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Почитувани посетители!
Најљубезно Ве замолуваме
фестивалските настани да ги следите со:
-Задолжително носење заштитна маска
во затворен простор!
-Дезинфекција на раце на влез во секој објект
каде се одржува Фестивалот!
-Одржување физичко растојание од 2 метри!
Доколку Ви е потребна помош или информација,
слободно контактирајте ги нашите претставници
на Фестивалот!

ЧУВАЈТЕ СЕ!
ЧУВСТВУВАЈТЕ СЕ БЕЗБЕДНИ!
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...staroto
e novo...

Старото, е ново
Најново издание на
најстариот македонски фестивал.
Или можеби ќе помислите,
најстариот фестивал продолжува
со најновото издание за
презентација на изворен фолклор...
Старото, е ново...
Старо затоа што корењата се длабоки,
а ново...
затоа што нови листови никнуваат,
нови листови се бројат,
нови листови се впишуваат на
нашите фестивалски страници
кои датираат од 1971
и токму тука во Битола.
Сите со нетрпение го чекавме фестивалот.
Фестивалот почна...
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Маја Андоновска Илијевски,
директор на НУ Центар за култура-Битола,

Си велам, како да издишавме,
како малку да ни се врати здивот!
Годинава за прв пат во земјава, и во
Битола ќе престојува Филип Бусон,
претседател на ЦИОФФ, а тоа за Фестивалот е големо признание.
-Посакуваме добредојде на сите и на
господинот Филип Бусон кој лично и
одблиску ќе гледа колку фестивалот му
значи на публиката и на учесниците. Ќе
види зошто овој фестивал едуцира и продуцира, зошто припаѓа на сите генерации
на сцената и пред сцената и уште еднаш
ќе впише дека ЦИОФФ заслужено ни го
дале сертификатот да бидеме членови на
семејството светски познати и признати
фолклорни фестивали или во кремот на
фолклорните работници од светот или со
еден збор да го види фестивалот со кој се
гордееме. Присуството на Бусон е многустрано позитивно и затоа подготвивме
посебна програма, дружење со уметниците, но и средби со министерката за култура и градоначалничката кои ќе се
реализираат за време на неговиот престој,
вели Андоновска Илијевски.
„Илинденски денови“ е фестивал од
посебен национален интерес и посочува
на нашиот идентитет затоа не отстапуваме од традицијата....од дефилето на
Широк Сокак, од орото „Комитско“, од
фестивалските гнезда.....
-Благодариме на сите што помагаат за
одржување на Фестивалот на народни
игри и песни „Илинденски денови“, односно на традиционалниот покровител
Собрание на Република Северна Македонија, Министерство за култура, Општина Битола, Општина Новаци, локалните
јавни претпријатија, РЕК Битола, како и
компаниите „Кромберг и Шуберт“ и „Пелагонка“. Но и на останатите кои директно
или индиректно се вклучени во овој голем
културен настан, порача Андоновска
Илијевски.
Програмските содржини ќе се одржуваат на отворено и според ковид-протокол
за сите!

Си велам, како да издишавме, како
малку да ни се врати здивот...„Илинденски
денови“ – Фестивалот,...ќе го одбележи и
ова лето во Битола, вели за фестивалскиот Билтен, директорката Маја Андоновска Илијевски.
-Луѓето се желни за културни настани,
очекуваат фолклор од цел свет, сакаат да
видат оро на Широк сокак, сакаат концерти. Во десетте денови нудиме програма
која ќе ги исполни очекувањата на публиката која ќе се реализира на сцените, нам
познатите, а на гостите нови за нови
докажувања. Ќе се презентира домашен и
странски фолклор, концерти и уметнички
настани кои за момент ќе ги тргнат грижите
за светската пандемија и ќе понудат нова
енергија, имунитет, здравје и задоволство.
Програмата е многу богата и обилна и
затоа овозможува да се заборави тоа што
се случуваше од ковид-пандемијата и која
предупредуваше дека можеби нема да се
одржи и ова 51. фестивалско издание. Но,
ете го Фестивалот како вистински лек за
душата, нагласува Андоновска Илијевски.
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Традиционална предфестивалска средба
со битолските новинари

