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МУЗИКА

На домашниот Избор за 
песна на Евровизијата се 
натпреваруваа 15 
композиции. По Каролина, 
која ги освои 
максималните 144 поени, 
следуваа Тамара со 105 и 
Ламбе со 101 поен. 

"СВЕТОТ", ГЛА 
Пишува: Милева ЛАЗОВА

Максималните 144 поени со бра-
ни од 12 региони во Маке-
донија й ја донесоа победата 

на песната "Мојот свет" во изведба на 
попдивата Каролина Гочева. Таа ед-
ногласно е избрана во мај да "замине" 
за Финска и да ја претставува Ма-
кедонија на Изборот за песна на Ев-
ровизија. На годинашниот Евросонг 
во Финска, Каролина ќе настапи на 
полуфиналната вечер и ќе се обиде да 
избори пласман во финалето. За неа 
ова нема да претставува тешкотија 
затоа што тоа ќе й биде второ прет-
ставување на традиционалниот Ев-
росонг, по првиот настап во 2002 го-
дина со песната "Од нас зависи", кога 
се пласира на 19. место. Победничката 
песна е дело на познатиот хитмејкер 
Григор Копров, текстот е на Огнен 
Неделковски, а Владимир Дојчи нов-
ски беше задолжен за аранжманот. 

По Каролина (прв пат во историјата 
на националниот избор се случи еден 
пејач да победи со максимален број 
поени), која ги освои сите 144 поени, 
следуваа Тамара Тодевска со песната 
"Кажи кој си ти" со 105 гласа, на трето 
место беше Ламбе Алабакоски со пес-
ната "Бело е сè" со 101 поен, потоа Маја 
и Јован на четврто место со 71 поен...

Изборот за песна на Евровизија го 
отворија Маја Саздановска и Јован 
Јованов со песната "1, 2, 3". Потоа 
настапија Елена Петреска - "Пеам"; 
Маја Гроздановска-Панчева - "Кавијар и 
свила"; Марјан Стојаноски - "Ако те 
расплачат"; Деана Николовска - "Небо"; 
Андријана Јаневска - "Епизода"; Васил 
Гарванлиев - "Помогни ми"; Ѓорѓи 
Крстевски - "Летни дождови"; Ламбе 
Алабаковски - "Бело е сè"; Биба До-
дева - "Чувај ме"; Ивана Андоновска - 
"Оди си"; "Супернова" - "Потсети ме"; 

ВО ОСВОЈУВА  

ПОП ДИВАТА К АРОЛИНА ГОЧЕВА       ПОВТОРНО НА ЕВРОСОНГПОП ДИВАТА К АРОЛИНА ГОЧЕВА   

МОРАЛНИ ПОБЕДНИЦИ ИЛИ НЕ!МОРАЛНИ ПОБЕДНИЦИ ИЛИ НЕ!
ИНТЕРЕСНО СЦЕНСКО            НАСТАПУВАЊЕ ИНТЕРЕСНО СЦЕНСКО    
НА МАЈА И ЈОВАННА МАЈА И ЈОВАН

 СОЛИДЕН НАСТАП НА  СОЛИДЕН НАСТАП НА 
МЛАДАТА САЊАМЛАДАТА САЊА

ЗА ВРЕМЕ НА ГЛАСАЊЕ           ТО НАСТАПИ ЗА ВРЕМЕ НА ГЛАСАЊЕ   
ЕЛЕНА РИСТЕСКАЕЛЕНА РИСТЕСКА
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СОТ И СТАСОТ 
ЊЕ НА ФИНСКА

Тамара Тодевска - "Кажи кој си ти"; и 
Сања Лефкова - "Отров и лек". 

Победничката песна се избра по 
пат на телефонско гласање, само од 
фиксна телефонија. Според новиот 
систем на гласање, Македонија беше 
поделена на 12 центра, во кои имаше 
импровизирани студија, од каде што 
се соопштуваа резултатите од теле-
фонското гласање. Додека се гласаше 
публиката во Универзалната сала ја 
забавуваше Елена Ристеска, која ми-
натата година беше македонски прет-
ставник на Евросонг во Атина, потоа 
Дмитри Колдун, гостин од Белорусија, 
кој е избран оваа година да биде нив-
ни претставник на Евросонг, како и 
Борис Новковиќ и балетското студио 
"Ребис".

ПОП ДИВАТА К АРОЛИНА ГОЧЕВА       ПОВТОРНО НА ЕВРОСОНГ ПОВТОРНО НА ЕВРОСОНГ

"МОЈОТ СВЕТ" "МОЈОТ СВЕТ" ЙЙ  
ДОНЕСЕ ПОБЕДАДОНЕСЕ ПОБЕДА

ИНТЕРЕСНО СЦЕНСКО            НАСТАПУВАЊЕ    НАСТАПУВАЊЕ 
НА МАЈА И ЈОВАН

СЕПАК ИЗЛЕЗЕ НА СЦЕНАСЕПАК ИЗЛЕЗЕ НА СЦЕНА

По Фестивалот повеќето од 
присутните во Универзална 
сала, како и дел од учес ни ци-
те, беа задоволни од органи-
зацијата на настанот од му-
зич ки аспект, велејќи дека ста-
нува збор за досега еден од 
најдобрите, доколку се исклу-
чат проблемите кои настанаа 
при телевизискиот пренос, за 
што организаторот сè уште 
нема објаснување. Меѓутоа, 
како и секогаш мора да се има 
одредени незадоволства, об-
ви нувања итн. упатени на ад-
реса на организаторот, па така 
авторот на песната која ја ис-
пеа Тамара, Александар Ма-
сев ски смета дека тие се мо-
рални победници зашто побе-
дата им е украдена. Потоа на-
стапот за малку ќе го отка-
жеше Биба Додева, но сепак 
само заради публиката се по-
јави на сцена. Елена Петреска 
речиси падна, немил настан 
кој доведе да ја изгуби кон-
центрацијата, но се снајде и 
продолжи да пее. Отворено 
реагираше и Адријана Јанев-
ска, која посочи дека пре но-
сот на ТВ е ужас за што по-
тврда се големиот број СМС 
пораки во кои й било посо-
чено дека нејзиниот глас во-
опш то не се слуша... Како и да 
е, Каролина заминува за Фин-
ска.

ЗА ВРЕМЕ НА ГЛАСАЊЕ           ТО НАСТАПИ    ТО НАСТАПИ 
ЕЛЕНА РИСТЕСКА


