МАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТ
Уште од 1996 година
Оливера јавно настапувала
на тамошните фестивали
(Макфест и Фолк фест), на
кои се пеат исклучително
македонски песни. Тие
фестивали ги организираат
нашите Македонци.
Од своите родители
слушала многу за
Македонија, но дури сега
й се укажала можност да
дојде и да види од каде
потекнуваат нејзините
корени.

ОЛИВЕРА СТОЈКОСКИ ОД ПЕРТ, АВС
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М

ладата Оливера Стојкоски е родена во Перт, Австралија, меѓутоа желбата да ја види и да ја
запознае земјата од каде потекнува прв
пат ја донесе во Македонија. Татко й е
од Прилеп, а мајка й од Битола, градови
низ кои прошета и ги запозна своите
роднини за кои слушала од родителите.
Посетата на Македонија ја искористи за
да настапи и на "Фолк фест Валандово"
на кој дебитираше, меѓутоа ова не е
нејзин прв настап на фестивал. Таа во
Австралија пеела на македонски јазик.
Иако не е професионален пејач, сепак
веќе има снимено ЦД со десет македонски народни песни.

"За 'Фолк фест Валандово' одамна сум
слушнала, но посакав оваа година да
бидам дел од него. Благодарение на
Тони од групата 'Биоритам', кој комплетно
напиша песна за мене, имав свој настап.
Кога ја слушнав 'Алал ти вера Горане' не
можам со зборови да искажам колку ми

Иако Оливера дебитираше на "Фолк
фест Валандово",
сепак со својот настап ја фасцинираше публиката. И
покрај тоа што е
млада, на сцената
стапи без трема,
убаво и професионално ја донесе
песната, тоа беше
настап кој предизвика добри критики. Лично е презадоволна и од себе
и од севкупната атмосфера која владеела на сцената и
зад неа.
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се допадна. Навистина многу сум му
благодарна", вели Оливера.
За идејата Оливера да настапи на
овој македонски Фестивал збор-два
кажа и Тони од "Биоритам", кој објасни:
"Кога бевме на гостување во Австралија начелно разговаравме со Оливера,
која многу сакаше да пее на 'Фолк фест
Валандово'. Таа не е професионален пејач, но пее убаво. Затоа се ангажирав
малку повеќе да й ја исполнам желбата.
Бидејќи не е професионален музичар, а
ја сака музиката и е многу музикална
сакав да й направам песна, која сепак
нема да биде само за неа, туку ќе остане
забележана и во македонската музика.
Се обидував тоа да биде фестивалска
песна, во која ќе има примеси на нешто
модерно, нешто досега неслушнато. Имав
некоја замисла и мислам дека успеав да
направам убава фестивалска песна. Го
преслушав нејзиното ЦД и како професионален музичар можам да кажам дека
е многу солидно. Ова го велам затоа
што сепак нашите луѓе во Австралија не
можат тоа добро да го направат, тие не
ја познаваат толку добро македонската
песна. Но, се надевам дека ако Оливера
продолжи така да пее сигурно ќе сними
многу поубаво, поквалитетно, многу помакедонски направено ЦД. Со неа треба да се поработи на дикцијата, затоа
што сепак е родена во туѓа земја и македонскиот јазик не го говори чисто.
Меѓутоа, решен сум да й помогнам, и
како композитор и како музичар, следното ЦД да го направиме така како што

ТРАЛИЈА, ДЕБИТИРАШЕ НА "ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО"

ДЕ Й СЕ КОРЕНИТЕ
треба - професионално", објаснува Тони
од "Биоритам".
Инаку, Оливера уште од 1996 година
јавно настапувала на тамошните фестивали (Макфест и Фолк фест), на кои се
пеат исклучително македонски песни.
Тие фестивали ги организираат нашите
Македонци.
Од своите родители слушала многу
за Македонија, но дури сега й се укажала можност да дојде и да види од
каде потекнуваат нејзините корени.

Веќе го посетила родниот град на
нејзиниот татко - Прилеп, а поттикната
од кажувањата на многумина таа сега
посакува да го посети и Охрид и да
биде дел од фестивалот "Охрид фест".
"Македонскиот јазик го научив од
моите родители, кои постојано ми зборуваат на мајчин јазик, но одев и на т.н.
курс по македонски јазик. И моите врсници кои потекнуваат од Македонија,
исто така, добро го говорат македонскиот јазик. Тој секогаш им е прв јазик, а

потоа е англискиот. Го користам секој
момент за да се дружам и со моите врсници Македонци, со кои често пати
организираме игранки. Постојат и македонски фолклорни групи. Во Перт
имаме и црковна заедница, како и две
цркви посветени на Свети Никола. Се
огранизираат и црковни литургии, особено за големите православни празници Велигден и Божик, при што ги применуваме истите обичаи како и во Македонија, бојадисуваме велигденски јајца, а за Божик месиме лепче со париче",
додава Оливера.
Оливера замина во Австралија со
убави спомени од Македонија.

ГОСТУВАЊЕ НА "ТАНЕЦ"
ВО РУСИЈА

МАКЕДОНСКАТА ФОЛКЛОРНА ТРАДИЦИЈА
ПРЕД МОСКОВСКАТА ПУБЛИКА

М

акедонскиот национален ансамбл "Танец" ја имаше честа да настапи на манифестацијата "Празничен концерт - фестивал на словенската
култура" во светиот храм "Христос Спасителот" во Москва, по повод прославата
на Денот на македонските и сесловенските
просветители Св. Кирил и Методиј. Овој

културен настан беше проследен од широката московска публика, како и од верски поглавари и делегации од повеќе земји, меѓу кои и македонската делегација.
На оваа манифестација македонската
фолклорна традиција беше претставена
преку сплет од невестински и женски ора
од различни краеви на Македонија, при
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што нашите уметници ги презентираа и
богатите оригинални носии, стари 150 години.
Сплетот од ора беше придружуван од оркестарот на националниот ансамбал "Танец".
По завршувањето на програмата на фестивалот, ансамблот "Танец" и македонската делегација биле почестени со прием
кај рускиот патријарх Алексеј II.

