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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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Драги пријатели пред вас е 
интернационалниот број на фестивалскиот билтен

 Републичкиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ е 
воспоставен во 1971 година. Основната мисија на фестивалот е заштитата, 
промоција и афирмација на духовното и материјалното културно наследство, 
претставено преку традиционалната музика, игри, песни, обичаи, обреди, 
носија, инструменти, ракотворби и друго.
 „Илинденски денови“ е единствен фестивал од Северна Македонија кој 
поседува сертификат и е званичен член на Меѓународната асоцијација на 
фолклорни фестивал ЦИОФФ која ги споделува вредностите на УНЕСКО на 
полето на промоцијата на традиционалната култура.
 Нашата директорка на фестивалот, госпоѓа Маја Андоновска Илијевски 
вели: 
 -„Илинденски денови“ е повеќе од фестивал, 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 универзален јазик на човештвото, па на нашиот фестивал 
зборуваме еден јазик пеејќи и танцувајќи. Педесет и една година продолжуваме 
да ја веземе и ткаеме традицијата низ игра и песна.

Dear friends, this is the international 
edition of the festivals bulletin.

 The Republic Festival of Folk Dances and Songs Ilinden Days was founded in 
1971.The main mission of the festival is to protect, promote and preserve the tangible 
and intangible cultural heritage that is presented through traditional music, dances, 
songs, customs, rituals, costumes, instruments, handicrafts and other. 
 Ilinden Days is the only festival in North Macedonia that holds a certificate and is 
an official member of the International Council of Organizations of Folklore Festivals 
and Folk Arts – CIOFF which shares the UNESCO values related to promotion of the 
traditional culture.
 Our Festival Director, Mrs. Maja Andonovska Ilijevski, shall say:
 - Ilinden Days is more than just a festival - it is rather a crossroad where youth 
model themselves on wisdom, where the world is portrayed through dances and 
songs and where we are all different, yet the same, rejoicing and celebrating life with 
music. It is said that music is the universal language of humanity, so we speak one 
language by singing and dancing at this Festival. We continue to weave and 
embroider traditional threads through songs and dances for fifty-one years.
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Let's dance together, 
sing together, and build 

the world peace together!

Philip Buson, 
President of CIOFF

 The President of the World Organization 
of Folk Festivals (CIOFF), Philip Buson, 
familiarized the Macedonian public with the 
constitution of CIOFF whose member is the 
Festival of Folk Dances and Songs Ilinden 
Days. 
 CIOFF was founded in 1970 in order to 
promote the activities of folk festivals, 
handicraft festivals, arts, exhibitions, and 
other. Our task is to promote cultures around 
the world, but also to teach young people 
about the world cultural heritage. 
 CIOFF fosters various publishing 
act ivi t ies. We promote publ icat ions, 
newspapers, and brochures in cooperation 
with UNESCO, as well as other activities. 
Our events are attended by around 15 million 
visitors a year and if we consider the 

Да играме заедно, да пееме 
заедно, да го градиме 

мирот во светот заедно!

Филип Бусон, 
претседател на ЦИОФФ

 Претседателот на светската организа-
ција на фолклорни фестивали (ЦИОФФ), 
Филип Бусон во Битола ја запозна 
македонската јавност со поставеноста на 
ЦИОФФ во која членува и Фестивалот на 
народни игри и песни „Илинденски 
денови“.
 ЦИОФФ е основана во 1970 година со 
цел да се афирмираат активностите на 
фолклорните фестивали, фестивали на 
ракотворби, уметности, изложби...Нашата 
задача е да ги промовираме културите во 
светот, но и да ги учиме младите за 
светското културно наследство.
 ЦИОФФ негува богата издавачка деј-
ност, промовираме публикации и весници, 
брошури во соработка со УНЕСКО и други 
активности. Нашите настани годишно ги 
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economic aspect, then I can readily say that a 
lot of money is invested to help local or 
national festivals. We directly or indirectly 
affect and contribute to local tourism in 103 
countries that are members of CIOFF. 
 Commitment to young people is the main 
activity of CIOFF because it helps towards 
handing down knowledge and it guarantees 
the continuation of traditions. We are patrons 
to 320 festivals around the world including the 
Ilinden Days Festival in Bitola which has a 
rich tradition and has been the host of folk 
groups from al l  over the world that 
authentically present the national cultural 
heritage on stage. This festival has existed for 
more than 50 years and shares this jubilee 
with our CIOFF organization, so we 
celebrate the anniversary together with 
pleasure. This type of festivals is the only 
opportunity for young people and adults to 
get to know each other and learn about 
different cultures which adds further value to 
the festivals. At the Ilinden Days Festival in 
Bitola, we celebrate friendship, youth, and 
peace. 
 CIOFF organizes the World Folklore 
Festival which is similar to the Olympic 
Games organized every 4 years. So was the 
case even this year in Ufa, Russia, where 
folklore defeated the pandemic because we 
organized a spectacle with participants from 
40 countries among which were also the 
members of the Macedonian CAS Ilinden 
from Bitola. 
 CIOFF cooperates with UNESCO, 
especially in relation to the intangible cultural 
heritage, and as a powerful non-govern-
mental organization we are highly respected 
by UNESCO, particularly at the General 
Assembly meetings held in Paris. 
 By bringing cultures closer together, we 
directly contribute to world peace and that is 
why I recommend that we dance together, 
sing together, and build the world peace 
together. 

