МЕЃУНАРОДНА "МАТУРСКА ПАРАДА"
"Матурската парада" е
на иницијатива на Томаж
Амброж од словенечката
танцова школа "Урушка",
а е поддржана од
Дирекцијата за култура и
уметност, Канцеларијата на
Европската унија во Скопје
и од танцовиот клуб "Ритам
плус".
Минатата година
матурантите од
Република Македонија
прв пат учествуваа
на оваа меѓународна
манифестација, кога
танцуваа вкупно 692
ученика од 12 средни
училишта во Скопје и 3
средни училишта од Охрид.
Пишува: Милева ЛАЗОВА
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атурантите од средните училишта од Скопје, Велес, Охрид
и од Струмица беа дел од второто издание на големата "Матурска
парада", која истовремено се одржуваше во неколку балкански земји. Матурантите од Скопје, чија бројка годинава беше нешто помалку од 1.000, опремени со свирчиња, тргнаа од Старата
железничка станица, преку улицата "Ма-
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кедонија" кон плоштадот "Пела", каде се
одржа главната манифестација. Точно
напладне, пред Собранието на Р Македонија, тие го одиграа традиционалниот француски танц "Квадрил", истовремено со нивните врсници од Словенија, Унгарија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и од Србија. Тодор
Миладинов од танцовиот клуб "Ритам
плус" објасни дека "Матурската парада"

е истовремено играње на танцот "Квадрил" од Штраусовата опера "Лилјакот",
кој се одвива во четири етапи "Панталон", "Ете", "Пасторел", "Финале" и трае
околу 7 минути.
Целото случување го водеше церемонијал-мајстор, кој ги диктираше чекорите на учесниците, кои играа во
формации по две двојки. Организацијата и подготовките на матурантите

Организатори на "Матурската парада 2008" беа Дирекцијата за култура и уметност на Скопје и танцовиот клуб "Ритам плус". Покровител на манифестацијата беше Град
Скопје, а ја поддржа претставништвото на Европската унија во Скопје.
"Матурската парада" во Македонија се организира втор пат. Првата
беше минатата година. И тогаш матурантите танцуваа за Гинисов рекорд, но не успеаја да го соборат.
Оваа година им успеа.
траеле два месеца, а танцот е приспособен за младата популација, со што се
внесе освежување во сегашниот начин
на одбележување на матурирањето.
Инаку, оваа манифестација прв пат се
одржа во 2001 година на 21 мај во
Љубљана, Словенија. По големиот успех и искажан интерес кај матурантите
наредната година се зголемил бројот
на градови кои се влучиле во оваа манифестација која, покрај самото танцување и забава, претставува поставување
Гинисов рекорд во истовремено синхронизирано играње на еден танц.
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