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ЧЕТВРТОК Л. В. БЕТОВЕН: Концерт за пијано 

и оркестар бр. 1 во C-dur, оп. 15 

Новата концертна сезона е насловена „Моја 
бесмртна љубов“. Насловот алудира на писмата 
кои Лудвиг ван Бетовен ги адресирал на неговата 
мистериозна „бесмртна љубов“, кои и денес се 
пример за деликатно и емотивно обраќање кон 
љубената. 
Со оваа посвета на Бетовен, која нема да биде 
одбележана само со насловот на сезоната, туку и 
преку изведба на негови дела, Филхармонија се 
вклучува во одбележувањето на 250-годишнината 
од раѓањето на овој германски композитор која ќе 
се прославува насекаде во светот во 2020 година. 
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Антони Вит e еден од највлијателните полски 
диригенти, добитник на наградата „Херберт вон 
Карајан“ во 1971 година. Вит му бил и асистент на 
Карајан на Велигденскиот фестивал во Салцбург, а 
неговата богата меѓународна кариера вклучува 
настапи со најзначајните оркестри во Европа, 
Америка и на Далечниот Исток. Добитник е и на 
францускиот орден „Легија на честа“ во 2015 година. 

Маестро, добитник сте на наградата „Херберт фон 
Карајан“ во 1971 година, а сте имале можност и да 
му асистирате на познатиот маестро. Од оваа 
дистанца, како гледате денес на наградата?
– Станува збор за еден од најзначајните натпревари 
за диригенти во 1970-тите и 1980-тите години на 
минатиот век. Колку е значаен овој натпревар може 
да се види и по имињата на наградените диригенти 
кои денеска се меѓу најдобрите на светската 
музичка сцена. Меѓу нив се и Дмитри Китајенко, 
Марис Јансонс, Јиржи Белохлавек и Валери Гергиев. 
Тоа што ја добив наградата е многу важно, но, 
секако, уште позначајно е дека имав можност да му 
бидам асистент на Карајан. Тоа беше непроценливо 
искуство. 

За снимката на „Прелудиуми и фуги“ од Шостакович, 
Мелников беше награден со „Би-Би-Си мјузик магазин 
аворд“, „Шок де класик“ и германската награда на 
музичките критичари. Во 2011 година, музичкиот 
магазин на „Би-Би-Си“ го стави на листата на „50 
најдобри снимки на сите времиња“. Заедно со 
виолинистката Изабел Фауст, во 2010  година ги сними 
Бетовеновите Сонати за виолина и пијано за што ја 
добија наградата „Грамофон“ и германската награда за 
класична музика „Еко“. Овој албум презентира врвна 
изведба на Бетовеновите сонати и беше номиниран и 
за „Греми“. Мелников смисли посебен термин за 
солистите кои свират концерти, изземајќи го 
значењето на диригентот и музичкарите во 
оркестарот. Ги нарече „солистички бесмислици“.
„Кога еден музичар свири концерт и си мисли ‘О.К., јас 
сум солист, ова е диригентот, а таму се музичарите’, тоа 
за мене се солистички бесмислици. Сите заедно 
делиме иста сцена и свириме исто музичко дело. 
Секако дека во текот на изведбата, во соло-деловите, 
презентираме одредена музичка идеја која нема иста 
тежина како во оркестарот, но тоа не нè прави 
позначајни, туку имаме само поголема одговорност“.

Изведбата на врвниот руски пијанист Александар 
Мелников, оценуваат критичарите, речиси секогаш е 
проткаена со акутен, предизвикувачки и саркастичен 
хумор. Мелников настапува како солист со врвни 
светски оркестри и диригенти, како што се Михаил 
Плетнев, Паво Јарви, Валери Гергиев... 
Пред македонската публика Мелников се претставува 
со изведба на Бетовениот Концерт за пијано и 
оркестар број 1, едно од раните дела на композиторот 
во кое може да се почувствуваат никулци на 
музичката револуција која ќе ја иницираат неговите 
подоцнежни дела. „Не сакам да го ставам Бетовен во 
рамка – дали е класичар или романтичар... Бетовен е. 
Неговата музика не може да се дефинира според 
параметри. Да зборуваш за неговата музика е како да 
танцуваш за архитектурата“. 
Мелников често го изведува Бетовен, посебно неговиот 
Петти концерт – „Императоре“. Овој копмозитор има 
посебно место во неговиот опус. „Кога бев дете, ги 
гледав ТВ-серијалите на Глен Гулд и запомнив дека 
вели: ‘Никој не може да ме убеди дека ова е значајна 
музика’. Секако дека се шегуваше. Бетовен дефитивно 
ги знаел сите тајни“.

Сте работеле со многу оркестри. Кој од ансамблите 
Ви оставил најголем впечаток?