следат околу 15 милиони посетители, а 
ако се анализира економскиот аспект, 
тогаш може да кажам дека се вложуваат 
многу средства за помош на фестивалите 
на локално или национално ниво. Ние пак 
директно или индиректно влијаеме и 
придонесуваме за локалниот туризам во 
103 држави членки на ЦИОФФ.
 Посветеноста кон младите е клучна 
активност во работата на ЦИОФФ затоа 
што тоа помага за пренесување на зна-
ењата и гаранција за продолжување на 
традициите. Под наше патронство се 320 
фестивали во светот вклучувајќи го и 
фестивалот „Илинденски денови“ во 
Битола кој е со богата традиција, и кој бил 
и е домаќин на фолклорни групи од сите 
страни на светот кои на сцената автен-
тично го презентираат националното 
културно богатство. Фестивалот постои 
повеќе од 50 години, идентично колку и 
нашиот ЦИОФФ и затоа со задоволство и 
заеднички ги славиме јубилеите. Само на 
фестивали од ваков тип има можности 
младите и возрасните меѓусебе да се 
запознаваат и да дознаат за различните 
култури што само по себе е дополнителна 
вредност. На фестивалот „Илинденски 
денови“ во Битола ги славиме прија-
телството, младоста и мирот.
 ЦИОФФ е организатор на светска 
фолклоријада, налик на олиписките игри 
кои се организираат на секои 4 години, а 
така беше и оваа година во Уфа, Русија на 
која фолклорот ја победи пандемијата 
бидејќи приредивме вистински спектакл 
со учесници од 40 држави, а меѓу нив беа и 
членовите на македонското КУД „Илин-
ден“ од Битола.
 ЦИОФФ соработува со УНЕСКО 
посебно во делот на нематеријалното 
културно богатство и како моќна невла-
дина организација имаме висок респект од 
УНЕСКО посебно на состаноците на 
Генералното Собрание кои се одржуваат 
во Париз.
 Со зближување на културите ние ди-
ректно придонесуваме за мирот во светот 
и затоа порачувам да играме заедно, да 
пееме заедно, да го градиме мирот во 
светот заедно.
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 Се радувам со се што се случува на 
Хераклеја оваа вечер. По подлго време се 
враќаме на сцена. Важно е што повторно 
одржуваме концерти, а на 5-ти ноември ќе 
го промовираме проектот „Танец и Влатко 
Стефановски“. Станува збор за 10 нови 
композиции со нови аранжмани. Влатко 
Стефановски често бил гостин на „Танец“, 
а овој пат учествува во заеднички проект 
кој ќе остане за навек.
 Планираме турнеја во странство и 
гостување во Америка и Канада, односно 
настап во осум градови во двете држави и 
тоа го сметаме за добра прилика.
 На сите им го честитам 2-ри Август, 
праникот Илинден да е за навек и вековит!

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Честит Илинден – за навек, 
вековит!

Мартин Вучиќ, 
директор на националниот ансамбл 

„Танец“-Скопје, 
Северна Македонија

Wishing you a happy Ilinden 
this year and in the many 

more years to come!

