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На површина од околу 
8.000 метри квадратни, 
на 15 штанда се точеше 
пиво од шест 
реномирани пиварници, 
а гурманите на 10 други 
штанда можеа да вкусат 
македонска скара. 
Покрај тоа, претставници 
на четири други 
странски пиварници го 
испитуваат теренот за 
учество следната година.

Пишува: Ирена КОЧОСКА
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ПИВО ФЕС Т 2007 -  ПРИЛЕППИВО ФЕС Т 2007 -  ПРИЛЕП

По петти пат Интернационалниот 
фестивал на пивото и скарата 
"Пиво фест" се одржа на 8.000 

метри квадратни, на плоштадот "Ме то-
дија Андонов-Ченто", во градот под 
Мар ковите кули, Прилеп. Оваа година 
како организатори се јавија Хари Ѓор-
ѓиоски - менаџер, Дејан Момироски - 
уметнички директор и Љупчо Дурду-
баков - претседател.

Посетителите уживаа во пивото и во 
скарата, а за музиката и за забавата за 
сите присутни на овој Фестивал се по-
грижија повеќе од 20 естрадни умет-
ници од Македонија и од странство: 
Дани, Јован Јованов, Маријан Стоја нос ки, 
Ноне Неделковска, Елена Велеска, Ире на 
Спасовска, Едис, КУД "Јане Сандански" 
од Мелбурн - Австралија и многу други.

На Фестивалот беа присутни шест пи-
варници - "Прилепска", "Скопска", "Каме-
ница", "Лашко", "Баварија", "Свислион", а 
прет ставници за проба на теренот има-
ше од "Корона", "Казберг" и албанското 
пиво "Тирана". Покрај секоја пиварница 
имаше скараџии, така што посетителите 
ужи ваа и во храната. За разлика од ми-
на тите години кога имаше и по некој 
проблем, годинава сè беше одлично ор-
ганизирано.

За безбедноста, покрај МВР-Прилеп, 
се погрижи и Агенцијата за обезбе ду-
вање "SWAT", со присуство на повеќе од 
дваесеттина свои вработени. Објектите 
беа обезбедувани 24 часа, а на мало-
летните лица не им беше дозволено 

консумирање алкохол. 
Градот блескаше во своето најдобро 

светло. Во ноќните кафулиња имаше жива 
музика до раните утрински часови и сите 
прекрасно се забавуваа, пиеја пиво и ја-
деа скара. На Фестивалот има ше посе-
тители од секаде (околу 300.000), кои беа 
изненадени од организираноста и од по-
сетеноста на овој "Пиво фест", кој е един-
ствен од овој тип на Балканот. Се испиле 
околу 250 тони пиво и се изеле 70 тони 
скара. За наредната година се најавени 
некои промени - следниот "Пиво фест" ќе 
се одржи од 19 до 22 јуни 2008 година, а 
другото се чува како изненадување.НАСТАПОТ НА ДАНИ НАСТАПОТ НА ДАНИ 


