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Концертите се отворени за 
публиката (бесплатни) и се 
одлична можност за излет во 
природа, дополнет со 
прекрасна етно музика, која 
групата "Синтезис" години 
наназад постојано ја негува и 
ја презентира и во 
најоддалечените места во 
светот.
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МУЗИКАМУЗИКА

ПОТСЕТУВАЊЕ НА ПОТСЕТУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНСКИТЕ КОРЕНИ МАКЕДОНСКИТЕ КОРЕНИ 

СО ЕТНО МУЗИКАСО ЕТНО МУЗИКА

Македонските најголеми кул тур-
ни амбасадори - групата "Син-
тезис", со поддршка од Про кре-

дит банка, влегува во уште еден воз-
будлив проект, чија цел е потсетување 
на македонската убава традиција. Ста-
нува збор за серија концерти насловени 
како "8 концерти во поддршка на тра-
дицијата", кои ќе се одржуваат на наши 
познати, по малку заборавени исто рис-
ки споменици и локалитети. 

Првите два концерта веќе се одржаа  
на познатиот скопски Аква дукт, и на 

Стру мин Гроб во село Баница, во близина 
на градот Струмица. Следната локација 
е Чивте-амам во скопската Ста ра чар-
шија, а пла нирани се концерти и на ло-
ка ли тетот Исар (градско Кале) во Штип, 
би толската Хераклеа, па повторно во бли-
зина на Скопје, односно на Матка. Мно-
гу интересен ќе биде и настапот кој е 
планирано да се одржи во прилепско 
Витолиште, Мариово, и како последен 
но не и помалку важен е концертот на 
локалитетот Стоби во близина на Велес.

Концертите се отворени за публиката 

(бесплатни), ќе се одржуваат секоја са-
бота во 13 часот и се одлична можност 
за излет во природа, дополнет со пре-
крас на етно музика која групата "Син-
тезис" години наназад постојано ја не-
гува и ја презентира и во најод да ле-
чените места во светот. Музиката на 
оваа етно група е вистински погодок, 
кој ќе предизвика враќање и потсе ту-
вање на сите тие прекрасни места на 
кои треба земјава да биде горда. Воед-
но овој проект ќе биде и иницијална 
каписла за над леж ните институции и 

тие да преземат неш то во насока на 
заштитата на тие места, кои сведочат 
за едно богато минато и традиција. 

На концертите, кои ќе траат околу 
еден час, публиката ќе има можност да 
ужива во старите но и во новите песни, 
кои веќе се подготвуваат да бидат дел 
од новото ЦД на групата "Синтезис". 
Големата промоција на најновиот албум 
на групата ќе се случи на културната 
манифестација "Охридско лето", но како 
и секогаш најновото нешто од нив нема 
да остане да се слуша само во границите 
на Македонија. Веќе имаат покана да 
бидат дел од големиот Фес тивал во 
Шпанија, каде секако ќе ја пре зентираат 
македонската музика.

Соработката меѓу Прокредит банка и "Синтезис" трае веќе не-
колку години. Оваа банка тежнее да ги поддржува македонската 

историја, а секако и кул тур-
ните вредности, уметноста и 
традицијата. Така, покрај дру-
гите ангажмани во светот на 
културата, овој пат Прокредит 
банка ќе организира бес пла-
тен превоз од градовите во 
чија близина се наоѓа лока-
цијата каде што ќе се одр жу-
ваат концертите на "Син тезис". 