Martin Vuchikj, 
Manager of the National Ensemble 

Tanec – Skopje, 
North Macedonia

 I am enjoying all the events happening 
here in Heraclea this evening. We finally 
return to the stage after a long period. It is 
important that we started holding concerts 
and on 5th November we are having a 
promotion of the project called 'Tanec and 
Vlatko Stefanovski' which consists of 10 new 
compositions with new arrangements. Vlatko 
Stefanovski has often been a guest perfor-
mer of Tanec and this time also he is parti-
cipating in a joint project that shall remain 
forever. 
 We are planning a tour abroad and 
performances in eight cities in the USA and 
Canada which we consider  a  good 
opportunity. 
 I wish everyone a happy 2nd of August 
and may the Ilinden holiday be celebrated 
forever and ever!
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 Прекрасно е во Битола. Со нетрпение 
го очекувавме овој настап кој е по пауза од 
19 години. Се радуваме што конечно по-
вторно сме тука. Лето е, топло е и така тре-
ба да биде. Се радуваме на заедничкиот 
настап со „Танец“ и веруваме дека ќе 
имаме и други заеднички настапи.
 За нашето гостување се информи-
равме и добивме многу детали за овој 
прекрасен археолошки локалитет Хера-
клеја кој е импозантен. Јас лично прв пат 
тука доаѓам и овој природен простор за 
културни содржини е создаден како за нас, 
за нашиот ансамбл „Ладо“.
 Во нашите албуми има многу фотогра-
фии од сите страни на светот, а најдалеку 
бевме во Јапонија и таму одржавме многу 
концерти. За името на нашиот ансамбл 
често сме прашувани, и затоа и во оваа 
прилика ќе кажеме дека „Ладо“ е старо-
словенски збор кој значи добар, мил, драг. 
Но зборот „ладо“ често се изговара во 
песни кои се пејат во северо-западна 
Хрватска.
 За публиката во Битола подготвивме 
повеќе кореографии и се надевам дека 
нема да треба да минат нови 19 години, за 
повторно да дојдеме во Битола.
 Ова „пандемиско лето“ го завршуваме 
со концерт во Хрватска кој директно ќе 
биде пренесуван на ХРТ.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

По 19 години повторно 
во Битола

Илеана Јурин Бакотиќ, 
директорка и Крунослав Шокац, 

уметнички раководител на 
ансамбл „Ладо“-Загреб, Хрватска

In Bitola again 
after 19 years

Ileana Jurin Bakotikj, 
Manager and Krunoslav Shokac, 

Artistic Director of Ensemble 
Lado – Zagreb, Croatia

 It is wonderful in Bitola. We have been 
looking forward to this performance which 
takes place after a break of 19 years. We are 
happy to be here again. It is summer, it is hot 
and so it should be. We are looking forward to 
the joint concert with Tanec and we hope to 
have other joint performances. 
 We were informed about our visit and 
received many details about this beautiful 
archeological site Heraclea which is 
magnificent. I personally come here for the 
first time and this natural venue for cultural 
events seems as if it has been created just for 
us, for our Ensemble Lado. 
 Our albums are filled with photos from all 
over the world and the furthest that we have 
been to was Japan where we held a lot of 
concerts. We have often been asked about 
the name of our Ensemble so on this 
occasion I shall say that Lado is an Old-Slavic 
word that means good, nice, or dear. But the 
word lado is often mentioned in songs that 
are sung in north-western Croatia. 
 We have prepared several choreogra-
phies for the audience in Bitola and I hope 
that it shall not take another 19 years for us to 
come back to Bitola again. 
 We are ending this 'pandemic summer' 
with a concert in Croatia that shall be broad-
cast live on the national television HRT.
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 Нашата фолклорна група прв пат 
доаѓа во Битола, но лично јас на Балканот 
престојував и пред неколку години кога со 
мојот автомобил патував низ овие 
прекрасни европски предели.
 Овој фестивал е одлично организиран 
и тоа сакам веднаш да го нагласам. Потоа, 
храната е превкусна и тоа сакам да го 
нагласам бидејќи на некои други фести-
вали храната не е многу добра. И, како 
трето но не и последно, битолчани се мно-
гу љубезни, а публиката – фантастична.
 Во Битола ја видовме Старата чар-
шија, плоштадите, Хераклеја и тамошниот 
амфитеатар... Но, остваривме средби со 
претседателот на ЦИОФФ госпoдинот 
Бусон и тоа многу значи. Се сретнавме и 
со нашата амбасадорка госпоѓата Кејт 
Мари Брнз која воедно го следеше нашиот 
концерт на „Магнолија“, а ги запознавме 
прекрасните луѓе од Американското катче 
во Битола.
 Уживаме на фестивалот, се дружиме 
со македонските ансамбли кои како што 
забележав ги има над 20, секогаш ќе го па-
мeтам спектакуларното отворање со про-
фесионалните ансамбли „Танец“ и „Ла-
до“... едноставно ние сите сме среќни што 
сме тука. Научив една нова македонска 
песна „Што ми е мило ем драго, на Струга 
дуќан да имам“...но, вашата „Битола, мој 
роден крај“ е безвременска.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Уживаме на фестивалот 
и среќни сме што сме 