Директорката Маја Андоновска Илијевски и програмскиот селектор на фестивалот м-р Валентин Соклевски одржаа
предфестивалска средба со битолските
новинари и фоторепортери, на кои им ја
соопштија програмата за 51. издание на
Фестивалот на народни игри и песни
„Илинденски денови“.
-Фестивалот ќе почне на 20 јули, а ќе
заврши со интернационална вечер на 30
јули. Годинава пречекуваме гости од
Америка, Русија, Грција, Хрватска, Србија,
Албанија кои заедно со македонските
ансамбли ќе почнат со дефиле на Широк
Сокак, а потоа и на фестивалската сцена.
Фолклорот не дефинира како нација, како
луѓе и зборува за нашиот идентитет и
гордо и годинава ќе го презентираме во
градот, државата и светот, истакна Маја
Андоновска Илијевски, директорка на
битолскиот Центар за култура и во детали
ја појасни фестивалската програма што ќе
се релизира во десет мак симално
исполнети програмски денови.
Оваа година фестивал от ќе се
одржува под мотото „...старо, а ново...“ чиј
автор е м-р Валентин Соклевски селектор
и режисер на фестивалот на народни
песни и игри „Илинденски денови“.
-Фестивалот „Илинденски денови“ е
сцена на која старото се пренесува и
афирмира како ново на генерациите што
доаѓаат. Фестивалот не е инцидент туку

процес, фестивалот е систем кој функционира. Фестивалот не е само игра и песна,
туку и збор и наука, и тоа сакаме да го
развиваме што повеќе и во соработка со
стручни лица. „Илинденски денови“ е
единствен фестивал во Северна Македонија со сертификат за интернационален
фестивал затоа што ги исполнува сите
светски критериуми, истакна Соклевски и
додаде дека иако зад нас се 50 години, ние
како да почнуваме од почетокот и затоа
старото е ново.
Републичкиот фестивал на народни
песни и игри „Илинденски денови“ и годинава соработува со Факултетот за антрополгија-Скопје, Факултетот за етнокореологија-Штип, Институтот за фолклор
„Марко Цепенков“-Скопје, но и други
стручни лица.
За време на десетте фестивалски денови во Битола ќе се одржуваат изложби,
работилници, а ќе настапат 26 културно
уметнички друштва и фолклорни групи од
државата и странство.
Фестивалот „Илинденски денови“ од
2017 година има сертификат на ЦИОФФ
кој го доби на заседанието на светската
фолклорна асоцијација во Индонезија.
Годинава во Битола ќе престојува и претседателот на ЦИОФФ, господинот Филип
Бусон, беше кажано на предфестивалската прес конференција.
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Година во чест на
Блаже Конески
Фестивалот „Илинденски денови“ се вклучува кон
активностите што се организираат во чест на 100годишнината од раѓањето на Блаже Конески,
великанот на македонската култура.
Ако се знае дека културата и образованието
директно влијаат врз градењето на општествената
перцепција за вистинските вредности во едно
општество, тогаш ние со задоволство со нашата
публика ја споделуваме легендарната песна „Тешкото“
која Конески ја напишал инспириран од еден настан
кога гледал како македонци орото го играат тивко, без
музика, без зурли и тапани.

7

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

„Тешкото“
О тешкото! Кога во молк да те гледам,
на очиве магла ми напаѓа сура,
и одеднаш - в бескрај се растега редот
и ридја се губат в пустелија штура и еве кај иде од маглата матна
сè сенка до сенка, сè еден до друг во бескрајно оро син оди по татка,
по деда си - внук.
Времињата мрачни се нивното поле,
и нивната свирка - на прангите ѕвекот,
а главите им се наведени доле,
и покроце врват - сè чекор по чекор.

