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Македонскиот 
претставник Боби Андонов, 
со одличната изведба на 
темата "Прати ми СМС", 
проследена со енергична 
кореографија, се пласира 
на високото петто место. 
Дека македонската 
песна беше една од 
поквалитетните покажува 
и фактот што од сите 
учесници на изборот доби 
по одреден број поени.
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"ПРАТИ МИ СМС" ГО ОБЕЛИ "ПРАТИ МИ СМС" ГО ОБЕЛИ 
ОБРАЗОТ НА МАКЕДОНИЈАОБРАЗОТ НА МАКЕДОНИЈА

ГГрузиската симпатична детска група 
"Мали осички" со песната "Бззз" е 
победник на шестото издание на 

Изборот за детска песна на Евровизија, 
кој се одржа во Ли масол, Кипар. И овој 
пат Македонија може да се гордее со 
високо осво еното петто место на на-
шиот претс тавник Боби Андонов, со од-
личната изведба на темата "Прати ми 

ДЕТСКИ ЕВРОСОНГ 2008 ДЕТСКИ ЕВРОСОНГ 2008 
НА КИПАРНА КИПАР

СМС", проследена со енергична корео-
гра фија.

Втори беа претставниците на Украи-
на, земјата која е избрана за домаќин на 
следното издание на оваа нај го- лема и 
најпопуларна детска мани фес тација. Тре  -
тото место й припадна на Литванија. 

На Детскиот Евросонг се претс та вија 
учесници од 15 земји, а Гиорги и двете 
Марјами од групата "Мали осич ки" ги 
освоја симпатиите на европ ската јав-
ност со беспрекорната из ведба на сво-
јата нумера, која е сос тавена само од 
три збора, во кои доминираше пре поз-
натливиот "го вор" на осичките "бззз". За 
победникот подеднакво решаваа гла со-
вите од секоја земја испратени со СМС-по-
раки и шестчлено стручно жири. 

Дека македонската песна беше една 
од поквалитетните покажува и фактот 
што од сите учеснички на изборот доби 
по одреден број поени. Во од реден мо-

мент "Прати ми СМС" се ис качи дури на 
второто место. За жал, Македонија, која 
гласаше последна, со десетте поени кои 
й ги додели на Литванија, го смени ре-
доследот на табелата и од четвртото 
падна на пет тото место. Но, иако се 
пласиравме на истата позиција како 
минатата го ди на, сепак ова е најголем 
успех на нашата земја на оваа мани-

фестација, бидејќи при гласањето маке-
донскиот претставник постојано беше 
на нај високите места - второ, трето...

Сите средства од гласањето на Дет-
скиот Евросонг ќе бидат наменети за 
помош за децата. Манифестацијата за-
врши со химната на УНИЦЕФ, која ја 
изведоа сите учесници на годинаш ниот 
детски евровизиски избор. 

во Мелбурн, Австралија, а во Македонија неодамна 
ја пееше евровизиската песна "Life" во спомен на То-
ше Проески. Тој зборува 4 јазици, игра од својата чет-
врта година и свири на клавир. Од 3.000 деца токму тој 
бил избран да игра во мјузиклот "Крал на лавовите".

За Боби Андонов музиката е негов предизвик 
уште од мал. Има само 13 години, а веќе пред 
него широко се отвора иднината на музичката 
сцена, не само во Австралија од каде што почнал, 
туку и во Македонија и пошироко. Боби е роден 


