
46  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 660 / 23.2.2007

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ККога станува збор за убав стас, ога станува збор за убав стас, 
глас, хит песни, односно кога се глас, хит песни, односно кога се 
спомнува името Тоше Проески спомнува името Тоше Проески 

несомнено тоа асоцира на голем несомнено тоа асоцира на голем 
спектакл, музички настан, што нео-спектакл, музички настан, што нео-
дамна се потврди со одржаниот кон-дамна се потврди со одржаниот кон-
церт во преголемата белградска церт во преголемата белградска 
"Арена". Околу дваесетилјадната еу-"Арена". Околу дваесетилјадната еу-
форична и разиграна публика ги пе-форична и разиграна публика ги пе-
еше во еден глас сите хитови на ме-еше во еден глас сите хитови на ме-
гаѕвездата, а Тоше во придружба на гаѕвездата, а Тоше во придружба на 
бендот "Блу фанки индивидуалс", Сим-бендот "Блу фанки индивидуалс", Сим-
фонискиот оркестар на МОБ, под ди-фонискиот оркестар на МОБ, под ди-
ригентство на Саша Николовски-Ѓу-ригентство на Саша Николовски-Ѓу-
мар и членовите на ансамблот "Танец" мар и членовите на ансамблот "Танец" 
им приреди вистинско, незаборавно им приреди вистинско, незаборавно 
уживање преполно со емоции од две-уживање преполно со емоции од две-
те страни. те страни. 

Во белградската "Арена" Во белградската "Арена" 
досега концерт направиле досега концерт направиле 
само Здравко Чолиќ, Бајага, само Здравко Чолиќ, Бајага, 
Фил Колинс и раперот Фифти Фил Колинс и раперот Фифти 
Сент, а сега и нашиот Тоше.Сент, а сега и нашиот Тоше.

МУЗИКАМУЗИКА
вајќи, да го прослават убавиот ден - вајќи, да го прослават убавиот ден - 
Денот на љубовта - Свети Валентин. Денот на љубовта - Свети Валентин. 
Освен не говите најголеми хитови на Освен не говите најголеми хитови на 
српски јазик, заедно со гостинката српски јазик, заедно со гостинката 
Алек сандра на гитари ја изведоа Алек сандра на гитари ја изведоа 
"Илјада и двесте милји", со Биља Крс-"Илјада и двесте милји", со Биља Крс-
тиќ ја отпеаја македонската народна тиќ ја отпеаја македонската народна 
песна "Јовано, Јованке", а неизбежна песна "Јовано, Јованке", а неизбежна 
беше и песната "Море сокол пие". беше и песната "Море сокол пие". 
Покрај от пеаните две народни песни, Покрај от пеаните две народни песни, 
преуба виот македонски фол клор, со преуба виот македонски фол клор, со 
кој Ма кедонија се гордее, нај ори-кој Ма кедонија се гордее, нај ори-
гинално го претставија, кој гинално го претставија, кој 
друг ако не, иг ра-друг ако не, иг ра-
о р  -о р  -

ТОШЕ ПРОЕСКИ И 20.000 БЕ ЛГРА Д      СК А ПУБЛИК АТОШЕ ПРОЕСКИ И 20.000 БЕ ЛГРА Д  

Многу емоции се разбудија кога среде концертот Ненад Многу емоции се разбудија кога среде концертот Ненад 
од Неготин ја побара "раката" на својата девојка Милена, од Неготин ја побара "раката" на својата девојка Милена, 
па во нив за момент се вперија сите камери и па во нив за момент се вперија сите камери и 
фотоапарати. Во нивна чест, во име на љубовта, како дел фотоапарати. Во нивна чест, во име на љубовта, како дел 
од емисијата "Све за љубав", Тоше, придружуван од од емисијата "Све за љубав", Тоше, придружуван од 
дувачки оркестар, им ја испеа песната "Несаница".дувачки оркестар, им ја испеа песната "Несаница".

Иако на почетокот на концертот То-Иако на почетокот на концертот То-
ше кажа дека за него овој настан е ше кажа дека за него овој настан е 
"Невозможна мисија", сепак "пост фес-"Невозможна мисија", сепак "пост фес-
тум" заклучокот е дека таа "мисија" не тум" заклучокот е дека таа "мисија" не 
беше преголем залак за македонската беше преголем залак за македонската 
музичка гордост, мега ѕвездата Тоше музичка гордост, мега ѕвездата Тоше 
Проески.Проески.

