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МАГИЈАТА НА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ 
ТАНЦИ

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

Овие танци се познати 
ширум светот и имаат многу 
приврзаници и во нашава 
земја.

Повеќе од 1.500 гледачи ја 
следеа оваа единствена 
танцова манифестација во 
Универзална сала во Скопје, 
но со оглед на тоа дека е од 
меѓународен карактер се 
емитуваше и се 
промовираше во сите земји 
од Европа, учеснички на 
овој меѓународен 
натпревар.

Tрадиционалната манифестација 
"СКОПЈЕ ОПЕН 2007", натпревар за 
латиноамерикански танци од ме-

ѓународен карактер, кој се одржа во 
Уни верзална сала, беше вистински спек-
такл достоен за почит. Танцовите двојки 
заблескаа со својата магија, грациоз-
ност, колоритни костими и со про фе-
сионалните танчерски способности при-
редија вистинско уживање. Победници 
на годинашната меѓународна манифес-
тација во категоријата возрасни се: 
прво место - Мати Пуро и Лаура Вимер 
од Финска; второ место - танцовиот пар 
Драган Филимоновиќ и Даринка Дивјак 
од Србија, а трето место, како и во ка-
тегорија на Ана Делевиќ за постари мла-
динци - Соња Илиќ и Бојан Лазаревски, 
исто така, од Србија.

Македонските танцови двојки имаа 
најдобар успех во категоријата стан-
дардни танци за младинци, каде второ 
место освоија Ана Стојчева и Валентино 
Апостоловски, а седмо место постари 
младинци - Ивона и Антонио Недановски.

Овој натпревар им беше посветен и 
во чест на трагично загинатите, мега 
ѕвездата Тоше Проески и Ана Делевиќ. 
Публиката уживаше во настапот на по-
веќе од 150 танцови двојки од повеќе 
земји од Европа: Словенија, Италија, 
Австрија, Хрватска, Романија, Словачка, 
Русија, Украина, Турција, Бугарија, Гр ци-

ја, Србија, Црна Гора, Албанија и Маке-
донија. 

"СКОПЈЕ ОПЕН 2007", кој е вклучен во 
календарот за рејтинг турнири на лис-
тата на Меѓународната танцова спорт-
ска федерација (ИДСФ), беше под по-
кровителство на град Скопје, а во ор-
ганизација на Танцовата спортска феде-
рација на Македонија, Танцовиот клуб 
"Ритам плус" во соработка со маркетинг 
агенцијата "Старс Медиа". 

"Годинашнава манифестација е во 
чест на трагичната, прерана смрт на 
нашата мега ѕвезда, нашето национално 
богатство Тоше Проески, човекот кој со 
својот ангелски глас ни го разубавуваше 
секој ден од животот, а со својата ху-
мана мисија, љубов и добрина сакаше 
на сите да ни влее верба дека и ова 
парче земја може да биде убаво место 
за живеење. Затоа, оваа манифестација 
му е посветена токму нему, на нашиот 
великан, кој вечно ќе живее во нашите 
срца, на неговото дело и мисија, зошто 
легендите се вечни. Со музика, низ ма-
гијата на латиноамериканските танци, 
да ја продолжиме неговата мисија гра-
дејќи го културно-уметничкиот живот 
во нашава земја", истакна Лидија Анев-
ска од "Старс медиа".

Инаку, последниве десет години 
"СКОПЈЕ ОПЕН" се одржува во чест на 
Ана Делевиќ, членка на танцовиот клуб 
"Ритам плус", која пред десет години, на 
14-годишна возраст, исто така, трагично 
го загуби својот млад живот во соо бра-
ќајна незгода. На тој начин им се оддава 
почит на оние на кои музиката и играта 
им беа сè во животот. 
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