
48  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 750 / 14.11.2008

Симфониски концерт, опера, балет, 
концерти на камерна и хорска музика 
се дел од програмските содржини на 
деветтото издание на манифестацијата 
"Есенски музички свечености", која 
почна на 6 ноември, а ќе трае до 27 
истиот месец.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ТРАДИЦИОНАЛНО АФИРМИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНО АФИРМИРАЊЕ 
НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВОНА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО

МАНИФЕС ТАЦИИМАНИФЕС ТАЦИИ

ИИ годинава, традиционално ноември се претвори во 
месец на музиката... почна деветтото издание на ма-
нифестацијата "Есенски музички свечености". Бројот 

на програмските термини и овој пат е богат, па така љу-
бителите на музиката можеа и ќе можат да проследат многу 
концерти со разновидна жан-
ровска определба - симфо-
ниски концерт, опера, балет, 
концерти на камерна и хор-
ска музика. Програмските со-
држини се реализираат на 
познатите локации - Даут-
пашиниот амам, Факултетот 
за музичка уметност, Маке-
донската опера и балет, Ма-
кедонската филхармонија и 
Католичката црква.

"Есенски музички свече-
ности" стартуваше со кон-
церт на Македонската фил-
хармонија под диригентство 
на Борјан Цанев, каде што 
како солист настапи вио ли-
нистката Ана Кондратенко. На програмата беа делата "Про-
светление" на македонскиот композитор Стојан Стојков, сим-
фонијата бр. 35 "Хафнер" од Моцарт и концертот за виолина 
и оркестар во де-дур од Чајковски.

камерни концерти на Божидар Пејиќ, виолончело, и Андреј 
Наунов, пијано; концерт на Надица Ристиќ, обоа, и Елена 
Атанасовска-Ивановска, пијано; и концерт на дуото Јета Ста-
рова, флејта, и Ермал Мехмети, виолина. Во текот на ма ни-
фестацијата концерт ќе одр- жи и Градскиот мешан хор 

"Вардар", кој го носи насловот 
"Молитви", а по неколку дена 
следува и фестивалот "Интер 
гитар", кој ќе трае од 21 до 23 
ноември, во соработка со Мла -
динскиот културен центар.

Со концертот на дуото Љу-
биша Кировски, виолина, и 
Маја Шутевска-Кировска, пија-
но, кое ќе го прослави ју би-
лејот - 15 години на музичката 
сцена, манифестацијата ќе за-
врши на 27 ноември. Дуото 
Кировски ќе изведе неколку 
премиерни дела, меѓу кои и 
едно на младиот македонски 
композитор Дамјан Темков. 

Манифестацијата "Есенски 
музички свечености" е под др жана од Министерството за 
култура со 200.000 денари, а таа добива голема поддршка и 
од музичките институции.

Следна беше операта "Волшебната флејта" од Моцарт, 
во изведба на солистите Ана и Игор Дурловски и Благој 
Нацоски, под диригентство на гостинот од Австрија, Ри-
кардо Моресо. Во рамки на манифестацијата, на 22 ноем-
ври, Македонската опера и балет ќе ја има премиерната 
изведба на представата "Кармен".

До крајот на "Есенски музички свечености" ќе се одржат и 

"Уште со самото почнување на манифестацијата 
наидовме на голема поддршка од уметниците и 
од музичките институции за да го претвориме 
ноември во празник на музиката. Односно, и ние 
како организатори да дадеме придонес во збо-
гатувањето на музичкиот живот во Скопје", истак-
на Никола Глигоров, директор на Дирекцијата за 
култура и уметност на Скопје.

Тој потенцираше дека и годинава мани фес та-
цијата ја следи практиката која ја востанови уште 
на почетокот, а тоа е, освен промовирање на дела 
и уметници од меѓународната музичка сцена, да 
им се даде поголем простор и на македонските 
уметници, како и да се афирмира македонското 
творештво.

Ставајќи се во позиција на истражувач на 
нови и свежи идеи, а со цел да се придонесе во 
поттикнувањето, унапредувањето и развојот на 
културата преку разни форми на изразување, 
Дирекцијата за култура и уметност, покрај веќе 
традиционалните активности и манифестации, 
во 2000 година ја иницираше новата музичка 
манифестација "Есенски музички свечености".

Традиционалниот термин на одржување на 
манифестацијата е ноември.