во Битола

Нејт Келор, 
директор и музички раководител 

на американскиот фолк 
ансамбл Јута, САД

 Our folk group is visiting Bitola for the first 
time, but I personally visited the Balkans a 
few years ago when I travelled with my car 
through these beautiful European regions. 
Firstly, I would really like to emphasize the 
excellent organization at this festival. 
Secondly, I would also like to stress that the 
food is delicious because we don't usually 
find such tasty food at other festivals. And 
thirdly, but certainly not lastly, the locals are 
very kind and the audience is fantastic. 
 In Bitola, we have visited the Old Bazaar, 
the squares, Heraclea and the Amphitheatre, 
and we have had meetings with the President 
of CIOFF Mr. Buson, which means a lot to us. 
We have also met with our ambassador Mrs. 
Kate Marie Burns who attended our concert 
at Magnolia and we have met the wonderful 
people of the American corner in Bitola.
 We are enjoying ourselves at the festival 
and hanging out wi th dancers f rom 
Macedonian ensembles which, as I noticed, 
are over 20. I shall always remember the 
spectacular  opening n ight  wi th  the 
professional ensembles Tanec and Lado. We 
are simply all happy to be here. I have learnt a 
new Macedonian song called 'Shto mi e milo 
em drago, na Struga dukjan da imam', but 
your local song 'Bitola, moj roden kraj' is just 
timeless.

We are enjoying ourselves 
at the festival and 

we are happy to be in Bitola

Nate Calor, 
Manager and Music Director 

of the American Folk Ensemble 
from Utah, USA



10

 Кога дознавме дека ќе гостуваме на 
македонскиот фестивал „Илинденски де-
нови“ во Битола веднаш одлучивме дека 
треба да понудиме разновидна програма и 
затоа селектиравме разни танци од 
нашиот крај.
 За македонската публика понудивме 
сценска обработка фолклорни танци ка-
рактеристични за Сибир, карактеристично 
за нас е што ние танцуваме со мали лај-
чиња, потоа користиме кора од бреза и на 
кората од бреза свириме. Тоа е древна 
традиција во Сибир која ја негуваме и за-
тоа ние изработуваме свирчиња од бреза, 
а потоа со нив свириме на фестивали 
ширум светот.
 Краснојарск е град низ кој минува го-
лемата Сибирска Река и затоа во нашиот 
град има многу електрани со големи фа-
брики. Во Краснојарск живеат околу еден 
милион жители и се смета за град кој е 
географски центар на Русија.
 Многумина кога помислат на Сибир, 
мислат на многу ниски температури но де-
новиве кај нас е многу топло и темпера-
турата на воздухот е над 30 степени целзи-
усови. Времето ќе почне да заладува кон 
крајот на август, а во октомври ќе падне 
првиот снег кој се задржува до април.
 Прекрасно се чувствуваме во Битола, 
ги видовме најмаркантни објекти, црквата 
„Св. Димитрија“, џамиите, Хераклеа, 
Широк сокак, Старата чаршија...., а потоа 
од Битола преку Москва се враќаме во 
Краснојарск.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Играме со мали лајчиња и 
свириме со свирчиња од 