... О тешкото! Зурли штом диво ќе писнат,
штом тапан ќе грмне со подземен екот во градиве зошто жал лута ме стиска,
во очиве зошто навирува река
и зошто ми иде да плачам ко дете,
да превијам раце, да прекријам лик та гризам јас усни, стегам срце клето,
да не пушти вик.
О тешкото! Старци излегуват еве,
на чело им мисла, во очи им влага
и првиот чекор по меката трева
е мирен и бавен, со задржана тага.
Но 'рзнува тапан и писок се крева
и молња светнува во секој глед,
и напред се пушта, се стрелка, се слева
стегнатиот ред.

О времиња, што ве в мрак родот мој минал,
кој збор ќе ми најде за вашата стрв?
Кој збор ќе ми најде за ужасот зинат
над пустош и крв?!
Кој број ќе ми каже на лутите рани,
на пламнати ноќи, на пеплишта пусти,
кој на срце болки ќе изреди збрани,
и на очи солзи, и клетви на усти?
О тешкото! Синџир ти беше на робја,
од калеши моми и невести ред,
со врзани раце во плен што ги погнал
насилникот клет.

До старците момци се фаќаат скокум;
не издржа срце - сив сокол во клетка,
не издржа пламен жив потулен во око,
не издржа младост што сака да летне!
Се залула оро! Се заврте земја,
и чиниш - се корне стресениот век,
и околу трпнат ридиштата темни
и враќаат ек.

О тешкото! Синџир ти беше на робја,
дур не стана народ во листена гора,
сè дури со јадот од векови собран
не поведе бујно, бунтовничко оро!
Се залула танец низ крвје и огон,
и повик се зачу и грмеж во чад те разнесе сегде бунтовната нога
по родниот кат.

И божем се врасло кипнатово оро
со исконска сила за земјава наша
и во него шуми на реките зборот,
и во него рика див ветер и страшен
и во него шепнат узреани житја
и вечерен мирис се разлева тих,
и земјата дише во пролетна ситост
со запален здив.

О тешкото! Сега по нашите села
во слобода првпат штом оро ќе сретнам,
зар чудно е - солза да потече врела,
зар чудно е - жалба јас в срце да сетам?!
Од вековно ропство, мој народе, идеш
но носиш ти в срце дар златен и пој.
Пченицата твоја триж плодна ќе биде,
И животот твој!

И душата, чиниш, на родот мој мачен
во тешково оро се уткала сета век по век што трупал сè попуст и мрачен
од крвава болка, од робија клета,
век по век што нижел од корава мисла
за радосна челад, за слободен свет,
од песна - за љубов што гине со пискот
ко жерав во лет.
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51. Републички фестивал на народни песни и игри
„ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ Битола

Генерална програма
20.07.2021 година (вторник)
Изложба „Пејзажна стилизација“ автор Панде Петровски
КЦ Магаза - Битола – Свечено отворање во 20 часот
Ретроспективна изложба на фотографии
„50 години CIOFF – За живот на традицијата“
НУ Центар за култура – Битола, Фоаје
Ретроспективна изложба на фотографии:
„50 години Илинденски денови“
НУ Центар за култура Битола – Фоаје

21.07.2021 година (среда)
Изложба на фотографии „75 години – повеќе од игра и песна“
Ансамбл на народни игри и песни „Орце Николов“ Скопје
НУ Завод и Музеј - Битола – Мала сала, 11 часот

22.07.2021 година (четврток)
Промоција на Боенка „Народната култура – трајна инспирација“
КЦ Магаза Битола – 10 часот
Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
КЦ Магаза Битола - Свечен почеток во 10:30 часот

23.07.2021 година (петок)
Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
КЦ Магаза / НУ Завод и музеј / Парк кај Саат Кула
Почеток: 9 часот
Работилница за везење
Живка Танушева Ицаноска, наставник по текстилно стручни предмети
во СОУ „Таки Даскало“ Битола
КЦ Магаза Битола, 19 часот
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24.07.2021 година (сабота)
Саем на книги од областа на народната култура и традицијата
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола – 10 часот.

