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23. ИЗДАНИЕ 23. ИЗДАНИЕ 

Беа исполнети 37 нови фолк 
композиции, со што вкупниот 
број испеани новосоздадени 
фолк рефрени на сите 
фестивалски изданија 
достигна 840 хитови.

Песната "Фустан од 
пајажина", која лани ја испеа 
Ирена Спасовска, беше 
прогласена за најслушана 
песна меѓу два валандовски 
фестивала.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МУЗИКАМУЗИКА

СО БЛАГИЦА КАЛЕВА СО БЛАГИЦА КАЛЕВА 
"ЗАПЕА МАКЕДОНИЈА""ЗАПЕА МАКЕДОНИЈА"

Минатиот викенд градот Ва лан-
дово традиционално ги жи вее-
ше фестивалските денови на да-

леку познатиот "Фолк фест Валандово". 
Фестивалот траеше три вечери - "Вечер 
на ѕвездите", втората им беше посветена 

авторот и дебитант Јордан Митев за пес-
ната "Македонско да заиграме".

На  гра дата за најдобар аранжман "Дра -
ги Митев" на годинашново издание на 
Валандовскиот фестивал ја доби Ни кол-
че Мицевски за аранжманот на песната 
"Непростено", во интерпретација на Бла-
гоја Грујовски, а наградата за најдобар 
дебитант "Миле Брзанов" ја доби Злате 
Милошевски, за исполнение на песната 
"Ќе ти се вратам".

Во рам ки-
те на овој 
Фолк фес ти-
вал се 
одржаа и 
повеќе про-
моции и 
придружни 
мани фес-
тации. Во 
Струмица 
беше про мовирана 
монографијата и ЦД дискот 
"Струмица на Фолк фест 
Валандово" од Мирчо Кара му -
чев, по тоа нај но виот албум на 
Влатко и Злат ко Мила ди нов-
ски, како и промоцијата на 
изданието "Петар Нечовски - 
20 години на Фолк фест 
Валандово".

на дебитантите и секако финалната-ре-
вијална вечер. Беа исполнети 37 нови 
фолк композиции, со што вкупниот број 
испеани новосоздадени фолк рефрени 
на сите фестивалски изданија достигна 
840 хитови.

Во преполната сала на Домот на кул-
турата "25 Мај" во Валандово, публиката 
одлучи да й го додели првото место на 
струмичанката Благица Калева и гру па та 
"Модус", засилена со "златната труба" 
на Кочо Агушев за песната "Запеа Ма-
кедонија". Фестивалското жири, пак, пр-
вата награда й ја додели на песната 
"Непростено" во изведба на Благоја Гру-
јовски. Второто место од публиката му 
припадна на Гоце Арнаудов за песната 
"Тапан кај што бие", а жирито втората 
награда едногласно одлучи да му ја 
додели на Ефто Пупиновски за песната 
"Грлото ме издаде". Оваа песна ја доби и 
наградата за најдобар текст на Фес ти-
валот, која му припадна на познатиот 
хит-мејкер Огнен Неделковски, како и 
наградата за најдобра интерпретација. 
Гласовите на публиката и на жирито се 
совпаднаа при доделувањето на тре-
тата награда, која му припадна на кант-

Наградата за афирмација и попу ла-
ризирање на Фестивалот надвор од гра-
ниците на Македонија им беше до де-
лена на Петра Велковски од Австралија, 
Друштвото "Китка" од Канада, Деси Ва-
лентинова од Бугарија и на Тони Рис-
товски од Детроит, САД. Гос тите од Ка-
нада, групата "Китка", настапи со пес-
ната "Ој Македонијо", а деби тан тите на 
Фестивалот заедно ја отпееја песната 
"Дојди во Валандово". 

Во ревијалниот 
дел на финалната 

вечер Сузана 
Спасовска ја испеа 
песната "Бисер над 

бисерите", посветена 
на Гоце Николовски, 

кој токму на таа 
сцена ја пееше 
незаборавната 

"Бисер балкански", 
кога цела публика беше на 

оро. Нејзината интерпретација 
предизвика воодушевување 

меѓу присутните, кои со силен 
аплауз му оддадоа почест на 

човекот кој остави голема 
трага не само на овој Фестивал 
на новосоздадени македонски 

песни, туку и воопшто на 
македонската фолк сцена.


