СПОНА-Културно-информативни центар у Републици Македонији

Мерима и Легенде звезде фестивала у Куманову
27. август 2010.
Угледна интерпретаторка српских народних песама Мерима Њеогомир и група „Легенде",
звезде су овогодишњег Међународног тамбурашког фестивала, који по шести пут вечерас
почиње на отвореној сцени, на централном градском тргу у Куманову.
На две фестивалске вечери данас и сутра, наступају реномирани ансамбли из Македоније,
Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније.
- Потрудили смо се да и ово издање феситавала буде обележено наступом квалитетних
учесника. Убеђени смо да ће овогодишњи фестивал бити у знаку празника добре музике и
тамбурашког дружења, најавио је Жика Крстевски, органзациони директор Фестивала и
начелник сектора за културу општине Куманово.
На Тамбурашком фестивалу пред публиком на отвореном наступа осам реномираних
оркестара из земље и иностранства.

Како је објаснио уметнички директор фестивала Нино Величковски циљ је постигнут будући да
су ангажовани гости из неколико држава са простора бивше Југославије који на прави начин
одражавају колорит музике из средина које представљају.
Вечерас фестивал наступом отварају домаће групе „Ђезме" из Куманова, затим познати и
популарни „Кумановските тамбураши" и на крају, звезде вечери - група „Легенде". Популарна
група из Србије забављаће публику на двочасовном концерту.
Сутра увече припремљено је посебно уживање за публику у Куманову, која ће, као и
претходних година, у фестивалским данима, сасвим сигурно добити „појачање" и из других
градова Македоније, али и југа Србије. Почетак програма је резервисан за КУД „Иво Лола
Рибар" из Београда и звезду вечери, како је најављено „легендарну - Мериму Његомир".
После тога је предвиђен наступ оркестра „Штипске мераклије" из Штипа, затим „Црногорске
тамбураше" из Подгорице, „Петрове Тамбураше" из Шемпетре – словеначке Савинске долине и
састав хрватске Тамбурашке школе „Баторек" из Осијека.
Фестивал је централна манифестација овогодишњег Кумановског културног лета. Циљ
организатора је, како објашњавају, да се обнови тамбурашка традиција у Куманову, али и
Македонији, чији музички зачеци досежу далеку 1917. годину.