25.07.2021 година (недела)
Саем на книги од областа на народната култура и традицијата
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола – 10 часот.
Аудио визуелна изложба „ВИТА“
Концепт и режија Филип Петковски
НУ Завод и Музеј – Битола, Мала сала – 20 часот

26.07.2021 година (понеделник)
Саем на книги од областа на народната култура и традицијата
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола – 10 часот.
Семинар за традиционална музика и игра
Промоција на Зборник на трудови XIII
НУ Центар за култура - Битола, 11 часот.
Изложба „Реинкарнација“ автор Бојан Петковски
Уметнички одраз на сегменти од материјалната и духовната култура
на XIX и XX век
КЦ Магаза - Битола – Свечено отворање во 12 часот
Дефиле: „Со песни и игри низ битолските улици“
Саат кула, Плоштад Магнолија, Широк Сокак, 18:30 часот
Свечено отворање на
51-от Републички фестивал на народни песни и игри
„Илинденски денови“ Битола
Изведба на орото „Комитско“ - КУД „Илинден“ Битола
Свечени обраќања и поздравни говори
Концерт на Aнсамблот на македонски песни и игри „Танец“ Скопје,РСМ
и Ансамблот на народни игри и песни „Ладо“ Загреб, Хрватска
Хераклеја – 20:30 часот

10

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

27.07.2021 година (вторник)
Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
КЦ Магаза / Парк кај Саат Кула
Почеток: 9 часот
Работилница за ткаење
Демонстратор по ткаење Петар Јованов
КЦ Магаза - Битола, почеток: 10 часот
Саем на книги од областа на фолклорот и народната култура
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура - Битола – 10 часот.
Семинар за традиционална музика и игра (втор ден)
НУ Центар за култура Битола – голема сала – 10 часот.
Обраќање на Mr. Philippe Beaussant, Претседател на CIOFF
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
на тема:
„CIOFF – Светската организација на фестивали – дејност,
цели и задачи“
НУ Центар за култура – Битола, голема сала 11 часот
Презентација на добиените сознанија од истражувањето:
„Состојбите, проблемите и перспективите на фолклорната
дејност во услови на пандемија“ – м-р Валентин Соклевски
НУ Центар за култура – Битола, голема сала 11:45 часот
„На пладне во чаршија“ – интернационални
фолклорни презентации
Стара битолска чаршија – 11 часот
Манифестација: „Музика на Широк Сокак“ – улични перформанси
Широк Сокак – 12 часот
Вечер на традиционална музика и игра
Ракометно игралиште, Битола, фестивалска сцена – 20 часот.
Проекција на етнолошки филмови во соработка
со Кинотека на Македонија
КЦ Магаза – 22 часот
„Ехо од дамарите“ – Вокално инструментална вечер
КЦ Магаза – 22:30 часот
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28.07.2021 година (среда)
Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
КЦ Магаза / Парк кај Саат Кула
Почеток: 9 часот
Семинар за традиционална музика и игра (трет ден)
Студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола – од 10 до 18 часот
Саем на книги од областа на фолклорот и народната култура
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола – 10 часот
Изложба „Хрватско културно наследство“ во 3D техника
Во соработка со МХД – Хрватски културен центар
„Марко Марулиќ“ Битола
НУ Центар за култура – Битола – 10 часот
Предавање „Културниот и јазичниот идентитет на хрватските
ТВ серии и фестивали (1966 – 1974)“
Предавач: др. сц. Јосип Ласич, Универзитет во Сплит,
Во соработка со МКД – ХКЦ „Марко Марулиќ“ Битола
НУ Центар за култура – Битола – 10:30 часот
Градска музика и мажорет ансамбл - Херцег Нови - Црна Гора
Дефиле од плоштад Магнолија до Офицерски дом - почеток 11 часот
„На пладне во чаршија“ – фолклорни презентации
Стара битолска чаршија – 11 часот
Презентација на Американски фолклор проследен со мастер час
(работилница) – со членовите на Amerikan Folk Ensemble, Utah,
United States of America
Американско катче Битола
Презентација за членовите на Американското катче 11 – 12 часот
Мастер клас за заинтересирани лица , 12:30 – 13:30 часот
Манифестација: „Музика на Широк Сокак“ – улични перформанси
Широк Сокак – 12 часот
Вечер на традиционална музика и игра
Ракометно игралиште Битола, фестивалска сцена – 20 часот.
Концертна презентација на Американски фолклор
Amerikan Folk Ensemble, Utah, United States of America
Плоштад Магнолија, пред КЦ Магаза Битола, 21 часот
Проекција на етнолошки филмови во соработка со
Кинотека на Македонија
КЦ Магаза – 22 часот
„Ехо од дамарите“ – Вокално инструментална вечер
КЦ Магаза – 22:30 часот
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29.07.2021 година (четврток)
Семинар за традиционална музика и игра (четврт ден)
НУ Центар за култура – Битола – од 10 до 17 часот
Саем на книги од областа на фолклорот и народната култура
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола – 10 часот.
Промоција на Монографија „65 години КУД „Илинден“ Битола
КЦ Магаза – Битола, 11 часот
„На пладне во чаршија“ – интернационални фолклорни презентации
Стара битолска чаршија – 11 часот
Манифестација: „Музика на Широк Сокак“ – улични перформанси
Широк Сокак – 12 часот
Вечер на староградска музика и игра
Ракометно игралиште – Битола , 20 часот
Фестивалски караван
Концерт во општина Новаци, 21 часот
Ревија на традиционални Балкански носии
Ансамбл Македонија Скопје
Плоштад Магнолија – Битола, 22 часот
Манифестација „Песна на Широк Сокак“
Презентации на Староградска музика и игра
Од Саат Кула до Офицерски дом, од 21:30 до 22:30 часот

