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Манифестацијата ја 
организира Здружението на 
граѓани "Уан веј", под 
покровителство на Град 
Скопје.

Сто триесет и шест 
интернационални артисти од 
22 земји и 38 македонски 
артисти, акробати, жонглери 
и забавувачи од петокот (25 
мај) и наредните денови  ги 
забавуваат минувачите на 
Плоштадот "Македонија" и 
на други локации.
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Жонглери, акробати, магио ни ча-
ри, музичари од повеќе земји и 
македонски забавувачи го оз-

начија почетокот на вториот Интер на-
ционален фестивал на улични артисти 
и музичари, "Баскерфест Скопје 2007", 
кој до 3 јуни ќе се одржува низ повеќе 
локации во Скопје. 

Публиката може да ужива во точките 
на игра со оган, музика, разни танци, 
интересни кловнови и подвижни ста-
туи кои беа и се облечени во впечат-
ливи костими. Со помош на вештината 
на некои од најдобрите улични артисти 
и музичари од светот, а истовремено и 
со артисти и музичари од Македонија, 
Фестивалот нуди многу улична забава 
каде гледачите можат да бидат активни 
како и артистите. 

Фестивалот се одржува на пет лока-
ции во Скопје - Плоштад "Македонија", 
улица "Македонија", кејот на реката Вар-
дар, хотел "Водно" и Стара чаршија. Ло-
кацијата "Скопско Гарден", која се смета 
за баскерска куќа, е кејот на реката 
Вардар, под Камениот мост. Тука се 
поставени две бини, на кои секоја ве-
чер свират различни бендови, кои со 
својата програма се дел од "Баскерфест". 
Музичка градина е лоцирана на Водно, 
на едната бина поставена кај хотел "Вод-
но", на која ротираат музички бендови 
и артисти, а на другата има поинаков 
ДЈ, во зависност од вечерта. 

Со добрата репутација кај населе-
нието, не само во Скопје туку и во 
целата земја, и новитетите кои се во ве-
доа, организацијата на "Баскерфест" се 
надева на поголем интерес кај посе ти-
телите на настанот.

Како што информираше про-
ду цен тот на "Бас керфест", Пане 
Темов, новина е  Пив-
ската гра-
дина, пос-
тавена на 
кејот на Вар-
дар, каде 
што посе ти-
телите ќе ги 
забавуваат 
25 бенда на 
две бини. 
Втор новитет 
е тоа што 
младите ќе се 
забавуваат 
на полноќни 
журки на Водно, кои секоја 
вечер ќе се одржуваат кај 
хотелот "Водно", од 23 часот до 
4 часот изутрина. 
Освен на плоштадот, уличните 
забавувачи ќе ги изведуваат 
своите точки на улицата 
"Македонија" и на паркингот 
кај трговскиот центар 
"Рамстор".

Оваа година новитет е и гла са-
ње то за најдобри артисти, за кои 
гледачите ќе можат да гласаат 
преку СМС пораки на ком па ни-

јата Т-Мобиле. Победникот на 
"Баскерфест" избран со гласа-
њето на гледачите, ќе биде по-
канет да учествува наредната 
година и добива наградно гос-
тување на пријателскиот фес ти-
вал во Дубаи.