бреза – тоа е наша 
древна традиција

Смолин Евгениј Александрович,
 главен раководител и балет 

мајстор во ансамблот „Раздолет“, 
Краснојарск, Русија

We dance with 
teaspoons and play 

the birch whistles – it 
is our ancient tradition

Smolin Evgeniy Aleksandrovich, 
Chief Director and Ballet 

Master at the Razdolet Ensemble,
 Krasnoyarsk, Russia

 When we heard the news about our 
participation at the Macedonian Festival 
Ilinden Days in Bitola, we immediately 
decided that we should offer a diverse 
programme selecting various dances from 
our region. 
 The Macedonian audience was able to 
enjoy watching a stage adaptation of folk 
dances typical of Siberia.  We distinguish 
ourselves by using teaspoons while we 
dance and then we play on birch bark. It is an 
ancient tradition in Siberia which we cherish 
and for this reason we make birch whistles 
and we use them to play at festivals around 
the world. 
 The great Siberian River passes through 
the city of Krasnoyarsk and for this reason, 
our city is dotted with numerous power plants 
and large factories. Krasnoyarsk has a 
population of about one million and is 
considered a geographical centre of Russia. 
Many people associate Siberia with very low 
temperatures, but now it is very hot in our 
country and the air temperature is over 30 
degrees Celsius. The weather starts to cool 
down in late August and the first snow falls in 
October and stays until April. 
 We feel wonderful in Bitola. We have 
visited the most remarkable landmarks like 
the church of St. Demetrius, the mosques, 
Heraclea, Shirok Sokak, the Old Ba-
zaar….and then from Bitola passing through 
Moscow we return to Krasnoyarsk.
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 На фестивалот „Илинденски денови“ 
во Битола доаѓаме по втор пат, а пред 
публиката премиерно настапивме во 2018 
година.
 Според нашите податоци во Битола 
овој пат одбележуваме мал јубилеј би-
дејќи точно по 80-ти пат приредуваме 
меѓународен концерт, надвор од Грција, и 
тоа се случува токму на фестивалот 
„Илинденски денови“. Веруваме дека и 
трет пат ќе дојдеме тука затоа што сакаме 
да настапиме заедно со оркестарот.
 На сцената настапивме со ора од 
островот Крит, потоа од делот на поранеш-
на Тракија, а има и од другите грчки 
региони на нашата земја. Во програмата 
учествуваат нашите млади играорци, а во 
Битола се наши членови кои се на возраст 
од 18 до 23 години, како и некои поискусни 
играорци.
 Битола е многу убав град со прекрас-
на архитектура и со одличен фестивал за 
кој слободно ќе речам „Илинденски дено-
ви“ е фестивал на фолклорните амбаса-
дори, а сите ние потврдуваме дека на 
Балканот треба да владее љубов и при-
јателство кои најдобро се негуваат со 
пријателство.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

„Илинденски денови“
е фестивал на 

фолклорните амбасадори

Василис Димитропулос, 
претседател и кореограф на 

ансамбл за фолклор „ЕЛКЕЛАМ“ 
од Атина, Грција

Ilinden Days is a 
Festival of Folk 
Ambassadors

Vasilis Dimitropoulos, 
President and Choreographer 

of the Folk Ensemble ELKELAM 
from Athens, Greece

 This is our second time at the Ilinden 
Days Festival in Bitola after having our 
premiere performance in front of this 
audience in 2018. According to our data, this 
time in Bitola we are celebrating a small 
jubilee as this is exactly our 80th international 
concert outside Greece taking place 
precisely at the Ilinden Days Festival. We 
look forward to coming for the third time here 
because we would like to perform together 
with the orchestra. 
 We performed dances from the island of 
Crete, then from the region of former Thrace, 
as well as dances from other Greek regions. 
Our young dancers aged 18 to 23 are main 
performers of the repertoire, but we also have 
some more experienced dancers. 
 Bitola is a very beautiful city with an 
amazing architecture and a fantastic festival 
which I can openly define as a festival of folk 
ambassadors. We all agree here that love 
and understanding should flourish around the 
Balkans and that is best achieved through 
friendship.
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 Нашиот ансамбл учествувал на по-
веќе македонски фестивали, но прв пат 
гостуваме на според нас најголемиот 
фестивал, овој во Битола за што директна 
покана добивме од м-р Валентин 
Соклевски.
 Нашето сврзно ткиво е ЦИОФФ и тоа е 
многу убаво. Во Битола пристигнавме со 
група од 30 членови кои изведуваат 
традиционални ора, користиме народни 
инструменти и презентираме фолклор од 
регионот на Елбасан.
 Елбасан е град со околу 150.000 
жители кој насекаде е препознатлив по 
фолклорот но посебно сакам да истакнам 
и по тоа што во Елбасан е отворено првото 
средно училиште во Албанија и често се 
вели дека Елбасан е извор на наставници, 
учители, професори...
 Благодариме за топлиот пречек на 
фестивалот.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Нашето сврзно ткиво 
е ЦИОФФ

