
"ЛЕТО НА УЖИВАЊЕ" СО "ЛЕТО НА УЖИВАЊЕ" СО 
ПОЗНАТИ СВЕТСКИ ИМИЊАПОЗНАТИ СВЕТСКИ ИМИЊА

Летото на уживање први го отворија познатите 
"Ваја кон Диос", чиј концерт се 
одржа во "Метрополис арена" на 
Скопски саем. Пејачката Дани 
Клејн и нејзината група настапија 
во акустична, анплагд верзија со 
пресек на целата нивна кариера.  
Се слушнаа нивните хитови "Dzoni", 
"Don't cry for Louie", "Puerto Rico", 
"Nah Neh Nah", "What a women"... 
Досега групата два пати го 
посетила Балканот, имала два 
распродадени концерта во 
белградскиот Сава центар и дури три во 
загрепскиот "Лисински".

Македонската метропола со Македонската метропола со 
концертите на светски познатите концертите на светски познатите 
музички имиња, барем накратко музички имиња, барем накратко 
личи на големите градови во светот. личи на големите градови во светот. 
"Ваја кон Диос", "Пласибо", "Таркан", "Ваја кон Диос", "Пласибо", "Таркан", 
контроверзната, но омилена пејачка контроверзната, но омилена пејачка 
Пинк,Пинк, беа имињата кои настапија на  беа имињата кои настапија на 
македонската сцена. Претстои македонската сцена. Претстои 
настапот на најдобриот диџеј во настапот на најдобриот диџеј во 
светот, Пол Ван Дајк. Зад сите овие светот, Пол Ван Дајк. Зад сите овие 
уметници стои "Авалон продукција", уметници стои "Авалон продукција", 
која е организатор на концертите. која е организатор на концертите. 

Концертот на "Пласибо", кој се одржа на 
Скопско лизгалиште, на 12 овој месец, беше 
ретка можност да се види, особено што 
минатата година е прогласен за најдобар бенд 
во Англија во последните 10 години. 

"Чудно е зошто 
големите момчиња 
ги туркаат малите 
девојчиња наназад. 
Не бидува така во 
земјата 'Пласибо'. 
Сите девојчиња 
напред, а 
момчињата назад. И 
не свириме додека 

не се случи тоа", ја предупреди публиката 
пејачот Брајан Молко.

По ова следуваше музичка прошетка низ 
најомилените нивни хитови. 

На 1 август, 
пак, на плажата 
Изгрев во Струга 
директно од 
Ибица доаѓа 
најдобриот диџеј 
во светот, Пол 
Ван Дајк. Летово 
ова гостување на 
светскиот диџеј е 
единствено 
надвор од Ибица 
и затоа во 
"Авалон" велат 
дека се очекува 
огромен број 
посетители од 
странство. 

Овој месец на 28 на Градскиот 
стадион се одржа и концертот на 
светската атракција Пинк. Журката 
беше закажана за 21 часот, а со 
секоја купена влезница 
посетителите добиваа подарок-
ваучер за сим-картичка со 
бесплатно време за разговор. Пинк 
вниманието го привлекува на тој 
начин што ги шокира нејзините 
фанови. Така, за време на еден од 
светските настапи пред 900 фанови 
Пинк го покажа пирсот кој се наоѓа на нејзината 
града. Таа го промовира својот албум "I’m Not 
Dead" со неколку дати во Германија. Инаку, 
музичките аналитичари сметаат дека тоа што се 
исмеа со видеоизданието за "Stupid Girls" на 
колешките Paris Hilton, Lindsay Lohan и Jessica 
Simpson, придонесе да има многу непријатели 
во Америка.

"Јас сум човек кој не знае да застане и на сцена 
постојано сум во движење. Тоа значи таков ќе 
биде и мојот концерт. Динамичен и разигран 
каков што сум јас. Затоа им порачувам на сите да 
не го пропуштат спектаклот", им порача Таркан на 
неговите обожаватели веднаш при 
пристигнувањето на скопскиот аеродром. И тоа го 
докажа. Нема спектакуларно шоу без вистински 
шоумен. И навистина беше шоу кое само 
професионалец може да го направи. Два часа на 
Градскиот стадион турската 
ѕвезда ги забавуваше присутните, 
кои не седнаа. Неколку пати се 
вжештуваше атмосферата, 
особено кога ги пееше мега 
хитовите "Шкдм", "Дуду" и оние на 
англиски јазик "Во твоите очи", 
"Туку-така" и "Не ме оставај сам". 
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