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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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Старо, а ново! Старото е ново!

Очекувано! 
Прекрасно и незаборавно отворање на фестивалските вечери!

Посакувано! 
Спектакуларен концерт на националните ансамбли,
македонскиот „Танец“ и хрватскиот „Ладо“.

Очекувано!
КУД „Илинден“-Битола воодушевија со „Комитска легенда“.

Посакувано!
Хераклеја Линкестис полна со респектабилен аудиториум.

Очекувано!
Публиката со долготраен аплауз честиташе на ансамблите.

Посакуваме!
Секоја фестивалска вечер да биде како првата...
според календарот стара, а сепак нова!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021
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Добре дојдовте на Фестивалот на народни 
песни и игри „Илинденски денови“!

 „Илинденски денови“ е повеќе од фес-
тивал, тој е една раскрсница во која
младоста се огледува на мудроста, во која 
светот се прелева низ игра и песна и сите
сме различни а исти, му се радуваме и го 
славиме животот со музика.
 А за музиката велат дека е универ-
зален јазик на човештвото, па на нашиот 
фестивал зборуваме еден јазик пеејќи и 
танцувајќи.
 Педесет и една година продолжува-
ме да ја веземе и ткаеме традицијата низ
игра и песна. Се радувам на годинешниот 
фестивал, бидејќи за жал, пандемијата 
силно ги погоди и фолклорните ансамбли 
низ целиот свет.
 Затоа како феникс се издигна фес-
тивалот и ги отвори широко вратите на 
Битола, ќе живее Широк Сокак, старата 
битолска чаршија, Хераклеја, сцената во 
Ракометното игралиште.. .  Тропнаа 
тапаните силно, се одржа дефилето по 
Широк Сокак!
 Нека ни е со среќа и бериќет фес-
тивалот за кој ќе сведочат генерациите 
дека не се откажавме ни во овие тешки 
години на човештвото. Не постои ново без 
старо, не постои оро без зурла и тапан, не 
постои фестивал без уметници, публика и 
гости.

Маја Андоновска Илијевски,
директорка на НУ Центар за култура-Битола

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021
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 Почитувани вљубеници во народните 
ора и песни – чувари на македонската 
традиција. Морници лазат од секоја 
изведба на „комитското“ од ансамблот на 
КУД „Илинден“. 
 „Комитско“! Оро, за кое велат дека се 
игра на цело стапало, а толку живо. Оро 
кое комитите го играле без песна и свирка 
за да не ги чуе непријателот. Вечерва 
комитското одекна гласно и моќно, носејќи 
ја во себе сета симболика на фестивалот. 
 Гласно и моќно во деновите пред нас 
ќе одекнат изведби на десетици ора од 
земјава и странство. И, не на цело стапа-
ло, ами на две цели стапала и на две нозе 
како што цврсто стои фестивалот кој 51 
година во континуитет претставува чувар 
на македонското културно наследство, 
заштитник на македонската традиција, 
стожер за духовно поврзување на маке-
донците од целиот свет, мост за афирма-
ција на македонскиот фокклор ширум 

светските културни простори, но и мож-
ност за интернационализација на фести-
валот како огледало на мултикултурата.
 Фестивалот „Илинденски денови“ 
веќе пет децении е нераскинлив дел од 
Битола, од Македонија, од регионот и од 
светскиот фоклорен свет. Илјадници на-
родни уметници, многубројни посетители 
инспирирани и водени од автентични 
културни вредности се дел од мозаикот на 
овој фестивал, толку жив и толку коло-
ритен, како секоја од носиите што проде-
филирале, како секоја од песните што 
прозвучиле. Па сепак, секоја година како 
да сме на почеток, како да не поминал 
половина век од раѓањето на фестивалот. 
И, тоа најверојатно е најубавото што овој 
вруток ни го дава одново и одново.
 Секоја година доаѓа нова генерација 
која е дел од мозаикот што сведочи за 
македонската традиција, за традицијата 
на многу народи кои биле дел од илин-
денските денови и сите тие заедно го 
шараат светското платно на фолклорот и 
остануваат да сведочат за светското 
културно наследство. Исто како моза-
иците на овој прекрасен и безвременски 
антички локалитет. 
 Нам ни останува со сите сили да 
создаваме можности и услови овој фес-
тивал да живее, да ја негуваме тради-
цијата, пред се нашата - македонската, да 
ги негуваме формите врз кои извира и да 
ги празнуваме народните ора и песни 
бидејќи тие се нашите сведоштва, тоа се 
нашите дамари.
 Нека звуците на инструментите и 
песните допрат сечие срце. Срцата нека 
пулсираат во ритамот на ората и песните 
на фестивалот „Илинденски денови“-
Битола.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Фестивалот „Илинденски денови“ повеќе 
од пет децении е нераскинлив дел од Битола

Татјана Крнчева, 
претставник на Општина Битола
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 Светската асоцијација на фолкорни 
фестивали-ЦИОФФ претставува чувар на 
движното културно наследство. Ние 
сакаме светот да разбере дека ЦИОФФ 
придонесува за развој на живите тра-
диции.
 Навистина не е лесно да се органи-
зира културен настан во време на 
пандемија. Неодамна бевме на фолкорна 
олимпијада во Русија каде таму ги 
запознав битолчаните од КУД „Илинден“. 
Горди бевме затоа што на фолкорната 
олимпијада имаше над 15.000 учесници и 
публика побројна од онаа во Токио.
 Среќен сум што оваа година присус-
твувам на фестивалот „Илинденски де-
нови“ во Битола.

