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"Мене не ми е познато 
дека постои некоја 
народна песна испеана за 
Александар Македонски, 
а тоа се случи на 'Гоце 
Фест' . На овој Фестивал 
се отпеаја песни за многу 
други историски настани, 
датуми значајни од 
македонската историја, 
за кои претходно многу 
малку или, пак, воопшто 
не се зборуваше, а сега 
веќе и се пее. На 
своевиден начин 'Гоце 
Фест' се јави како 
хроничар на настаните од 
2001 година, бидејќи 
навистина беа испеани 
многу песни од 2002 
година наваму", вели 
директорот Пеце 
Здравковски.
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додели и едно специјално признание 
на женската вокална група 'Сирма', која 
прославува 30 години од формирањето, 
ќе се прогласи и најслушаната песна 
меѓу двата фестивала, односно овој пат 
тоа се две песни - 'Ѓемиџиите' во ин-
терпретација на Виданка Георгиева и 
'Еден народ сме' во исполнение на 
Круме Спасовски. За среќа, ревијата 

понуди убави, прекрасни песни, при 
што верува дека голем дел од нив ќе се 
обнародат и ќе се слушаат. На конкурсот 
пристигнале повеќе од 100 песни, од 
кои изборот падна на 24. Ќе настапат 
познати, докажани имиња, но како и 
секоја година им се дава простор и на 
дебитантите. 

"Така, нови имиња за кои се надевам 
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еветнаесеттото претјубилејно 
издание на фестивалот на ро-
дољубиви и патриотски песни 
"Гоце Фест" ќе се одржи утре-

вечер во Универзална сала. Во една 
вечер ќе се испеат 24 песни од кои ќе 
произлезат нови, музичко ЦД и ДВД. 
МРТВ директно ќе го пренесува Фести-
валот.

Ќе се доделат традиционалните на-
гради од публиката и од жири-коми си-
јата, како и наградите за сценски настап 
"Јонче Христовски" и за интерпретација 
"Никола Бадев". Оваа година и Здру-
жението на децата бегалци ќе додели 
посебна награда за песна која ним ќе 
им се допадне, односно песна која ќе 
говори за нивниот егзодус, кој оваа 
2008 година одбележува 60-годишен 
јубилеј.

"Покрај спомнатите награди, ќе й се 

'Една мисла' овој пат успеавме да ја 
подготвиме, а ги содржи годинашните 
песни, нотно и текстуално запишани, со 
податоци за авторите и за изведувачите, 
неколку страници за помагателите на 

дека допрва ќе се слушне се Оливер 
Христовски и Игор Васиљков. За жал, на 
ова издание на 'Гоце Фест' нема гости-
пејачи од дијаспората. Тоа се случува 
прв пат, а причината е што во последен 

При гостувањето на КУД "Јане Сандански" од Австралија беше 
договорено Ансамблот "Гоце Делчев" и дел од пејачите на "Гоце 
Фест" да им бидат гости на нашите Македонци во Австралија за 
време на велигденските празници. Планирани се повеќе кон-
церти во неколку австралиски градови. 

Фестивалот и поголем број написи кои 
досега воопшто не се објавувани и се 
однесуваат на македонската историја 
од антиката до денес", објасни Пеце 
Здравковски, директор на Фестивалот. 

Како што потенцира директорот 
Здравковски, и овој пат "Гоце Фест" ќе 

момент Фестивалот е одложен за една 
седмица, односно наместо да се реа-
лизира на 9 февруари, првиот викенд 
по денот на раѓањето на Гоце Делчев 
(4 февруари), тој ќе се одржи на 16 
февруари. Тоа им предизвика проблеми 
на учесниците кои требаше да дојдат од 
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со музичко-касетната продукција 
на МРТВ и остануваше отворено 
со анекс договор да се направат 
снимките кои сè уште постојат, 
така што ќе можеме да издадеме 
компилација од околу 200 песни, 
за кои ќе сметаме дека навистина 
се врвни во секоја смисла - из-
ведувач, интерпретација, музички 
дел, аранжман, стихови итн.", ис-
такна директорот Здравковски.

Досега, во текот на 19 години, 
на Фестивалот "Гоце Фест" се 
испеани многу теми, што се вели 
од праисторијата до денес. Овој 
Фестивал е единствен кој донесе 
песни со таков вид содржина. 

"Мене не ми е познато дека 
постои некоја народна песна ис-
пеана за Александар Македонски, 
а тоа се случи на 'Гоце Фест' . На 
овој Фестивал се отпеаја песни за 
многу други историски настани, 
датуми значајни од македонската 
историја за кои претходно многу 
малку или, пак, воопшто не се 
зборуваше, а сега веќе и се пее. 
На своевиден начин 'Гоце Фест' се 
јави како хроничар на настаните 
од 2001 година, бидејќи навис-
тина беа испеани многу песни од 
2002 година наваму. Затоа сум 
горд и среќен што сум 'винов-
никот', кој го одржува овој Фес-
тивал полека но сигурно да пул-
сира веќе 19 години", објасни ди-
ректорот на "Гоце Фест". 

Западна Европа, но...", вели Здрав-
ковски.

Веќе е познато, секоја година 
Фестивалот "кубури" со финан сии-
те, па така е и овој пат.

"Како и секогаш, со тешки маки 
дојдовме до финансиите, односно 
сè уште не сме се снашле, но прак-
тика е во последен момент да се 
решаваат финансиските пробле-
ми. Верувам дека ќе успееме да ја 
затвориме финасиската конструк-
ција. За среќа, годинава 'Гоце Фест' 
е влезен во програмата на Ми-
нистерството за култура, иако не 
знаеме за колкава финансиска 
помош станува збор, но како и да 
е, ќе биде добредојдена. Како спон-
зори се јавуваат и градот Скопје, 
општините Аеродром и Ѓорче Пет-
ров, како и други постојани по-
магатели на Фестивалот", додава 
Јордан Марковски, претседател на 
Советот на Фестивалот.  

Следната година за Фестивалот 
"Гоце Фест" е јубилејна, 20. по ред.

"Веќе размислуваме за одбе ле-
жување на 20. јубилејно издание 
на 'Гоце Фест'. Ме радува и горд 
сум што успеавме да дотуркаме 
до 19-годишно издание и да раз-
мислуваме и да го подготвуваме 
дваесеттото. Со реализација на 
досегашните изданија се отпеаја 
околу 600 песни со родољубиво-
патриотска содржина, од кои по-
веќето се на носач на звук. Првите 
години договорите ги правевме 


