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МУЗИКАМУЗИКА

На новото 
компилациско ЦД се 
наоѓаат 17 нумери, од кои 
15 на македонски јазик 
(со преводи на текстовите 
на хрватски) и две 
испеани на хрватски 
јазик.

Калиопи и нејзините 
соработници тргнаа во 
музичко освојување на 
поранешните ју-простори.

МУЗИЧКА МИСИЈА НА МУЗИЧКА МИСИЈА НА 
МАКЕДОНСКАТА ПОП ДАМАМАКЕДОНСКАТА ПОП ДАМА

"НАЈДОБРОТО ОД КАЛИОПИ""НАЈДОБРОТО ОД КАЛИОПИ"

вариус рекордс', а тоа ќе биде нов 
албум со песни кои ќе бидат отпеани 
на хрватски јазик. Станува збор за 
нови песни и прв пат отпеани од моја 
страна. Таа промоција ќе има големо 
значење и за двата албума".

На промоцијата Калиопи ги со опш-
ти своите идни планови и проекти, а 
се осврна и на концертната турнеја 
насловена "Индекси и пријателите". 
Таа и нејзините соработници тргнаа 
во музичко освојување на пора неш-
ните ју-простори, конкретно во Хр-
ватска. Првата дестинација на Калио-
пи беше Загреб, каде веќе во про-
дажба  се најде нејзиното ЦД, наме-
нето за хрватскиот пазар, наречено 
"Kaliopi - The best of". На 7 октомври 
таа настапи во Сплит, на првиот кон-
церт во чест на Даворин Поповиќ и 
групата "Индекси". Следуваа настапите 
во Љубљана и во Нови Сад, а на 14 
октомври ќе гостува во Белград. Во 
рамките на карванот се појавија мно-
гу познати личности од поранешните 
ју-простори, како Дадо Топиќ, Жељко 
Бебек, Зоран Предин...

Калиопи во Македонија се враќа за 
петнаесеттина дена, по што про дол-
жува со работа на проектите на сво-
јата "Калиопи мјузик продакшн", која 
се нафати да ја организира турнејата 
на Масимо Савиќ низ Македонија, да 
го издаде првиот албум на Олгица 
Христовска, како и со продукција на 
ТВ-шоуто "Вртелешка"...

зона многу работев и конечно дојде 
време да ви кажам што сработив. Ко-
нечната промоција на ова ЦД ќе се 
случи кога ќе се одржи и промоцијата 
на следниот проект, кој до крајот на 
годината треба да го издадеме со 'Ак-
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ППоп дамата Калиопи го про мо-
вираше новиот ретроспективен 
компилациски албум насловен 

како "Најдоброто од Калиопи - The 
best of", со  промоција на неј зи ните 
музички проекти и проектите на неј-
зината продукција "Калиопи мјузик 
продакшн" (КМП). "Најдоброто од Ка-
лиопи" е колекција од нејзини 17 нај-
големи хитови, објавени од загреп-
скиот "Аквариус рекордс". На албумот, 
кој специјално е направен за хрват-
скиот пазар, 15 песни се на маке-
донски јазик, а две на хрватски. На 
цедето се наоѓа и најновиот сингл 
"Пробуди ме", специјално направен за 
хрватскиот пазар, како и добро по-
знатите песни "Ако денот ми е ноќ", 
"Најмила", "Дали ме сакаш", "Обои ме", 
"Месечина", "Тоа сум јас", "Кога про-
клето ти требам", "За кого постојам"... 
како и легендарната "Роѓени". 

Овој носач на звук на македонскиот 
пазар е во продажба, додека офици-
јалната промоција во Хрватска ќе се 
случи кон крајот на годината, заедно 
со цедето со песни на хрватски јазик 
"Желим ти речи", кое дотогаш треба да 
биде издадено. Калиопи ја промо ви-
раше и хрватската верзија на спо-
товите на песните "Пробуди ме" и "Грех", 
кои веќе се вртат на музичките ТВ-
канали.

"Многу новости сакам да споделам 
со вас - кажа Калиопи - драги мои но-
винари и пријатели. Изминатава се-