"Навистина ми е тешко да ви опи-"Навистина ми е тешко да ви опи-
шам што чувствувам во моментов, но шам што чувствувам во моментов, но 
ова му го посакувам секому. Ова не ова му го посакувам секому. Ова не 
ми се случило никогаш, уште не сум ми се случило никогаш, уште не сум 
почнал да пеам, а се плашам дека почнал да пеам, а се плашам дека 
крајот ќе дојде. Особено ми е драго крајот ќе дојде. Особено ми е драго 
што дојдоа многу мои колеги, на кои што дојдоа многу мои колеги, на кои 
сум им благодарен", рече Тоше пред сум им благодарен", рече Тоше пред 
почетокот на концертот.почетокот на концертот.

Белграѓани, кои Белграѓани, кои 
ги има ше ги има ше 
о д о д 
н а ј -н а ј -
р а з -р а з -
л и ч  -л и ч  -
ни воз-ни воз-
рас  ти, рас  ти, 
к а к о к а к о 
што ве-што ве-
лат од 7 лат од 7 
до 77 го-до 77 го-
ди ни, се ди ни, се 
о д  л у ч и ј а о д  л у ч и ј а 
токму во токму во 
"Арена", со "Арена", со 
п е с н и т е п е с н и т е 
"Пратим те", "Пратим те", 
"Тајно мо ја", "Тајно мо ја", 
"Ле де на", "Чија "Ле де на", "Чија 
си", "Срце није си", "Срце није 
ка мен"... по сто-ка мен"... по сто-
ја но држејќи ја но држејќи 
ритам и тан цу-ритам и тан цу-
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47  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  660 / 23.2.2007

ците од "Танец" со неколку ора. ците од "Танец" со неколку ора. 
Сле  дуваше и ексклузивна и пре-Сле  дуваше и ексклузивна и пре-
миерна изведба на дуетот со Ита ли-миерна изведба на дуетот со Ита ли-
јанката Џана Нанини, при што на ма-јанката Џана Нанини, при што на ма-
естрален начин ја изведоа ита ли јан-естрален начин ја изведоа ита ли јан-
ската канцона "Арија". Покрај него-ската канцона "Арија". Покрај него-
вите песни, Тоше ги испеа и "Као вите песни, Тоше ги испеа и "Као 
какао" од "Леб и сол" и познатите хи-какао" од "Леб и сол" и познатите хи-
тови "Fragile" од Стинг и "Nothing else тови "Fragile" од Стинг и "Nothing else 
matters" од "Металика". Публиката matters" од "Металика". Публиката 

бур  но го следеше. Распеана таа не бур  но го следеше. Распеана таа не 
дозволи Тоше толку лесно да го дозволи Тоше толку лесно да го 
заврши концертот и следуваше "бис". заврши концертот и следуваше "бис". 
Тој уште еднаш ги "почести" своите Тој уште еднаш ги "почести" своите 
фанови, пеејќи ги повторно "Чија си" фанови, пеејќи ги повторно "Чија си" 
и "Пратим те", со што се стави крај на и "Пратим те", со што се стави крај на 
тричасовната незаборавна "журка".тричасовната незаборавна "журка".
По завршувањето на овој досега нај го-По завршувањето на овој досега нај го-
лем музички спектакл, Тоше одржа лем музички спектакл, Тоше одржа 
конференција за печат, од која ќе конференција за печат, од која ќе 
остане запаметена изјавата на Итали-остане запаметена изјавата на Итали-
јанката Нанини дека не слушнала пе-јанката Нанини дека не слушнала пе-
јач кој има подобар глас, дека јач кој има подобар глас, дека йй  е го-  е го-
лема чест што почнале заедничка со-лема чест што почнале заедничка со-
работка, а највпечатлива беше ре че-работка, а највпечатлива беше ре че-
ницата дека и Павароти треба да зема ницата дека и Павароти треба да зема 
часови по пеење кај Проески. часови по пеење кај Проески. 

ТОШЕ ПРОЕСКИ И 20.000 БЕ ЛГРА Д      СК А ПУБЛИК А СК А ПУБЛИК А

"НЕВОЗМОЖНАТА МИСИЈ   А" УСПЕШНО ЗАВРШЕНА А" УСПЕШНО ЗАВРШЕНА 

Македонскиот амбасадор во Србија, Македонскиот амбасадор во Србија, 
Виктор Димовски, повеќе политичари, Виктор Димовски, повеќе политичари, 
министри, продуцентите на Тоше од министри, продуцентите на Тоше од 
Лондон, пејачите Бојан Бјелиќ, Жељко Лондон, пејачите Бојан Бјелиќ, Жељко 
Самарџиќ, групата "Зана", уметниците од Самарџиќ, групата "Зана", уметниците од 
"Ателје 212" и многу други ВИП- личности "Ателје 212" и многу други ВИП- личности 
уживаа во гласот и во песните на уживаа во гласот и во песните на 
македонската и балканската музичка македонската и балканската музичка 
ѕвезда Тоше Проескиѕвезда Тоше Проески. . 


