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На концертот во "Хард 
рок" беше промовиран 
новиот албум "Thunder 
from the blue sky", како 
и дел од редовниот 
репертоар на триото, а 
како специјален гостин се 
појави Дамир Имери.

"Некако е природно, 
откако ќе се 'собереш' 
од пат, да ги средиш 
впечатоците и да се 
појавиш пред својата 
публика", истакна Влатко 
Стефановски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА
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По свртувањето на Балканот со 

концертна турнеја, Влатко Сте фа-
новски со своето трио се врати 

дома, каде настапи пред неколку сто-
тини посетители во летниот клуб "Хард 
рок". Пред домашната публика "Влатко 
Стефановски трио" го промовираше 
новиот албум "Thunder from the blue 
sky", кое е прво блуз издание во не го-
вата кариера, а самиот вели дека иде-
јата за ваков материјал тлеела многу 
години. "Влатко Стефановски трио" го 
отсвиреа речиси целиот материјал од 
новиот албум, не ги изоставија ниту по-
пуларните блуз стандарди, а на крај 
публиката ја "почестија" со песни од по-
старите изданија на Стефановски, "Ма-
кедонско девојче", "Учи ме мајко, карај 
ме", "Као-какао", "Скопје"...

Дел од триото кое го следи Влатко на 
турнеите се басистот Ѓоко Максимовски 
и тапанарот Дејан Милосавлевиќ, кои 
имаа неколкуминутно соло и презен та-
ција на својот талент, а како гостин на 
концертот беше познатиот клави јату-
рист Дамир Имери, кој многу успешно 
се прилагоди на сцената.

Пред концертот, при една средба со 
новинарите, Стефановски кажа: 

"По долго талкање низ балканските 
земји и одржани бројни концерти, ко-
нечно сме дома, што особено нè радува. 
Јас често велам дека ние сме 'екипа за 
брзи интервенции', бидејќи во даден 
момент можеме да се снајдеме и на рок, 
џез, блуз или етно свирка, без некои 
поголеми проби. Јас верувам во мојот 

тим и убеден сум дека ќе направиме 
одлична атмосфера во 'Хард рок'", 
истакна Стефановски. 

И навистина тоа го докажаа. Ги    та рис тот 
Јан Акерман, кој го придру жу ваше Сте-
фановски на турнејата низ Хрватска и е дел 
од новиот албум, овој пат не при суствуваше 
во Скопје поради однапред договорен 
ангажман во Си рија и во Јордан.

"Акерман е голем обожавател на 
моето свирење и постојано ми вели 
дека сум голем гитарист, а тоа на вис-
тина многу ми значи. Мило ми е што 
успеав да соработувам со мојот херој 
од младоста и да настапувам рамо до 
рамо со него", додаде Стефановски.

По овој концерт "Влатко Стефановски 
трио" ја продолжува својата турнеја низ 
Македонија, а во октомври ќе ги види 
публиката во Љубљана и во Белград. 
Концертот во Скопје, како и издавањето 
на последниот албум на Влатко Сте фа-
новски, се поддржани од мобилниот 
оператор ВИП.
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По повод остварената сора бот-
ка Дамир Имери изјави:

"Секогаш кога Влатко ќе ми се 
јави за соработка со задоволство 
прифаќам, знаејќи дека ме оче-
кува работа во музиката на еден 
поинтересен и поинаков начин и 
воедно тоа е предизвик за мене. 
Па, така, со задоволство прифа-
тив и овој пат...".