30.07.2021 година (петок)
Интернационална фолклорна разгледница
)коансамбли
трвтеч( анна
идШирок
ог 0202Сокак
.70.03
– презентации на интернационалните
Од Саат кула до Камен мост – од 11:30 до 13:30 часот
51. РФНИП „Илинденски денови“
Свечено затворање и доделување на признанија и награди
Вечер на интернационална музика и игра
Концерт на Ансамбл „Македонија“ Скопје и ансамблите од
САД, Русија, Албанија, Грција и Србија.
Ракометно игралиште Битола, фестивалска сцена – 20 часот.
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Распоред на групи и ансамбли
26.07.2021 година (понеделник)
Дефиле: „Со песни и игри низ битолските улици“
Саат кула, Плоштад Магнолија, Широк Сокак.,
18:30 часот
Свечено отворање
Изведба на орото „Комитско“ - КУД „Илинден“ Битола
Свечени обраќања и поздравни говори
Хераклеја 20:30 часот
Концерт на Aнсамблот на македонски песни и игри
„Танец“ Скопје, Северна Македонија и Ансамблот на
народни игри и песни „Ладо“ Загреб, Хрватска
Хераклеја 21 часот
27.07.2021 година (вторник)
Вечер на традиционална музика и игра
Ракометно игралиште Битола – 20 часот.
1.
2.
3.
4.
5.