 – Најдобро искуство сум имал диригирајќи со 
Берлинаската филхармонија, Државната капела во 
Дрезден, Оркестарот на Кливленд... Најбрилијатна и 
најдобра беше соработката со симфонискиот оркестар 
Јомиури Нипон во Токио. Изведувачите не беа само 
одлични музичари, туку фантастично реагираа и ги 
следеа сите нешта што ги иницирав како диригент на 
нивните концерти. 

Со Филхармонија ќе го изведете „Така зборуваше 
Заратустра“ од Рихард Штраус. Станува збор за 
музичко ремек-дело, но, според Вас, што е 
најзначајно во оваа симфониска поема? 

– Со задоволство прифатив да диригирам со вашиот 
оркестар. Голем обожавател сум на Рихард Штраус, ги 
снимив „Алпска симфонија“ и „Симфонија Доместика“... 
„Така зборуваше Заратустра“ е важно дело во опусот 
на Штраус, кое градациски води од „Дон Жуан“ кон „Тил 
Ојленшпигл“ и „Животот на херојот“. Многу ме радува 
што ќе го диригирам ова значајно музичко дело во 
Скопје.

(Маестро Антони Вит е диригент на концертот „Моќта 
на Заратустра“ со кој се отвора новата концертна 
сезона на 26 септември 2019 година)
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Една од најпознатите филмски сцени на сите времиња 
– „сцената со мајмунот“, со која стартува почетокот на 
култниот научнофантастичен филм на Стенли Кјубрик 
„Одисеја 2001“, е „озвучена“ со почетокот на 
симфониската поема „Така зборуваше Заратустра“ на 
германскиот композитор Рихард Штраус (1864 – 1949). 
Во африканска пустина, мајмуните наидуваат на 
монолит. Во тој кадар се гледа како мајмунот од 
својата земјена перспектива, на врвот од монолитот, 
ги гледа сонцето и месечината заедно. Во овој кадар, 
Кјубрик ја поставува основата на целиот филм... Кој, 
всушност, не би ја знаел мелодијата на трубата која 
полека се издигнува и со секој такт станува сè 
погласна, за врвот да го достигне со ударите на 
тимпанот? Тоа е „Изгрејсонце“. Рихард Штраус, со 
сугестивни тонови од т.н. природен мотив, создава 
музичка интерпретација на истоимениот текст на 
германскиот филозоф Фридрих Ниче. 
Како и сите големи музички дела, и ова било 
изложено на остра критика – „Ова не е музика, туку 
одбивно чудовиште кое не заслужува да биде 
наречено музика“. Само воведот во делото бил 
оценет како „ветувачки“... Во 1968 година, токму тој 
вовед целосно се интегрира во колективната 
меморија, стана препознатлива референца во 
поп-културата, токму благодарение на генијалниот 
Стенли Кјубрик и неговиот антологиски филм 
„Одисеја 2001“. 

Саундтракот од филмот на Кјубрик, снимен со 
Берлинската филхармонија во 1969 година, 36 недели 
беше на прво место на класичните топ-листи. 
Оттогаш до денес, „Така зборуваше Заратурстра“ од 
Штраус речиси секогаш се врзува со Кјубрик, со 
неговиот филм преку кој оваа симфониска поема 
доби пошироко културолошко значење, стана 
поп-феномен.
Заратустра е германска верзија на името на персискиот 
пророк Зороастра, основачот на зороастризмот кој 
силно влијаел на јудаизмот и потоа на христијанството, 
но Ниче покажува нов и поинаков Заратустра, кој 
традиционалниот морал го врти наопаку. Затоа и 
поемата на Штраус во филмот на Кјубрик не е случајно 
избрана, со оглед на тоа дека низ целиот филм се 
преиспитува човечкиот однос кон Бога.
Со оваа творба, композиторот создал нова музика 
која повикува и на нова музичка ера во која кога 
станува збор за техника на оркестрирање, го 
надминува сето она што дотогаш било замислено, 
вклучувајќи го и Вагнер.

26.09.2019
ЧЕТВРТОК Р. Штраус: „Така зборуваше 

Заратустра“ оп.30
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Николас Алштед е еден од најзначајните солисти во 
моментов на светската музичка сцена. Настапува со 
врвни светски оркестри, а освен како виолончелист, 
настапува и како диригент. Вели дека за него секогаш 
е интересно да учи нови работи, надвор од музиката, 
бидејќи како што вели, „сите сме на иста страна“.
„Не е важно дали го мрдаме телото, сликаме со четка 
или свириме инструмент. Сите сме во потрага по 
одредена вистина, и навистина е освежувачки кога ќе 
се погледнат работите од поинаква перспектива на 
музичарите“, вели овој исклучителен виолончелист.

