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МУЗИКАМУЗИКА
Љубителите на овој 

тип музика уживаа во 
настапите на Венко 
Серафимов и неговиот 
бенд, американскиот 
гитарист Lance Lopez, "Блуз 
компани" и Matt Schofield 
Trio.

Фестивалот доби нова 
димензија во промоцијата 
на квалитетна домашна 
музичка сцена, во која 
се препознава духот на 
блузот.

Во рамките на 29. издание на "Скоп-
ско лето", во летниот клуб "Хард 
рок", во две вечери се одржа 13. 

"Блуз и Соул Фестивал 2008". Љубителите 
на овој тип музика уживаа во настапот на 
Венко Серафимов, еден од најрено ми ра-
ните македонски автори и инструмен та-
листи со богат музички опус и неговиот 
состав "Блузфејкерс". Серафимов се прет-
стави со специјален авторски проект, по-
светен на блузот, кој често му бил инс-
пирација во неговата музичка дејност, а 
сè тоа како дел од идејата на Фестивалот 
да се појават и познати домашни автори и 
инструменталисти. На овој начин Фес ти-
валот доби нова димензија во промо ци-
јата на квалитетна домашна музичка сце-
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на, во која се препознава духот на блузот. 
На сцената се појави и американскиот 
гитарист Lance Lopez, кој го промовираше 
најновиот албум "Higher Ground". Потоа 
тој замина за Германија, каде ќе биде 
специјален гостин на единствениот кон-
церт во Европа на легендарните "ZZ Top". 
Исто така, по претставувањето во Скопје, 

тој ќе настапи и на еден концерт во Ти-
рана. Следната вечер настапи "Блуз ком-
пани" од Германија, чиј водач е Тодор То-
доровиќ, гитарист од највисока класа, со 

потекло од Охрид. Во ретко богата ка рие ра, 
која трае повеќе од 30 години, Тодор То-
доровиќ настапувал со најго лемите ими-
ња од светската блуз сцена, како B. B. King, 
Buddy Gay, Luther Allison и многу други, 
одржал околу 3.000 кон церти, а неговата 
музика е застапена и во најновата холи-
вудска филмска про дук ци ја. По овој бенд, 
свои "пет" минути имаше и триото на бри-
танскиот гитарист Matt Schofi eld, еден од 
најдобрите блуз состави во последниве 
неколку години на бри танската музичка 
сцена, кој плени со својот оригинален 
стил на музицирање. Музиката на Matt 
Schofi eld Trio се базира на богатата блуз 
традиција, во која се препознаваат Albert 
Collins, Albert King, Stevie Ray Vaughan, 
како и елементи на funky jazz. 


