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There are no translations available.

Вчера вечер на градскиот плоштад во Пехчево, свечено беше отворено 3-тотo издание
на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2013.

Пет часа вредни за паметење за оние кои беа сведоци на она што се случуваше во
центарот на Пехчево, под звездите, ноќ вредна за паметење започна Фестивалот на
дувачки оркестри Пехчево 2013.

Најнапред со дефиле на учесниците предводени од дувачкиот оркестар и мажоретен
состав од град Симитли Р.Бугарија, дувачкиот оркестар од Сандански Р.Бугарија, Куд ,,
Јане Сандански ’’, Куд ,, Гоце Делчев ’’ од Делчево и блех оркестарот Ќоровци с.Црник Пехчево, фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Пехчево,
Игор Поповски.

На најголемиот музички настан во Пехчево и Малешевијата, атмосферата ја загреа
единствената и атрактивната водителка на овогодинешниот фестивал, Ирена
Спировска, која во последните неколку години е меѓу најбараните и најангажираните
женски водители.

На почетокот беше прочитана прекрасна поезија за Пехчево од страна на Габриела
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Костадинова, а за подгревање на атмосферата, музичкиот и сценски настан на
преубавата сцена ова издание на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2013 го
отвори дувачкиот оркестар и мажоретен состав од Симитли - Р.Бугарија, а дувачките
оркестри од Сандански - Р.Бугарија, блех оркестарот Ќоровци од Пехчево и културно
уметничките друштва од Пехчево, Делчево и Берово ја воодушевија публиката присутна
на отварањето на фестивалот, а со Етно оркестарот од Берово заврши првата
фестивалска вечер.

Преку внимателно избраната програма на првата вечер, настапија огромен број на
изведувачи и ансамбли, понудувајќи ја на љубителите на музиката својата изведбена
виртуозност и творечка енергија во различни жанрови и уметнички правци во областа
на музиката, литературата, како и мултимедијалните перформанси и спектакли што им
додаваат духовна содржина на отворените градски простори кои вообичаено се
користат за секојдневните потреби на граѓаните, како и простори наменети за настани
од областа на културата.

Фестивалот има своја тежина и значење бидејќи во текот на 4 дена, успева да го
привлече вниманието на публиката, како и да го привлече вниманието на странските
посетители.

Втората фестивалска вечер на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2013 започна
со програмски дел за деца и младинци.

Во рамки на оваа втора фестивалска вечер настапија децата од детската градинка ,, 7
Септември ’’ и учениците од ООУ ,, Ванчо Китанов ’’ - Пехчево.

Во младинскиот дел од програмата со музички изведби се претставија Драган Колевски,
Борче Павлевски, Андреј Миске, Кире Пандов, Миле Шоповски и Драган Колевски.

Во завршниот дел од втората фестивалска вечер настапија повеќе естрадни уметници и
дувачки оркестри, Жаклина Коловска, Нино Величковски, дувачките оркестри Млади
Таленти од Штип и Ќоровци од с.Црник - Пехчево.
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Стручното жири одлучија дека и двата дувачки оркестри одат во финале.

Дувачкиот оркестар Уска Кан од Берово, е победникот на овогодинешното 3-то издание
на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2013. Со мајсторска изведба на песни
владееше со трубачките вештини, и супериорно се наметнуваше како перфектно зрел
музичар претставувајки лик со сите свои квалитативни одлики.

Во конкуренција на пет дувачки оркестри, жири комисијата составена од врни експерти
од оваа област, Живон Глишиќ, Васил Ристов и Вејчислав Поповски, првата награда
златна труба Јамаха и директно учество на фестивалот во Гуча ја доделија на Уска Кан
од Берово, втората награда кларинет ја доби дувачкиот оркестар Левис од Виница,
додека третата награда тапан отиде во рацете на дувачкиот оркестар Ќоровци од
с.Црник - Пехчево.

Награди додели и г-динот Јохан Тарчуловски, кој на сите учесници им додели пригодни
награди за учество на фестивалот, а наградите беа обезбедени од Домот на културата
,, Јане Сандански ’’ - Пехчево.

,, Годинава имаше многу гости и се покажа голема заинтересираност за фестивалот, па
се надеваме дека Фестивалот на дувачки оркестри - Пехчево ќе прерасне и во
меѓународен фестивал, кој ќе понуди нови содржини и нов квалитет, тоа го
заслужуваат и учесниците и фестивалот и почитувачите на оваа уметност ‘‘, рече
градоначалникот на општина Пехчево, Игор Поповски.

