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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Триото Тамара, Врчак и 
Адријан се пласираа на прво 
место со вкупен број поени - 
24, освојувајќи ги 
симпатиите на гледачите, 
кои гласаа по пат на 
телевоутинг, како и на 
петчлената жири комисија.
Со голем аплауз од 
публиката и од самите 
учесници беше поздравена 

победата на Тамара, 
Врчак и Адријан.
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Во име на љубовта", во изведба на 
Тамара Тодевска, Адријан Гаџа и 
Раде Врчаковски-Врчак, ќе ја 

претставува Македонија на големото 
финале на Изборот за песна на Ев-
ровизија, кој ќе се одржи од 20 до 24 мај 
во белградска "Арена". Композицијата 
"Во име на љубовта", микс на поп, арен-
би и рап, чиј комплетен автор е Раде 
Врчаковски-Врчак, освои најголем број 
гласови и на телевоутингот и од пет-
членото жири и убедливо победи на 
националниот евровизиски избор во 
"Метрополис арената" на скопско сај-
миште. Второто место му припадна на 
Ламбе Алабакоски, кој настапи со 
"Земјо моја" и на изненадување на 
присутните, дојде без придружба на 
својот композитор Дарко Димитров и 
менаџерот Иво Јанковски. Трети беа 
Ристо Самарџиев и "Флеш" со песната 
насловена како "Дојди до мене", четвр ти 
Сашо Гигов-Гиш со "Доцна е", а петта 
Соња Тарчуловска со "Север и југ". 

Тамара, Врчак и Адријан по соопш-
тувањето на резултатите изгледаа мно-
гу збунето и победата ја прифатија без 
еуфорија. 

"Уште не ми се верува дека ова се 
случува. Ќе дадеме сè од себе во Бел-
град", истакна Тамара видливо збу нета. 

Победата на Тамара Тодевска на 
"Евросонг" доаѓа откако минатата го-
дина го освои второто место на на-
ционалниот избор, како и на Адријан 
Гаџа, на кого во дует со Есма во 2006 
година за малку му побегна евро ви-
зиската победа.  

Во најтесниот избор за евровизиски 
претставник се натпреваруваа 15 ком-
позиции. Стилски разновидни, можеа 
да се слушнат песни за сечиј вкус, поч-
нувајќи од етно, РНБ, поп, рокенрол... 
Дел од програмата, покрај офици јал-
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ниот натпреварувачки дел, беа и на-
стапите во ревијалниот дел на позна-
тиот Хари Варошановиќ, како и на бе-
лорускиот евровизиски претставник 
Руслан, кои отпеаја неколку компо зи-
ции. Гледачите пред ТВ-екраните и при-
сутните во "Метрополис арена" имаа 
можност да ги видат и да ги слушнат 
"Силви бенд", кој изведе сплет на по-
веќе евровизиски хитови, како и на-
стапите на танчерите од балетските 

студија "Ребис" и "Мак моделс". Сле-
дуваше ревијата на модели од колек-
цијата на креаторката Антонија Рис-
тевска "Боите на Македонија". Еден дел 
од програмата беше посветен и на 
легендарниот македонски и балкански 
пејач и наш евровизиски претставник 
во 2004 година, Тоше Проески.

По изборот на евровизиски прет-
ставник, следуваат подготовките пред 
нашето учество на претстојниот "Ев-
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Според телефонското 
гла  сање кое траеше 15 
минути, најмногу гласови 
(3.441) до бија Тамара, Вр-
чак и Ад ри јан, второ пла-
сиран беше Ала бакоски со 
освоени 2.401 глас, а на 
трето место се најде Тар-
чуловска со 2.086 поени. 
Четврти на табелата беа 
Самарџиев и "Флеш" (1.761), 
а едно мес то по долу, на 
петтата пози ција се пла-
сира Елвир Ме киќ со ос-
воени 1.588 гласа. 

Имињата на членовите 
на жири комисијата беа 
обе лоденети во текот на 
ма нифестацијата. Меѓу 
пет те мина членови се нај-
доа Ли дија Кочовска, из-
ведувач, Кире Костов, ком-
позитор, Анита Латифи, 
уредник на Втора про гра-
ма на МТВ, Сања Шу тев-
ска-Буарел, ко реограф, и 
Весна Маља нов ска, нови-
нар во МТВ. 
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росонг" во Белград. Победниците веќе 
најавија формирање екипа профе сио-
налци, кои ќе го осмислат секој детаљ 
од нивниот настап и ќе се погрижат за 

подобра презентација, а деновиве ос-
танува да се реши и дилемата околу тоа 
дали ќе пеат на македонски или на 
англиски јазик.
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