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Паралелно со подготовките 
за Евровизија, се одвиваат и 
активностите за концертот, 
кој ќе се одржи на 26 април на 
Скопски саем. Покрај овие 
активности, Каролина 
интензивно работи и со 
Златко Ориѓански на неговиот 
нов проект, а за новиот албум 
се преговара со многу 
познати автори.

По победата на Каролина на 
домашниот избор за 
Евровизија пристигнуваа 
покани од многу места, веќе 
беше гостинка во неколку 
соседни земји, а доби и 
неколку интересни покани од 
Малта, Италија, Турција, 
Белгија...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Кога ќе се спомне името на поп 
дивата Каролина Гочева не може 
да се каже ништо што не се знае, 

затоа што таа веќе е многу поз ната, по-
пуларна и обожавана пејачка, не само 
во Македонија, туку и во по ранешните 
ЈУ републики. Иако е сè уште млада и й 
претстојат многу ра ботни го дини, сепак 
таа може да се гордее со досегашната 
успешна кариера.

Веќе се знае дека со полна пареа се 
подготвува за големиот и долгоочекуван 
концерт во Скопје, на 26 април во "Ме-
трополис арена" на Скопски саем, кој 
ќе претставува пресек на нејзината до-
сегашна кариера со сите нејзини хи то-
ви, а како ексклузивни гости на кон-

цертот ќе се појават Влатко Сте фа нов-
ски, Златко Ориѓански, Аки Рахи мовски 
и "Фламингоси". 

Покрај подготовките за концертот, 
поп дивата се подготвува и за учество 
на престижниот европски музички нас-
тан во Финска, настап кој го "из војува" 
со победата на домашниот Избор за 
песна за Евровизија. 

ПОДГОТОВКИ
Иако сите кои настапуваа на до маш-

ниот избор за песна на Евровизија оче-
куваа и се надеваа на победа, сепак со 
песната "Мојот свет" Каролина убед ли-

во победи, освојувајќи ги максималните 
144 поени, со што само се потврдија 
нејзините музички квалитети и статусот 
на голема музичка ѕвезда. 

"Главната причина - објаснува Ка ро-
лина - која ме натера да се одлучам за 
повторен настап на Изборот за песна 
на Евровизија беше токму песната. Ми 
се допадна и мислам дека тоа е песна, 
која може достојно да нè претстави на 
изборот во Финска. Знаев дека имам 
добра песна, но искрено не се надевав 
дека толку убедливо ќе победам. Што 
се однесува до шансите за успешно вле-
гување во финалето не би можела ниш-
то да кажам, ниту нешто да ветам, затоа 
што оваа година дури 28 земји нас та-
пуваат во полуфиналето, а во финалето 
влегуваат само 10 претставници. Знам 
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само дека ќе дадам сè од себе Маке-
донија да ја претставам во најдобро 
светло. Сепак, моја предност во однос 
на другите е тоа што зад себе веќе имам 
едно евровизиско искуство". 

Кај нас, како што е вообичаено, по 
еден ваков настан мора да има не го-
дувања, незадоволства, обвинувања...

Па, така од бројните колеги кои во-
деа "битка" на сцената за толку поса-
куваното прво место се случи само 
Ламбе Алабакоски, онака од сè срце, да 
й честита на Каролина. Но, за ма ке дон-
ската поп дива сè тоа не претставува 
изненадување и едноставно вели дека 
оној кој губи има право и да се лути.

"Не ме изненади тоа што се бунат, 
туку ме изненади кој сè се надеваше 
дека може да победи. Сметам дека по-

некогаш треба да се биде реален", вели 
таа.

А, дека такви недоразбирања и не-
годувања во светот на музиката имало 
(и ќе има) нè потсети обновувањето на 
соработката меѓу "Авалон продукција", 
чиј ексклузивец е Каролина и познатиот 
композитор Глигор Копров. Имено, пред 
неколку години спомнатиот Коп ров и 
Златко Ориѓански (ексклузивец на "Ава-
лон") си упатија отровни стрели токму 
за песната "Ружица", која Каролина ја 
испеа на фестивалот "Сунчане скале".  
Но, таа "војна" е заборавена, а за Ка-
ролина претставува само профе сио-
нално недоразбирање, не приватно и 
за неа нема причина зошто да не ја пее 
евровизиската песна "Мојот свет" од 
Копров.

АНГАЖМАНИ
Меѓутоа, сите тие непријатности кои 

се неизбежни во секоја пора од чо ве-
ковото живеење, од страна на Каролина 
се надминати и потиснати со бројните 
хитови, албуми, настапи, фестивали, а 
особено со дует песните кои поп дивата 
ги сними со Аки од "Парни ваљак" и со 
"Фламингоси", песни кои постојано се 
вртат по радиостаниците и во Маке до-
нија и во соседството.

"'Фламингоси' ме поканија да бидам 
гостин на нивниот нов албум, што со 
драга волја го прифатив. Момчињата се 
фантастични и дефинитивно се нај го-
лемо освежување на Балканот. Сора-

ботката со Аки произлезе по ини ци-
јатива на Венко и Васко Серафимовски. 
Во преговори сме со уште неколку поз-
нати ѕвезди од Балканот, но за тоа сè 
уште е рано да се зборува", додава Ка-
ролина.

Покрај убавиот глас, кој й донесе 
огромна популарност, Каролина плени 
и со нејзиниот стас, па така постојано е 
следена не само од луѓето од седмата 
сила, туку и од бројни обожаватели. 
Токму поради ова се наметнува пра-
шањето може ли таа да има и приватен 
живот!?  

"Приватен живот, за жал, немам. Се-
како, секое слободно време го корис-
там, пред сè, за семејството, која има 
најдобро разбирање за мојата про фе-
сија и презафатеност. Нормално е дека 
секој пејач, кој сака професионално да 
се занимава со оваа професија, има мал-
ку слободно време и приватност, но тоа 
нека не ги плаши сите млади енту зи-
јасти. Има и многу убави работи кои ги 
носи оваа професија", вели Каролина.
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Каролина Гочева првиот голем 
настап го имаше на 11 години кога 
учествуваше на детскиот фестивал 
"СИ-ДО" во Битола. Подоцна на-
стапуваше на познатиот фестивал 
"Мак фест 91" во Штип, со песната 
"Мамо, пушти ме". Во 2000 година 
стана дел од "Авалон продукција", 
која й помогна да го реализира 
деби албумот "Јас имам песна". 
Следуваа настапи на концерти и 
фестивали и секако втор, трет и 
сега најновиот албум "Во заборав". 
Во 2002 година прв пат настапи на 
Евросонг во Талин, Естонија со пес-
ната "Од нас зависи", а во мо мен-

тов се одвиваат подготовките за нејзиното второ 
евровизиско претставување, во Финска.