Кренар Корча, 
кореограф во ансамбл за танци 

плус фолклор, Елбасан, Албанија

Our Binding 
Filament is CIOFF

Krenar Korcha, 
Choreogrpaher in the Ensemble 

of Dances and Folklore, 
Elbasan, Albania

 Our Ensemble has participated in 
several Macedonian festivals, but this is the 
first time that we participate in the biggest 
festival according to us, this one in Bitola, to 
which we were invited personally by Valentin 
Soklevski, MA.  
 Our binding filament is CIOFF which is 
wonderful. We arrived in Bitola with a group of 
30 members who perform traditional dances, 
use traditional instruments and present 
folklore from the region of Elbasan. 
 Elbasan is a city of around 150.000 
inhabitants known everywhere for its folklore. 
I would especially like to emphasize that the 
first high school in Albania was opened in 
Elbasan so it is often said that Elbasan is the 
fountain of teachers, educators, professors…
 Thank you for the warm welcome at the 
festival.
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Local women from Bitola 
treated the majorettes 
from Herceg Novi with 

chocolate candies

Valentina Kulinovikj, 
President of the Ensemble of 
Urban Music and Majorette, 
Herceg Novi, Montenegro

 We performed for the first time in Bitola 
on 27 January, 2020, when we had an 
impressive parade and even this time the 
parade was outstanding with numerous 
visitors. We watched the local women from 
Bitola throwing tasty chocolate candies from 
their balconies to welcome us while the local 
men treated us like real gentlemen with 
coffee and water to refresh us. The view of 
Shirok Sokak was extraordinary. So, we plan 
to visit Bitola again for this reason and also 
because Bitola and Herceg Novi have been 
twin towns for a long time which has helped 
promote other fields as well like education, 
culture and economy and we feel like one 
strong link in that solid chain. 
 In Bitola we noticed again the lively spirit 
of the city, the smiles on the faces of the 
locals, and the kindness and hospitality. We 
used our stay in Bitola to gather energy for 
our participation at a festival in Turkey and a 
performance in Izmir. 

Битолчанки со чоколадни 
бонбони ги почестија 

мажоретките од 
Херцег Нови

Валентина Кулиновиќ, 
претседателка на ансамбл 

за градска музика и мажорет, 
Херцег Нови, Црна Гора

 Прв пат во Битола настапивме на 27 
јануари 2020 година кога одржавме импре-
сивно дефиле, а и овој пат беше исто така 
со голема посетеност. Гледавме како 
битолчанки од балкони фрлаат чоколадни 
бомбони за добредојде, и искрено да ви 
кажам ги вкусивме, а битолчани пак како 
вистински џетлмени честеа кафе и вода за 
да се освежиме. Глетката на Широк сокак 
беше извонредна. Затоа пак ќе дојдеме 
затоа што Битола и Херцег Нови се збра-
тимени градови долго време и тоа збрати-
мување се негува и на други полиња во 
сферата на образованието, културата и 
стопанството, а ние се чувствуваме како 
една алка во тој цврст синџир.
 Во Битола повторно ја забележавме 
живоста во градот, насмевки на лицата кај 
битолчани, љубезност и гостопримство. 
Престојот во Битола го искористивме за 
добивање енергија за настап на фестивал 
во Турција и настап во Измир.
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 КУД „Дуле Милосавлјевиќ“ има околу 
600 членови, распределени во повеќе 
фолклорни групи, фолклорни секции и 
народен оркестар. КУД „Дуле Милосав-
лјевиќ“ е аматерски ансамбл кој има 
голема поддршка од градот и државата.
 Во Битола настапуваме со првиот 
ансамбл кој подготви народни игри од 
чачанскиот крај. Се подготвивме добро 
иако претходно пандемијата како и насе-
каде, и кај нас предизвикуваше мали 
прекини во работата. Но сега се е во ред.
 По завршувањето на настапите во 
Битола продолжуваме со концерт во 
Сремска Митровица, потоа во Суботица и 
во Бечеј.

