Културно информативни центар Срба у Македонији
Скопље 29.фебруар 2012.године

Даривања "Легенди" за дан жена
После пуних девет година паузе, популарна српска група „Легенде" из Београда, у
години када обележава вредан јубилеј - две и по деценије постојања и веома успешног
рада, на међународни Дан жена, 8. март, поново гостује у Скопљу.

На сусрету чланова групе са новинарима у Културно информативном центру Срба у
Македонији Спона, најављено је да ће свим дамама и њиховим каваљерима даровати
велики спектакуларни солистички концерт у скопској Универзалној сали.
- Посебно нам је драго да смо поново у Скопљу где ћемо заиста учинити све да
солистичким концертом дарујемо незаборавне тренутке као поклон свим дамама, на
празник жена. Наш јубилеј само обележавамо, дакле не славимо. А, сада имамо посебну
инспирацију да поновни сусрет са овдашњом публиком буде на нивоу реномеа који
годинама предано и одговорно градимо са више од 1300 концерата који су иза нас.
После Скопља, у таквом ритму, спремамо и 50. концерт и београдском Сава центру,
рекао је Зоран Дашић у Спони на конференцији за новинаре и сусрету са љубитељима
песме коју негују „Легенде".
Драган Пецикоза, извршни продуцент београдске групе је потврдио да је поновно
гостовање „Легенди" у Скопљу резултат личних контаката са Влатком Плевнешом, са
којим је некада заједно радио.
- После концерта у Скопљу, извесно је да ћемо остварити турнеју по Македонији
гостовањем у неколико градова, најавио је Пецикоза, уз објашњење да досада
једноставно није било зреле, организационо издржане понуде за гостовање у
Македонији чиме се и објашњава деветогодишња пауза. Како је сликовито објаснио,
„Легенде" не долазе „на тезге", већ искључиво на добро организоване и припремљене
концерте.

Предстојећи концерт у Универзалној сали, (на Дан жена, 8. марта, у 20 часова),
организационо припрема скопска музичка кућа „Сил – Вла", (Силви и Влатка
Плевнеша).
Они су на сусрету са новинарима и љубитељима праве добре песме коју негују
„Легенде", у Спони најавили спектакуларан концерт, под насловом „Поклон за све
даме". Обећали су да ће „разгалити срца свим љубитељима и познаваоцима лепе песме,
посебно дамама и њиховим каваљерима".
Силви Плевнеш је изразила посебну захвалност, како је рекла, „naшoj Спони", због
подршке у организацији концерта, потврђивањем неговања правих културних и
уметничких веза између Србије и Македоније.
- Са посебним инспирацијама и веома одговорно се припремамо заиста за велику журку
на слављеничком концерту у Скопљу. Радује нас чињеница да нам се плодови
вишегодишњег рада враћају на прави начин између осталог подршком коју добијамо на
концертима и од младих људи. На последњем концерту у Сава центру на пример, више
од седамдесет одсто публике чинили су млади људи, међу којима су многи рођени
после нашег формирања, рекао је солиста „Легенди" Иван Милинковић.
Потврду тих констатција изнела је Јелена Брауновић, кроз питање – како ће бирати
репертоар за скопски концерт и признање да она управо има 25 година - колико и
„Легенде".

Милинковић је одговорио да репертоар „на неки начин бира и одређује публика, па ће
тако бити и у Скопљу", а потврда оцена младих, попут Јелене Брауновић, чији су
родитељи, како каже, редовно слушали њихову музику, може се чути и видети на
Јутјубу уз „захвалост што су тако васпитавани и одгајани".

За време припремног боравка у Скопљу чланови групе „Легенде" гостовали су на
неколико македонских телевизија, укључујући и јавни информативни сервис МРТВ.
Поклон бившем војнику

На сусрету у Спони, Лазару Марину из групе „Легенде" његов бивши старешина из
ЈНА, Чедомир Марковић даривао је књигу сећања – „Сви моји војници". Била то
прилика да се после толико година евоцирају сећања на војничке дане и животна
искуства стечена у некадашњој заједничкој армији.

