
Во организирањето 
и во реализацијата на 
овој настан под водство 
на Вера Најдовска, 
Ненси Пенроуз, 
Маре Стефанова и 
Никола Браноф беа 
вклучени повеќе од 70 
волонтери-членови на 
Македонската црковна 
општина од Виндзор.
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МУЛТИКУЛТ УРНАТА СЦЕНАМУЛТИКУЛТ УРНАТА СЦЕНА

МАКЕДОНЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО СВЕТОТВО СВЕТОТ

Во чест на Интернационалниот ден 
на жената, 8 март, Македонскиот 
културен центар "Свети Никола" 

од Виндзор, Канада на 6 март 2008 го-
дина ја организираше втората годишна 
модна ревија во една од своите бан-
кетни сали. Во елегантно декориран ам-
биент група од 18 манекенки-волон те-
ри, под водство на кореографот Лора 
Тибериа, ги презентираа пролетните ко-
лекции на Франко Ангилери, Бианка 
Најгард, Ла Шато, Ла Мода, колекција на 
скапи и прекрасно дизајнирани крзна 
на Роберто Де Буенос Аирес, колекција 
на венчаници, костими за капење и 
накит на локалните дизајнери од Бид 
Ресорт.

Вечерта беше збогатена со музика, 
вечера и лото награди, донирани од 
повеќе од 20 локални бизниси, со вред-
ност меѓу 30 и 800 долари. На повеќето 
од 400 гости со пригодни говори им се 
обратија Вера Најдовска, секретар на 
МПЦ "Св. Никола", која зборуваше за 
значењето на 8 март и Бамби Блондин, 
претседател на Фондацијата за борба 
против срцеви болести, на која й беше 
дониран дел од паричниот приход од 
вечерта.

Во организирањето и во реали за-
цијата на овој настан под водство на 
Вера Најдовска, Ненси Пенроуз, Маре 
Стефанова и Никола Браноф беа вклу-
чени повеќе од 70 волонтери-членови 
на Македонската црковна општина од 
Виндсор, како и волонтери од ДЏ про-
дукцијата на Џо Фаругија, вокалистот 
Стејси Браун, ДВД продукцијата на Пи-
тер Ангелидис, Дана и Меган од Винд-
зор Инвент Декор и фото студиото "Мах-
симус".

Македонскиот центар "Свети Нико-
ла" со овој настан уште еднаш покажа 
дека е рамноправно присутен на мул-
тикултурната сцена на случувањата во 
Виндзор и околината.

МОДНА РЕВИЈА ВО МОДНА РЕВИЈА ВО 
ВИНДЗОР, К АНА ДАВИНДЗОР, К АНА ДА

МАКЕДОНЦИ НА МАКЕДОНЦИ НА 


