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"По успешниот концерт 
во Даут-пашиниот 
амам приредивме 
незаборавна македонска 
вечер со 'Најдоброто 
од Македонија'. Гостите 
беа фасцинирани од 
гостопримството и од 
севкупната организација 
на, како што рекоа, досега 
најуспешниот зимски 
конгрес", гордо вели проф. 
Каракутевска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"НАЈДОБРОТО ОД МАКЕДОНИЈА" ПРЕД "НАЈДОБРОТО ОД МАКЕДОНИЈА" ПРЕД 
ЉУБИТЕЛИТЕ НА КЛАСИЧНАТА МУЗИКАЉУБИТЕЛИТЕ НА КЛАСИЧНАТА МУЗИКА

МУЗИКАМУЗИКА

Изминатиот викенд во Скопје се 
одржа Зимскиот конгрес на Уни-
јата на хармоникашите од цел свет 

(www.accordions.com/cia/winter_08.htm). 
Домаќин и организатор беше проф. м-р 
Зорица Каракутовска, како претседател 
на Асоцијацијата на хармоникашите од 
Македонија "Љубители на класичната му -
зика", Скопје, која е официјална членка 
на Унијата на здруженија на хармо ни ка-
шите од цел свет - Confederation Interna-
tional des Accordeonistes (C.I.A.). Унијата 
C.I.A. е основана во 1935 година во Па-
риз, од страна на Франција, Германија и 
Швајцарија, а од 2006 година нејзиното 

добитници на највисоки награди), успеш-
но да го презентираме сè она што е нај-
добро од Македонија", објасни проф. Ка-
ракутовска.

Како што потенцираше проф. Кара ку-
товска, Зимскиот конгрес, како и натпре-
варот "Coupe Mondiale", се одржува се-

теми беше финализирањето на подго-
товките за организирање и за одржу ва-
ње на претстојниот натпревар "Coupe 
Mondiale", кој ќе се одржи во Глазгов, 
Шкотска.

На Конгресот присуствувале осумнае-
сет делегати, вклучувајќи го и најго ле-
миот дел од раководството на Унијата - 
претседателот Кевин Фридрих од Аме-
рика, потпретседателот Рејмонд Бодел 
од Велика Британија, генералниот се кре-
тар Кимо Матила од Финска, прет се да-
вачот на Музичкиот комитет Фреде рик 
Дешамп од Франција и многу други еми-
нентни имиња од светот на хармо ни-
ката, делегати од Португалија, Герма-
нија, Италија, Австрија, Босна и Херце-
говина, Хрватска и Србија.

Покрај другите активности на Зим-
скиот конгрес, беше реализирано и раз-
гледување на градот Скопје, презен ти-
рање на неговите културно-историски 
вредности, а се одржа и концерт на уче-
ниците и на студентите по хармоника од 
класата на проф. Зорица Каракутовска. 
На концертот кој се одржа во Нацио-
налната галерија на Македонија - Даут-
пашин амам настапија врвни македонски 
музичари, кои ги изведоа делата за соло 
хармоника и камерни состави од Хендл, 
Рахмањинов, Семјонов, Дербенко, Илие-
вска, Золотарјов, Пјацола и други.

седиште е во Икаалинен, Финска и брои 
33 членки. Оваа Унија на хармоникаши е 
член на International Music Council при 
UNESCO и организатор на најголемиот 
Интернационален натпревар за хармо-
ника "Coupe Mondiale". 

"Кога станува збор за македонската 

ДОМАЌИНИ НА УНИЈАТА НА ДОМАЌИНИ НА УНИЈАТА НА 
ХАРМОНИКАШИТЕ ОД ЦЕЛ СВЕТХАРМОНИКАШИТЕ ОД ЦЕЛ СВЕТ

Асоцијација, таа во 2001 година прво 
стана кореспондентна членка на Унијата, 
а од пред 2 години доби статус на земја 
со полноправно членство и право на глас. 
Лично, член сум на највисокото тело при 
C.I.A., музичкиот комитет (во кој неофи-
цијално членуваат петте најдобри свет-
ски професори за инструментот хармо-
ника). Македонија имаше голема чест да 
биде домаќин на Зимскиот конгрес на 
C.I.A., но воедно и голема обврска и од-
говорност кај странските гости, кои нè 
познаваат како големи професионалци 
во однос на интерпретацијата на кла-
сичната музика на хармоника (каде сме 

која година во различни земји-членки 
на Унијата, за да се презентираат актив-
ностите на асоцијациите-домаќини на 
Конгресот. На Зимскиот конгрес се одр-
жуваат работни состаноци на двете нај-
високи тела на Унијата, извршниот и му-
зичкиот комитет, чии заклучоци се пре-
зентираат на Генералното собрание на 
делагатите. Во Скопје, една од главните 

НА КОНГРЕСОТ ПРИСУСТВУВАА 18 ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСОТ ПРИСУСТВУВАА 18 ДЕЛЕГАТИ 
МЕЃУ КОИ И РАКОВОДСТВОТО НА УНИЈАТА МЕЃУ КОИ И РАКОВОДСТВОТО НА УНИЈАТА 


