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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!

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
ОД КОВИД-19 

ЧУВАЈТЕ СЕ! 

ЧУВСТВУВАЈТЕ СЕ БЕЗБЕДНИ!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021
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Илинденско предвечерие...

Се подготвува Фестивалската вечер. 
Вечерта која со нетрпение се чека за „Комитско“...
Уште ден-два, а во меѓувреме битолчани и гости, 
наши иселеници кои лани не дојдоа во родниот крај 
спречени од пандемијата, љубопитно прашуваат 
кој се ќе учествува на фестивалот.

Ѕиркаат на изложбите што ги поставивме во Магазата и Музејот, 
и избираат македонски дела од Саемот на книги
посветен на изданија кои ги промовираат 
народната култура и традицијата.

Најмладите се најмногубројни....
тие децата, учениците и нивните педагози 
веќе се на работилница. 

Очекуваме нови таленти!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021
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Со „Пејзажна стилизација“ 
го победив корона вирусот

 Со мојот најнов дванаесетти по ред 
творечки циклус што содржи 40 уметнички 
дела работени во акрил на платно го 
победив корона вирусот. Неможев никаде 
да одам, но затоа се сетив на деновите 
кога како рибар на риболов се загледував 
во разнични предели и пејзажи кои сум ги 
видел и длабоко меморирал, рече авторот 
Панде Петровски на изложбата „Пејзажна 
стилизација“.
 -Во сите слики доминираат светли и 
топли бои. Не сакам црнила, темнина. Го 
сакам сонцето, топлиот колорит на нашето 
јужно поднебје кое го искажувам со 
пастелни светли бои. Користам акрил на 
платно, а применив и други техники или 
комулирана техника за да ги постигнам 
посакуваните ефекти. Целата колекција се 
стилизации на формите да станат витки, 
чисти,меки и до крај рафинирани, истакна 
Петровски.
 Изложба за отворена ја прогласи 
градоначалничката на Општина Битола 
Наташа Петровска која од авторот и 
неговата внука Ангела доби подарок 
уметничко дело.
 -Оваа летна вечер е чувство на 
посебност, но и кога имате ваков ликовен 
уметник, ваков автор во својот град – исто 
така е чувство на посебност. Прекрасни се 

Панде Петровски, ликовен уметник и педагог

уметничките дела на Петровски и не се 
сомневам дека ќе приреди нови, рече на 
свеченото отворање градоначалничката 
м-р Наташа Петровска
 Со изложбата „Пејзажна стилизација“ 
на ликовниот уметник Панде Петровски 
почна серијалот културни настани вра-
мени во програмата на најновото издание 
на Фестивалот на народни игри и песни 
„Илинденски денови“.
 -Многу е тешко кога треба да се каже 
нешто за човек кој создава дела што 
сведочат за голем талент, огромна кре-
ативност и трудољубивост. Панде Петро-
вски е човек кој што во континуитет остава 
трага во уметноста, во ликовната педа-
гогија, пишаниот збор, светот на афориз-
мите, во континуитетот на инспирацијата 
од фолклорната традиција, па и во 
сценографијата. Панде Петровски е човек 
од кој учеле генерации ученици и сегашни 
уметници. Затоа имаме чест и задовол-
ство да уживаме во неговите уметнички 
крации, истакна м-р Валентин Соклевски 
во пригодната реч посветена за изложбата 
на Панде Петровски насловена како 
„Пејзажна стилизација“.
 Во уметничкиот дел од програмата на-
стапи ОНИ „Рудина“ и младите членови од 
КУД „Илинден“ Битола.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021
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 Ансамблот на народни игри и песни 
„Орце Николов“ од Скопје, годинава слави 
75 години од формирањето, од денот кога 
во 1945 година беа отворени вратите на 
вљубениците во фолклорот.
 Во овие 75 години континуирана рабо-
та, евидентирани се повеќе од 15.000 чле-
нови кои приредиле околу 6.700 концерти 
во земјава и низ светот кои ги следеле над 
10 милиони гледачи.
 -Низ игра, песна и музика, задоени со 
вековното духовно и културно богатство, 
илјадници вљубеници во македонскиот 
фолклор, членови на ансамблот „Орце 
Николов“ станаа чувари и пренесувачи на 
се што нашиот народ со векови ткаел, како 
дел од своето битисување. Сите оние кои 
во изминатите децении твореа, живееја во 

неговото вишнеење, како и младите гене-
рации денес што се дел од него, сплотени 
го издигнаа ансамблот кој е еден од првите 
зачетоци на културно-уметничкиот амате-
ризам во државата, истакна м-р Валентин 
Соклевски, уметнички раководител на 
фестивалот „Илинденски денови“.
 Во битолскиот Музеј изложени се над 
400 записи, фотографии и новинарски 
прилози кои се потврда за огромните успе-
си на Ансамблот „Орце Николов“ од 
Скопје.
 Свеченото отворање на изложбата 
беше проследено со солистички настап на 
младите Илче на кавал и Огнен на гајда.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Изложба  
„75 години - повеќе од игра и песна“

Ансамбл „Орце Николов“-Скопје 
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Почитувани читатели посетите ја нашата интернет страница.

Сите информации за Фестивалот на народни игри и песни 
„Илинденски денови“ со лесна навигација, брзо и од секое 

место можете да ги прочитате на македонски и англиски јазик.
Само со еден клик можете да ја отворите рубриката 

посветена на историјатот на фестивалот, да ја погледнете 
богата галерија и секако да ги прочитате новостите и 

програмските активности на фестивалот во Битола.

Контактирајте не во секое време!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

www.ilindenski denovi.com

Нашата интернет страница
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Ретроспективна изложба  
„50 години CIOFF – За живот на традицијата“

ФОТО ГАЛЕРИЈА

НУ Центар за култура – Битола, Фоаје
20 јули 2021
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Ретроспективна изложба  
„50 години Илинденски денови“

ФОТО ГАЛЕРИЈА

НУ Центар за култура – Битола, Фоаје
20 јули 2021
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

НАЈАВУВАМЕ

Саем на книги од областа на 
народната култура и традицијата
В о 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

 Изложба „Реинкарнација“ 
автор Бојан Петковски
Уметнички одраз на сегменти од 
материјалната и духовната култура
на XIX и XX век
КЦ Магаза - Битола 
26.07.2021 - 12 часот
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

НАЈАВУВАМЕ

26 | ЈУЛИ | 2021 | 20:30

HERAKLEJA

KONCERT

 CIOFF
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

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. ФА „Китка“ Истибања
2. ФА „Мугри“ Кочани 
3. Dance Plus Folk, Elbasan, Albania
4. Трио „Кладенец“ – Теарце
5. 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

Распоред на групи и ансамбли
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

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. Ансамбл „Митко Алексов“ Кочани
2. Староградска група „Сирма војвода“ Битола
3. Староградска група „Васил Хаџиманов“ Кавадарци
4. КУД „Пензионер“ Прилеп
5. Пејачка група „Горди Власи“ Скопје
6. КУД „Илинден“ Струга
7. Октет „Прилеп“ Прилеп
8. 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. Ансамбл „Македонија“ Скопје
2. Dance Plus Folk, Elbasan, Albania
3. КУД „Дуле Милосавлјевиќ“ Чачак, Србија
4. 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



2021

Фестивалот го помогнаа:

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


