
На 5 октомври Тоше Проески ќе 
одржи хуманитарен концерт на 
Градскиот стадион во Скопје. Собраните 
средства од концертот ќе бидат 
наменети за реновирање на училиштата 
во Македонија.

На 22 септември ќе има концерт во 
Будва, а следуваат промоциите на 
новиот албум во земјите од поранешна 
Југославија. 

ЗАБАВАЗАБАВА

Во елитниот хотел "Александар палас", пред мал број 
присутни, со одличен настап во живо, мега ѕвездата Тоше 
Проески го промовираше својот нов албум, седми по ред, 
"Игри без граници". На промоцијата беа гости и неговите 
колеги Калиопи, Ламбе Алабаковски, Елена Ристеска, 
Дарко Димитров, Иво Јанковски.
Тоше, како добар "домаќин", секогаш насмеан и 
расположен ги поздрави присутните и своите родители, 
слободно се движеше меѓу гостите, се дружеше и 
се фотографираше. Со неговиот бенд  "Блу фанки 
индивидуалс" во живо отпеа неколку нумери од новиот 
материјал, а неговите обожавателки пееја заедно со него.

"Многу брзо ми дојдоа промоциите на двата албума 
и сè уште ми се мешаат текстовите на српската и на 
македонската верзија, но ќе се снајдам. 'Игри без граници' 
не е само мој проект, тој е и на мојот бенд, на мојата 
менаџерка Лилјана, на сите луѓе од 'Аворд продукција' и 
на авторите кои ги создадоа песните. Презадоволен сум 
бидејќи вложивме многу енергија и љубов. Го продуцира 
еден од најдобрите продуценти во регионов, Никша 
Братош. Го работеше речиси истиот тим од минатиот 
албум но, според мене, ова е најдоброто од нас", кажа 
Тоше.
На "Игри без граници" има девет нови песни, чии 
автори се Миро Буљан, Антонија Шола, Никша Братош 
и Мирослав Рус. Како бонус композиции се "Вежи ме за 
себе", "Срце није камен", дуетот со Антонија Шола "Волим 
осмјех твој" и преработките на "Несаница", "Остала си 
увјек иста" и "Feeling Good", а издавач на албумот е "Аворд 
продукција".
"Игри без граници" има невиден успех во поранешна 
Југославија. Албумот кој излезе на музичкиот пазар пред 
еден месец и се продава во Србија, Словенија, Хрватска, 
Македонија, Црна Гора и во Босна и Херцеговина има 
фантастичен одѕив кај публиката и најверојатно ќе биде 
најдобар албум на годината. 

На промоцијата Тоше го најави и претстојниот концерт 
кој ќе се одржи на 5 октомври, на Градскиот стадион 
во Скопје, и ќе понуди богата музичка програма, во 
чии рамки ќе настапат познати ѕвезди од земјава и од 

ПРОМОЦИЈАПРОМОЦИЈА "ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ" "ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ" 
НА ТОШЕ ПРОЕСКИНА ТОШЕ ПРОЕСКИ

  А ЛБУМ ИСПОЛНЕТ СОА ЛБУМ ИСПОЛНЕТ СО   
МНОГУ ЉУБОВ И ЕНЕРГИЈАМНОГУ ЉУБОВ И ЕНЕРГИЈА
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поранешните југословенски 
простори. Покрај Тоше, 
публиката ќе ги види и ќе 
ги слушне Адријан Гаџа, хр-
ватската пејачка и актерка Ан-
тонија Шола, која се ја вува 
и како текс то писец на 
повеќето песни 
од новиот ал-
бум, црно-
горската 
ѕвезда 
Бо јан 
Ма  ровиќ, 
како и го-
динашните 
евро ви-
зиски 
пр ет   став-
нички на 
Словенија 
и на Босна и 
Хер цеговина, 
Ален ка Готар, 
односно Марија 
Шестиќ. 
Кон   цертот на ма ке-
донскиот изведувач 
е во рамките на 
кампањата "Об-
ра зованието е 
одговорност за 
сите", која е дел 
од проектот 
за основно об-
ра  зование на 
УСАИД и на 
Минис тер ство-
то за обра зо-
ва ние. 


