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КОНЦЕРТ ЗА ПАМЕТЕЊЕ КОНЦЕРТ ЗА ПАМЕТЕЊЕ 
НА ЛЕГЕНДАРНИТЕ НА ЛЕГЕНДАРНИТЕ 
БЕБЕК, ТИФА И АЛЕНБЕБЕК, ТИФА И АЛЕН

ККад остарим", "Падају звијезде", "Не спавај мала моја", "До-
живети стоту", "Селма"... пееше во еден глас повеќеилјадната 
публика, со многу емоции, носталгично враќајќи се во дет-

ството, во младоста. Славната тројка, Жељко Бебек, Младен Вои-
чиќ-Тифа и Ален Исламовиќ, покажа дека добрата песна и по толку 
години опстанува и трае. Адреналинот се подигнуваше уште пред 
да почне концертот, кога различните генерации во хор ги извикуваа 
имињата на своите идоли. На почетокот одекна хитот "Кад би био 
Бијело дугме", по што на сцената излегоа Ален, Тифа и Бебек, а по-
тоа следуваше настапот на Тифа, кој ги испеа најголемите хитови 
кога тој беше дел од групата - "Песма за Есму", "Ради радио"...

Цел час Тифа ја загреваше публиката за она што следуваше. 
Еуфоричноста на публиката се зголеми кога на сцената се појави 

Бебек. Тој го почна рок-блокот во кој се редеа многубројните хи-
тови, а по неколкуте песни на ред беше Ален Исламовиќ, кој ва-
жеше за голем шармер и заводник на поранешните простори. Не-
говите незаборавни балади "Ево заклеќу се", "Након свих ових го-
дина" ги разнежнија срцата на присутните. Понесен од атмо сфе-
рата, Ален рече дека е време за малку побрз ритам и ги запеа "Хај 
нек се чује, хај нек се зна", "Моји другови", "На пиле се улице", како и 

ТРИТЕ "БЕЛИ КОПЧИЊА" ТРИТЕ "БЕЛИ КОПЧИЊА" 
ЈА ВООДУШЕВИЈА ЈА ВООДУШЕВИЈА 

МАКЕДОНСКАТА ПУБЛИКАМАКЕДОНСКАТА ПУБЛИКА
песните од времето кога членуваше во групата "Дивље 
јагоде" - "Криво је море" и "Мотори".

Пред крајот на концертот, Тифа, Ален и Бебек заедно 
излегоа на сцената и ги испеаја "Ружица си била", "Ѓур ѓевдан", 
"Лажеш злато, лажеш душо", "Липе цвату". По цели три часа 
публиката не сакаше да си замине, па трите легенди се 
вратија на сцената и заедно ја испеаја "Хајдемо у планине".

Возобновувањето на групата "Бјело дугме" поч-
на уште во 2005 година кога Жељко Бебек, Мла-
ден Воичиќ-Тифа и Ален Исламовиќ, заедно со 
Горан Бреговиќ, настапија во Сараево, Загреб и 
Белград. По овие концерти легендарното трио 
продолжи да го негува духот на некогаш славната 
група. Бебек беше првиот пејач, по цела деценија 
го наследи Тифа, а по една година на негово мес-
то дојде Исламовиќ, кој со групата остана пет го-
дини... Денес, настапувајќи ширум земјината топ-
ка, легендарните Бебек, Тифа и Исламовиќ се гри-
 жат и натаму да живее духот на групата, овој пат 
обединет во "Кад би био Бјело дугме".

Легендарните Бебек, Тифа и Ален, 
здружени во проектот "Кад би био Бјело 
Дугме", во "Метрополис арена" направија 
спектакуларен концерт на кој присуствуваа 
и многу млади, кои не биле ниту родени 
кога беше основана групата "Бјело дугме". 

Скопскиот настап беше дел од нивната 
светска турнеја. По концертот во Скопје 
заминуваат за Копенхаген и Малме, по што 
следуваат настапи во Хрватска - во Пула, 
Загреб и Бјеловар.