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

Пандемијата е зад нас, 
продолжуваме со концерти

Милован Вучиќевиќ, 
уметнички раководител на 

КУД „Дуле Милосавлјевиќ“-Чачак, 
Србија

The pandemic is behind us; 
we continue with concerts

Milovan Vuchikjevikj, 
Artistic Director of CAS 

Dule Milosavljevikj – Chachak, Serbia

 CAS Dule Milosavljevikj has about 600 
members divided into several folk groups, 
folk sections, and a folk orchestra. CAS Dule 
Milosavljevikj is an amateur ensemble that is 
largely supported by the city and the state.
 In Bitola we perform with the first section 
of our ensemble that has prepared folk 
dances from the Chachak area. We have 
prepared well even though our work suffered 
certain breaks and interruptions due to the 
pandemic, as was the case almost every-
where. But now everything is fine. 
 After the performances in Bitola, we 
continue with a concert in Sremska Mitrovica 
and then in Subotica and Bechej.
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 М-р Валентин Соклевски, етнолог, на 
фестивалот во Битола презентира делови 
од научно-стручно истражување поврзано 
со влијанието на светската пандемија врз 
работата на македонските културно умет-
нички друштва и фолклорни ансамбли.
 Минатата, и оваа година загрозени се 
фолклорните групи и фолклорните фести-
вали, а причина за тоа е светската пан-
демија која ја зафати и нашата држава. 
Најголем дел од ансамблите мируваат, а 
некои ова лето почнаа со работа. Ансам-
блите немаат приходи, а зголемени рас-
ходи и тоа ги доведува до колапс. 
Генерации играорци ја губат врската со 
ансамблите и нивните репертоари, а 
просториите на групите се празни. Фолк-
лорната дејност е многу загрозена и 
потребни се ургентини мерки на краток и 
долг рок.
 „Истражувањето поддржано од Ми-
нистерството за култура го реализирав во 
периодот јануари-јуни 2021 година со цел 
да ја обезбедам вистинската слика и 
ситуација со културно уметничките друш-

ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ - 2021

„Состојбите, проблемите и 
перспективите на 

фолклорната дејност 
во услови на пандемија“

Национално истражување од 
авторот м-р Валентин Соклевски

тва и фолклорни групи во земјава. 
Проблемот досега не е истражуван и 
обезбеди важни и применливи резултати 
кои ќе дадат насоки за изработка на 
Стратегија за надминување на овој про-
блем.“ – нагласува Валентин.
 Трудот на тема „Состојбите, про-
блемите и перспективите на фолклорната 
дејност во услови на пандемија“ од м-р 
Валентин Соклевски ќе биде презентиран 
и пред бордот на ЦИОФФ во Париз.

 At the festival in Bitola, the ethnologist 
Valentin Soklevski, MA, has presented 
segments of a scientific and professional 
research related to the impact of the world 
pandemic on the work of Macedonian cultural 
artistic societies and folk ensembles. 
 Both last and this year, the existence of 
folk groups and festivals has been endan-
gered as a result of the world pandemic that 
has also affected our country. Most of the 
ensembles are taking a break, whereas 
others have started functioning this summer. 
Ensembles have no revenue and increased 
expenses lead to their failure. Generations of 
dancers lose touch with the ensembles and 
their repertoire and the groups' premises are 
empty. Folklore art is in great danger and 
urgent short- and long-term measures are 
required. 
 “I conducted this research supported by 
the Ministry of Culture in the period between 
January and June, 2021, in order to provide a 
genuine illustration of the state in which 
cultural artistic societies and folk groups have 
found themselves in this country. This is the 
first research on this issue so far and it has 
produced important and relevant results that 
shall provide guidance for developing a 
Strategy to overcome this problem.”, says 
Valentin. 
 The paper on “The Circumstances, 
Issues, and Prospects of the Folklore Art 
During a Pandemic” by Valentin Soklevski, 
MA, shall also be presented to the CIOFF 
board in Paris. 

“The Circumstances, Issues, 
and Prospects of the 

Folklore Art 
During a Pandemic”

National Research by 
the Author Valentin Soklevski, MA
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