ФА „Китка“ Истибања
ФА „Мугри“ Кочани
Dance Plus Folk, Elbasan, Albania
Трио „Кладенец“ – Теарце
Hellenic Centre for Folklore Studies ELKELAM,
Athens Greece
6. КУД „Кирил Пејчиновиќ“ Теарце
7. КУД „Дуле Милосавлјевиќ“ Чачак, Србија
8. КУД „Јане Сандански“ Неготино
9. Siberian Folk Dance Ensemble Razdolie,
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
10. КУД „Илинден“ Битола
11. Amerikan Folk Ensemble, Utah,
United States of America
28.07.2021 година (среда)
Градска музика и мажорет ансамбл
Херцег Нови - Црна Гора
Дефиле од плоштад Магнолија до Офицерски дом
почеток 11 часот
Вечер на традиционална музика и игра
Ракометно игралиште Битола – 20 часот.
1. КУД „Дримкол“ Вевчани
2. Ансамбл „Ќустек“ Скопје
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3. Dance Plus Folk, Elbasan, Albania
4. КУД „7-ми Септември“ Македонски Брод
5. Hellenic Centre for Folklore Studies ELKELAM,
Athens, Greece
6. Ансамбл „Бојмија“ Гевгелија
7. ФА „Тиквеш“ Кавадарци
8. КУД „Дуле Милосавлјевиќ“ Чачак, Србија
9. КУД „Цветови“ с. Дедино, Радовиш
10. АФ „Гоце Делчев“ Битола
11. Siberian Folk Dance Ensemble Razdolie,
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
Концертна презентација на Американски фолклор
Amerikan Folk Ensemble, Utah, United States of America
Плоштад Магнолија, пред КЦ Магаза Битола, 21 часот
29.07.2021 година (четврток)
Вечер на староградска музика и игра
Ракометно игралиште Битола – 20 часот
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ансамбл „Митко Алексов“ Кочани
Староградска група „Сирма војвода“ Битола
Староградска група „Васил Хаџиманов“ Кавадарци
КУД „Пензионер“ Прилеп
Пејачка група „Горди Власи“ Скопје
КУД „Илинден“ Струга
Октет „Прилеп“ Прилеп
КУД „Илинден“ Битола
30.07.2021 година (петок)

Свечено затворање и доделување на
признанија и награди
Вечер на интернационална музика и игра и
Концерт на Ансамбл „Македонија“ Скопје
Ракометно игралиште Битола – 20 часот
1.
2.
3.
4.

Ансамбл „Македонија“ Скопје
Dance Plus Folk, Elbasan, Albania
КУД „Дуле Милосавлјевиќ“ Чачак, Србија
Siberian Folk Dance Ensemble Razdolie,
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
5. Hellenic Centre for Folklore Studies ELKELAM,
Athens, Greece
6. Amerikan Folk Ensemble, Utah,
United States of America
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НАЈАВУВАМЕ
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - Битола
ВЕ ПОКАНУВА
НА СВЕЧЕНОТО ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБАТА

ПЕЈЗАЖНА
СТИЛИЗАЦИЈА
од

ПАНДЕ ПЕТРОВСКИ
Галерија МАГАЗА - Битола
20.07.2021 (вторник), 20 часот

CIOFF

ЗА ЖИВОТ НА ТРАДИЦИИТЕ
50-годишнина од CIOFF® - 75-годишнина од УНЕСКО
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НАЈАВУВАМЕ
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - БИТОЛА

Изложба на фотографии

„75 години – повеќе од игра и песна“
Ансамбл на народни игри и песни „Орце Николов“ Скопје

НУ Завод и Музеј - Битола, Мала сала
21.07.2021 - 11 часот
CIOFF

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
Битола

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - Битола

БОЕНКА
Промоција на Боенка
„Народната култура
трајна инспирација“
КЦ Магаза Битола
22.07.2021 – 10 часот

Државна изложба на детски ликовни творби на тема
„Народната култура како трајна инспирација
во моето творештво“

Детска ликовна работилница
„Народната култура –
трајна инспирација
во моето творештво“
КЦ Магаза Битола
22.07.2021 - 10:30 часот
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НАЈАВУВАМЕ

Работилница за везење
Живка Танушева Ицаноска,
наставник по текстилно
стручни предмети
во СОУ „Таки Даскало“ Битола
КЦ Магаза Битола,
23.07.2021 - 19 часот

Саем на книги од областа на
народната култура и традицијата
Во организација на Матица - Скопје
НУ Центар за култура Битола
24-31.07.2021 - 10.00 часот.

Аудио визуелна изложба „ВИТА“ - Концепт и режија Филип Петковски
НУ Завод и Музеј – Битола, Мала сала 25.07.2021 – 20 часот
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НАЈАВУВАМЕ

KONCERT

HERAKLEJA
26 | ЈУЛИ | 2021 | 20:30
CIOFF
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Festivalot go pomognaa:

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА

2021

