. Инаку,
овој концерт беше промотивен, со што продуцентската
куќа "Proya Production" и менаџерската куќа "Final Cut"
потпишаа меѓусебен договор
за застапување на Тоше Проески во Канада и во САД.