,, Сме учествувале на многу фестивали на дувачки оркестри низ Европа, но овој
фестивал се разликува од другите по душата која ја има, што е работа која се чувствува
на секој чекор во овој мал град. Првпат сме тука и можам да кажам дека Пехчево има
одлична иднина во однос на овој фестивал, кој станува познат и надвор од границите на
Македонија. На фестивалот слушнавме многу убави изведби на дувачки оркестри од три
соседни држави и секој од секого научи по нешто ново. Ќе дојдеме тука и идната година
ако бидеме поканети, на што силно се надеваме“, ни изјави Константин Кирјанов,
диригент на дувачкиот оркестар од Сандански Р.Бугарија. Кирјанов рече дека во
животот не видел помал град со толку силна творечка енергија каква што сретнал во
Пехчево.
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Целата оваа музичка парада беше надополнета и со традиционалниот етно саем Пехчевски Павловден кој се одржува по петти пат, на кој учествуваа многу ракотворци и
занаетчии од земјава и странство и многу етно-групи од повеќе наши градови, кои го
презентираа изворниот фолклор со сите негови белези. Фестивалот заврши со
музичкиот спектакл на познатите DJ ERIC FOX и DJ Marga Sol .

За четири дена фестивалот на дувачките оркестри Пехчево 2013, во градот под
Кадиица и Буковик ги урна ланските рекорди. Преполниот плоштад во Пехчево со
посетеност од преку 20 000 гости кои беа воодушевени од фестивалот и туристичката
понуда на Пехчево, во сите изминати четири фестивалски вечери покажа дека
пехчевчани умеат и сакаат да живеат со музиката дека се добри домаќини, достојна и
верна публика, љубопитна и жедна за секоја фестивалска вечер. Овогодинешната
програма на квалитетни дувачки оркестри, културно уметнички друштва и познати
имиња од македонската и бугарската естрада ја потврди заложбата на тимот, на чело со
градоначалникот, како творец на овој амбициозен проект, фестивалот да има прогрес,
да расте од година во година и да создава свој идентитет. Тоа впрочем го потврдија и
сите учесници на фестивалот со нивните комплименти и воодушевувања од прекрасниот
прием, како од публиката така и од страна на организаторите и посакаа пак да бидат
учесници на идното фестивалско издание, ветувајќи нови и интересни музички изведби.

Уште еднаш се покажа дека сме достојни за организација и реализација на вака
големи и амбициозни проекти од сферата на фестивалската уметност.

Ретроспективно, на се она што се случуваше на фестивалската сцена на годинешниот
Фестивал на дувачки оркестри Пехчево 2013:

КУД „Јане Сандански“ – Пехчево ,КУД „Дедо Илјо Малешевски“ –Берово,КУД „Гоце
Делчев“ –Делчево,Мажоретен состав со Дувачки оркестар –Бугарија ,дувачки оркестар
Ќоровци – с.Црник,Младински општински дувачки оркестар - Сандански ,Етно оркестар
Берово,Настап на деца од детската градинка 7 Септември - Пехчево ,Настап на
учениците од ООУ Ванчо Китанов - Пехчево,Настап на Драган Колевски,Настап на
Борче Павлевски ,Настап на Андреј Миске ,Настап на Кире Пандов ,Настап на Миле
Шоповски и Драган Колевски,Настап на Жаклина Коловска ,Настап на Млади Таленти
Штип ,Настап на Нино Величковски ,Работилнца за етно музика ,КУД Китка - Истибања
,КУД Оризари, Кочани ,КУД БАХАР Чалакли Валандово ,КУД Мегдана - Бугарија ,КУД
Мегдана - Бугарија ,БАХАР Чалакли Валандово ,Оркестар ЛЕВИС Виница ,Оркестар
БЕРСАН Штип ,Настап на Уска Кан - Берово ,ДЈ ТИ СИ РЕСИДЕНТ - Пехчево,ДЈ
Преазидент – Македонија ,ДЈ МАРЕК – Бугарија,Благословена кујна,КУД ,,Мегдана,,
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Бугарија,Настап на етно оркестар Берово ,Настап на Балетска група од Р.Бугарија,КУД
,,Мегдана,, Бугарија ,КУД „Тримери“ Струмица ,КУД Копачка цела група С. Драмче,
Делчево ,КУД „Русалии“ Секирник ,Настап на Ирена Спасовска ,DJ Marga Sol, DJ ERIC
FOX.

ФОТОГАЛЕРИЈА ОД ФЕСТИВАЛОТ НА ДУВАЧКИ ОРЕКЕСТРИ ПЕХЧЕВО 2013
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