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ванаесетгодишните Росица Ку-
лакова и Димитар Стојменовски 
од Неготино, претставници на 
Македонија на "Детскиот Евро-

сонг 2007", кој се одржа во Ротердам, 
Холандија, со песната "Динг динг донг" 
во аранжман на Александар Митевски, 
на големо задоволство на македонската 
јавност, го освоија петтото место. Маке-
донските претставници заедно со дру-
гите учесници престојуваа една сед ми-
ца во Холандија, каде се дружеа и се 
подготвуваа за големото финале. Во Ро-
тердам, под реден број 11, на сцената 
со нив се појавија Марија Зафировска 
како виолинистка, Никола Тренчевски - 
тапанар и Емилија Ланговска и Сара 
Маркоска во улога на балерини. 

Победник на детскиот Избор на пес-
на за Евровизија е Алексеј Жигалкович 
од Белорусија, кој пееше "Со прија те-
лите", на второ место се пласираа прет-
ставниците на Ерменија "Аревик", а како 
третопласирана заврши Невена Божо-
виќ од Србија.

Одговорниот уредник на првиот про-
грамски сервис на Македонската теле-

МЛАДИТЕ ЕВРОСОНГОВЦИ 
Й ГО ОБЕЛИЈА ОБРАЗОТ 
НА МАКЕДОНИЈА

Росица и Димитар се ученици 
во шесто одделение во ОУ "Гоце 
Делчев" во Неготино. Двајцата 

МУЗИКАМУЗИКА
На годинашниот избор за 

најдобра детска песна во 
Европа учествуваа 17 земји, 
меѓу кои и Македонија, која ја 
претставуваа Димитар и 
Росица, со дует песната "Динг 
динг донг" и кои постигнаа 
најдобар пласман од сите 
досегашни учества и на 
детската и на големата 
Евровизија.

Белорусија победи со 137 
поени, а Македонија го заслужи 
петтото место со 111 поени. 

визија, Билјана Жеревска, одржа сред-
ба со победничкиот тим на Македонија 
на петтиот по ред "Детски Евросонг" во 
Ротердам, Холандија. Приемот беше во 
чест на изведувачите на песната "Динг 

динг донг", Росица и Димитар, кои со 
својата придружна група на сцената во 
Ротердам го освоија петтото место. По-
бедниците беа почестени на пригоден 
прием и пофалени за нивниот успешен 
и сигурен настап во Ротердам, каде се 
натпреваруваа со учесниците од 17 ев-
ропски земји. 

Македонските претставници од име-
то на МРТВ беа дарувани со викенд 
прес  тој во Крушево и со еднодневно 
скијање во Маврово. Росица и Димитар, 
заедно со своите придружници на сце-
ната во Ротердам, радосно раскажувале 
за доживеаната "бајка" од едноне дел-
ниот престој во овој град, за дружењето 
со децата од сите земји-учеснички на 
Фестивалот, за дадените интервјуа, за 
напорните вежбања пред настапот, пред 
сè, за испеаните песни од Тоше и во 
спомен на Тоше. 

Се пофалија и со веста дека вториот 
вокал во завршната химна "ONE WORLD" 
на петтото издание на Фестивалот во 
изведба на сите деца-натпреварувачи, 
а која ќе се публикува во милионски 
тираж, го пее Росица Кулакова.

Д

свират клавир и се потписници 
на музиката и на текстот на ев-
ровизиската тема.


