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НАЈСВЕТЛА ЅВ   

17. ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ "ГОЦЕ ФЕСТ"

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Со години наназад пре-
познатлив белег на ма-
кедонското фестивал-

ско небо е реномираниот фес -
тивал на македонската пат ри-
отска и родољубива песна, 
"Гоце Фест". Годинава, на 11 

Вкусот на публиката го даде след-
ниот распоред: прва награда за Во-
јо Стојановски и песната "Писмо бра-
тот испрати", второ место за Елена 
Геор гиева и "Македонски мерак" за 
прек расната "Божја земја" и трето 
место за Орце Стефковски со извед-
бата на "Песна за Кичево".

ФЕСТИ   

февруари во Универзалната 
сала, по 17. пат проде фи ли-
раа ѕвездите на македонската 
фолк-естрада, исполнувајќи 
24 композиции, во духот на ма-
кедонската патриотска мисла. 

Дарко Стојановски, Круме 
Спасовски, Виданка Георги-
евска, Орце Стефковски, Војо 
Стојановски, Маргица Антев-
ска, Елена Георгиева и гру-

пата "Македонски мерак", беа 
само дел од плејадата изве-
дувачи кои настапија на фес-
тивалската вечер. 
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 ЕЗДА НА МАКЕДОНСКОТО 
 ВАЛСКО НЕБО

Во фестивалските анали ка-
ко победници од овој Фес-
тивал ќе бидат запишани ими -
њата на Мишко Талески, Војо 
Стојановски и Елена Геор-
гиева и групата "Македонски 
мерак". 

Имено, наградата која тра-
диционално ја доделува Здру-
жението на децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија, 
му беше доделена на Мице 
Димитров, за песната "Гордеј 
се Егеј". 

Наградата за дебитант ја 
по несе интерпретаторот Љуп  -
чо Антовски, кој ја исполни 
песната "Заминувам", додека 
наградата за најдобар текст 
му припадна на Мишко Та лес-
ки, за "Македонија те вика". 

чер, Мишко Талески за него-
вата "Македонија те вика". 
Третата награда ја доби Мар-
гица Антевска, за песната "Кај 
Карпалак". 

Вкусот на публиката го да-
де следниот распоред: прва 

Наградата за сценски нас-
тап "Јонче Христовски" ја по-
несе Ристо Краповски, за ан-
тологиската егејска балада 
"Да не заборавите". 

Наградата за најдобар аран-
жман ја доби реномираниот 
и познат аранжер, Тодор Трај-
чевски, за песната "Чекај ме 
земјо", во изведба на младата 
интерпретаторка Даниела То-
доровска. Наградата за нај-
добра интерпретација "Нико-
ла Бадев" повторно му при-
падна на Мишко Талески, за 
"Македонија те вика". 

Стручното жири својот глас 
го даде за Елена Георгиева и 
групата "Македонски мерак", 
за песната "Божја земја", до-
дека второто место го доби 
дефинитивно најнаг радува-
ниот на оваа фестивалска ве-

награда за Војо Стојановски 
и песната "Писмо братот ис-
прати", второ место за Елена 
Георгиева и Македонски ме-
рак со "Божја земја" и трето 
место за Орце Стефковски со 
изведбата на "Песна за Ки-
чево". 

И покрај напорите да се 
врати традицијата "Гоце Фест" 
да трае три дена, сепак и го-
динава, втор пат Фестивалот 
се одржа само еден ден. Но, 
најважно е тоа што годинава 
имаше квалитет во изо бил-
ство. Традиционално, гене ра-
лен покровител на мани фес-
тацијата е Ансамблот за на-
родни песни и ора "Гоце Дел-
чев" од Скопје. Меѓу ме ди ум-
ските покровители на Фес ти-
валот беше и нашиот не дел-
ник "Македонско сонце". 


