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НАСТАП ВО АВСТРАЛИЈА НАСТАП ВО АВСТРАЛИЈА 
НА КРАЛИЦАТА НА НА КРАЛИЦАТА НА 
РОМСКАТА ПЕСНА, ЕСМАРОМСКАТА ПЕСНА, ЕСМА

ННеодамна караванот на "Кралицата и кралевите на 
ромската песна", на чело со светски познатата Есма 
Реџепова, беа гости во престижниот Центар на 

уметностите во Мелбурн, Австралија. Салата беше пре-
полна, беше исполнета до последно место. Настапот беше 
изведен во соработка на Советот на Македонската заед-
ница од Викторија и генералниот конзул на Република 
Македонија.

"К АДЕ С ТЕ МАКЕДОНЦИ? "К АДЕ С ТЕ МАКЕДОНЦИ? 
ДА ВЕ ВИДАМ?"ДА ВЕ ВИДАМ?"

Се создаде вистинска ерупција кога се појави Есма Реџепова 
со нејзиниот професионален оркестар. Без да размислува, со 
самото влегување од срце извика "Каде сте Македонци? Да ве 
видам? Да живее Република Македонија!!!" 

"Реакцијата не може да се опише, можеше само да се по чув-
ствува, но се гледаа солзи радосници, овации и долги аплаузи. 
Сè тоа укажуваше дека поголем дел од присутната публика беше 
од етничко македонско потекло, меѓутоа и останатите беа во-
одушевени од настапот на Есма. Таа пееше, а нејзиниот силен 
глас се разлеваше меѓу присутните. Задоволни од настапот, со 
громогласен аплауз ја враќаа кралицата на ромската песна по-
веќе пати на бина. Таа со нејзиниот оркестар со право го носат 
името 'Кралица и кралеви на ромската песна'", вели Ицо Нај-

довски, Македонец кој долги години живее во Австралија. 
Како што понатаму потенцираше господинот Најдовски, кој 

на концертот беше во улога на водител, организаторите и ра-
ководството на Центарот на уметностите во Мелбурн му из-
разиле јавна благодарност на генералниот конзул Саво Сиби-
новски, неговиот помошник Гоце Пејовски и на претседателот 
на Советот, Злате Нически.

Менаџментот на Центарот на уметностите и конзулот Сиби-
новски, како и Советот на Македонската заедница, презадоволни 
од настапот на Есма, прават обиди да ги поканат и Драган Дау-
товски, "Синтезис" и оперскиот пејач Борис Трајанов и да 
уживаат во нивните настапи.

Привилегија е да се слуша Есма Ре-
џепова, уште поголема привилегија е да 
се види и доживее на сцена. Вистинско 
уживање е да се слушнат "Зошто си ме 
мајко родила", "Свадба македонска да 
направам", "Чае шукарие"... и останатите 
нејзини незаменливи хитови со кои е 
позната ширум светот. 

Есма, како што вели самата, воспитана од 
починатиот Стево Теодосиевски, обиколувајќи 
го светот го шири сознанието за Македонија 
и за Скопје. Според признанијата и успесите 
кои ги има постигнато, таа веројатно е 
најуспешниот македонски естраден уметник 
на сите времиња.

Целата публика беше презадоволна од 
настапите на експертите на песната и на 
музиката.

ГОСПОДИНОТ ИЦО НАЈДОВСКИ ГОСПОДИНОТ ИЦО НАЈДОВСКИ 
СО ДЕЛ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕСО ДЕЛ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ


