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КУД "РАЗИГРАНА МАКЕДОНКА" ОД АВСТРАЛИЈА

КУЛТУРА
КУЛТУРА

СО ЉУБОВ  

Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА Изминатите години "Разиграна Маке-
донка" градеше искуство и статус со 
мно губројни настапи во повеќе гра до-
ви низ Австралија, како Сиднеј, Мел-
бурн, Волон гонг, Канбера и Квинби јан.

Македонското кул тур-
но уметничко друш-
тво "Разиграна Маке-

донка" од Квинбијан - Ав стра-
лија своите зачетоци ги бе-
лежи во далечната 1991 го-
дина, со единствена цел да 
се зачува и да се претстават 
убавата македонска култура 

Австралија и во Ма кедонија. 
Инаку, соработката меѓу овие 
две културни друш тва беше 
воспоставена оваа година за 
време на "Денови на ма ке-
донската култура во Австра-
лија", кога КУД "Кочо Рацин" 
гостуваше во Австра лија. 

Инаку, друштвото брои 70 
членови, кои се поделени во 
3 соодветни групи, врз осно-
ва на возраст и искуство. Се-
диштето се наоѓа во малото ЗА ТАТКО  

и фолклор, а воедно и ма ке-
донскиот идентитет како бо-
гато културно наследство на 
просторите на Австралија. 
Своето 15-годишно пос тое-
ње овој културен ансамбл го 
стекнува благодарение на ма-
котрпната работа, крајната 
воодушевеност и големата 
љубов кон македонскиот фол-
клор. 

Годинава КУД "Разиграна 
Македонка" гостува во Ма-
кедонија на неколку позна-
чајни културни манифес та-
ции, меѓу кои и актуелното 
"Скопско лето". Заедно со 
КУД "Кочо Рацин" на 13 јули 
на кејот под Камениот мост 
во Скопје, овие две културни 
друштва одржаа едночасо-
вен концерт, со што воспос-
тавија нов културно-фол кло-
рен линк меѓу на шин ците во 

историско гратче Квинбијан, 
кое се наоѓа во непосредна 
близина на главниот град 
Кан бера. Друштвото работи 

под покровителство на Маке-
донската православна црков-
на општина "Св. Пророк Или-
ја" од Квинбијан. Тимот кој 
стои зад КУД "Разиграна Ма-
кедонка" и инвестира во нив-
ното најдобро претставување 
се секретарот на ова друш-
тво, Никола Башески, потоа 
Ванче Трајаноски, Живко Ѓур-
чиноски и кореографот Алек-
сандар Целески. 

По повод престојот во Ма-
кедонија, секретарот на КУД 
"Разиграна Македонка", Нико-
ла Башески, го изјави след-
ново:
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 И ПЕСНА
ВИНАТА  

"Што се однесува до оваа 
генерација членови во друш-
твото, тие на посебен начин 
ги негуваат македонската кул-
тура, јазик и традиција. Иде-
јата за доаѓање во Република 
Македонија беше родена од 
самите играорци, кои не кол-

ку години ја гаат желбата да 
ја посетат родната земја на 
своите родители. Се неда ва-
ме дека по оваа турнеја КУД 
'Разиграна Македонка' ќе се 
развива уште повеќе и ќе 
добие една голема моти ва-
ција и инспирација за ната-

мошни настапи и успеси. Во 
Австралија ние живееме во 
едно мултиетничко опш тес-
тво, каде што благодарение 
на демократскиот дух може-
ме слободно да го развиваме 
и да го негуваме маке дон-
ското потекло". 

Изминатите години "Раз-
играна Македонка" градеше 
искуство и статус со мно гу-
бројни настапи во повеќе 
градови низ Австралија, како 

Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг, 
Канбера и Квинбијан. Исто та-
ка, учествува на повеќе ма-
нифестации и фестивали ме-
ѓу кои: Национален фол кло-
рен фестивал, Денот на хар-
монијата, Фестивал на про-
летта т.н. "Флоријада", Мул ти-

културен фестивал - Кан бера 
и други, каде што со голем 
успех ги презентира маке-
донскиот фолклор и култу ра. 

Јубилејот 15 години од КУД 
"Разиграна Македонка" друш-
твото го означува со ве ќе спом-
натата турнеја низ Македонија, 
на која ќе се претстави со прог-
рама која содржи песни и ора 
од по веќе краеви на етничка 
Ма  ке донија и тоа: Копачија, 
Прес  пански игри, Пиринско 

про летно цвеќе, Седенка, Фол-
к  лорна плетенка, Стара ко пач-
ка, а популарен додаток на нив-
ната програма е модер ната ин-
терпретација на се лектирани 
македонски ора, во кои народ-
ната мелодија е претворена во 
техно ритам. 