 Им честитам на организаторите и ди-
ректорката на фестивалот затоа што во 
ова време на пандемија нема многу 
фестивали. Им честитам и на учесниците 
кои допатуваа во Македонија бидејќи и 
ним не им беше лесно да патуваат.
 Мојата порака до сите гласи – Ајде да 
танцуваме заедно! Ајде да свириме 
заедно! Ајде да пееме заедно! Ајде да 
изградиме поубав свет заедно!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Среќен сум што присуствувам на фестивалот 
„Илинденски денови“ во Битола

Филип Бусон, 
претседател на ЦИОФФ
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 Собранието на Република Северна 
Македонија како претставнички дом на 
граѓаните чија што улога е, и да биде дел 
од ваквите традиции, е горд покровител на 
Фестивалот на народни игри и песни 
„Илинденски денови“.
 Музиката, фолклорот и игрите се уни-
верзална цивилизациска категорија, дел 
од светското културно наследство, но во 
исто време тие претставуваат значјни 
елементи кои го дефинираат, чуваат и раз-
виваат националниот идентитет. Вред-
ности кои нашите претци векови наназад 
знаеле и успеале да ги сочуваат, разви-
ваат и пренесат на помладите генерации 
како дел од нашиот национален и кул-
турен идентитет.
 Мисијата на ансамблите за мене е 
благородна и заслужува почит. За Бал-
канот и за балканските народи е каракте-
ристично тоа што одсекогаш се почиту-
вале убавата песна и виртуозната игрa и 
на другите, и тоа се почитува преку оваа 
фоклорна манифестација во Битола која 
срдечно и топло ги рашири рацете и ги 
отвори портите за да ги прими во свето 
недро сите овие автентични претставници 
на светската фолкорна ризница.
 Во оваа прилика искажувам почит и 
благодарност до НУ Центар за култура-
Битола за нивната посветеност и несе-
бичен ангажман со кој што на достоин-
ствен начин ја продолжуваат и ја одржу-
ваат во живот оваа традиционална мани-
фестација.
 Со убави мисли и желби, го прогласу-
вам 51 републички фестивал на народни 
игри и песни „Илинденски денови“ за 
отворен!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Благодарност до НУ Центар за култура-Битола 
за посветеноста на Фестивалот

Горан Мисовски, 
потпретседател на Собрание на Република Северна Македонија



9

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.

 Проекција на етнолошки филмови 
во соработка 

со Кинотека на Македонија
  КЦ  Магаза 

27-28.07.2021 –  22 часот

 

  „Ехо од дамарите“
Вокално инструментална вечер

  27 и 28.07.2021
КЦ  Магаза –  22.30 часот

 Придружната манифестација „Ехо од 
дамарите“ е воспоставена во 2010 година со 
цел да се даде акцент и да се афирмира 
вокално инструменталната традиција која 
претставува значаен дел од духовното 
културно наследство. 
 Во рамките на манифестацијата 
учествуваат народни оркестри, инструмента-
листи и вокални интерпретатори од областа 
на традиционалната музика и песна.
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

НАЈАВУВАМЕ

Изложба  „Хрватско културно наследство“ во 3D техника
  Во соработка со 
МХД – Хрватски културен центар 
„Марко Марулиќ“ Битола
  НУ Центар за култура – Битола 
28.07.2021 – 10 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  11:00 – 12:00 час
 Мастер клас за заинтересирани лица , 

28.07.2021 12:30 – 13:30 часот

 Концертна презентација на 
Американски фолклор
Amerikan Folk Ensemble, 
Utah, United States of America
  Плоштад Магнолија, 
пред КЦ Магаза Битола, 
28.07.2021 - 21 часот
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

НАЈАВУВАМЕ

Градска музика и мажорет ансамбл
Херцег Нови - Црна Гора
Дефиле од плоштад Магнолија 
до Офицерски дом
28.07.2021 - 11 часот

Промоција на Монографија 
„65 години КУД „Илинден“ Битола“

  КЦ Магаза – Битола
29.07.2021 - 18 часот

Ревија на традиционални 
Балкански носии
  Ансамбл Македонија Скопје 
  Плоштад Магнолија – Битола
29.07.2021 - 22 часот
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

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
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

Распоред на групи и ансамбли
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ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

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