Пред македонската публика ќе го изведете 
Концертот за виолончело и оркестар од Вајнберг, 
антиформалистичко дело кое било затворено во 
фиоката на композиторот до смртта на Сталин. 
Што ве привлече токму ова дело да го изведете?
- Музиката, пред се’... Индивидуалноста на музичкиот 
јазик. Вајнберг неправедно често е занемарен 
поради сличноста и блискоста на неговата музика со 
онаа на Шостакович, но за мене неговото творештво 
е многу посебно.

Вашиот репертоар опфаќа дела од современа до 
барокна музика. Постојат ли некои композитори, 
чие творештво го чувствувате посебно блиско?
- Па, не. Во принцип секој композитор на чие дело 
работам е постојан извор на инспирација. 

Во последните години често работите и како 
диригент. Што сакате повеќе – да свирите или да 
диригирате?
- Диригирам најмногу поради реперотарот. Колку и да 
ми е возбудливо да ги проучувам и свирам делата за 
виолончело, чувствувам дека пропуштам многу други 
шанси за проширување на хоризонтите кога се држам 
цврсто до инструментот. Не сакам да живеам живот на 
музичар без да имам искуство со проучувањето на 
делата од симфониската, хорската или камерната 
музика. Фасцинантно со диригирањето е што 
откривам нови работи. Со виолончелото сум отсвирел 
многу дела и тие се дел од мене. Кога диригирам се 
среќавам со нови дела. Свесен сум дека понекогаш 
сум субјективен и дека интепретацијата се развива со 
искуство, но и дека е потребно време да научиш од 
грешките и да видиш како функционираат одредени 
групи на инструменти. 

Не е важно дали го 

мрдаме телото, 

сликаме со четка или 

свириме инструмент. 

Сите сме во потрага по 

одредена вистина

ОСВЕЖУВАЧКИ Е ДА СЕ ПОГЛЕДНАТ 
НЕШТАТА ОД ПОИНАКВА 

Својата прва опера ја напишал на 12 години. Се 
образувал на Конзерваториумот во Санкт Петербург 
каде што учител му бил Римски-Корсаков. Како 
пијанистички виртуоз и композитор, Советскиот 
Сојуз го напуштил во 1917 година, за време на 
Револуцијата, па надвор од својата земја живеел до 
1932-та. Главно, во тој период, живеел во Париз, а ја 
посетил и Јапонија, но и Америка, каде што во 
Чикаго била праизведена неговата опера „Вљубен во 
три портокали“. Од Париз засекогаш се вратил во 
Русија, каде што бил дочекан како музички гениј и 
херој.  Иако бил признат како голем уметник, не бил 
отпорен на партиските диктирања како и многу други 
во тоа време. Од Советскиот Сојуз добил укор дека 
пишува „бескорисно ѓубре“ и овој свој грев го 
припишувал како „заразеност од западните замисли“    

и ветил дека во иднина ќе биде добар и дека со 
„едноставен хармонски јазик“ ќе пишува само „јасни 
мелодии“. Секогаш бил на страната на работничката 
класа, за Русија, за државата, што не значи дека бил 
среќен заради вмешаноста на власта во содржината 
на компонирањето. 
На почетокот од кариерата, Прокофјев бил еден од 
најдисонантните композитори, но подоцна создавал 
и поинаков вид на музика - величенствена воена 
музика со руски дух. Наспроти тоа, дел од неговите 
творби се карактеризираат со сатира, веселба и 
хумор. Мелодијата ја сметал за најважниот елемент 
на музиката, но не онаа „евтина и слатка мелодија“.    

Долго време пред враќањето во Русија, пишувал во 
неокласичен стил, како приказната „Петре и волкот“ 
или „Класичната симфонија“. Потоа, ја создава и 
кантатата „Александар Невски“ која потекнува од 
музиката од истоимениот филм на Сергеј Езенштајн, 
операта „Војна и мир“ по Толстој, балетите „Пепелашка“ 
и „Ромео и Јулија“... 

Неговата велелепна Симфонија бр. 5 ќе се изведе на 
14 ноември на концертот „Меѓу срцето и умот“, дело 
кое доживеало триумф на својата премиера, но и 
своевидна кулминација на т.н. Советски години на 
Прокофјев.

31.10.2019
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Б. Барток: Чудесниот 
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„Кога ја пишував ‘Дафнис и Клое’, сакав да создадам 
музичка фреска, не толку архаична, туку повеќе како 
одраз на мојата верба, мојот сон врзан со Грција. Нешто 
слично на она што го создаваа француските уметници на 
крајот од 18 век“, напишал Равел во своите забелешки.
Равел никогаш не ја посетил Грција, немал ниту големи 
познавања за автентичната античка култура. Типично за 
еден едуциран Французин во неговото време, тој сакал 
да ја идеализира антиката со чистотата на својот ум, да 
му даде нова перспектива на романтизираното минато. 
Резултатот бил пасторална идила која дише со класична 
чистота и невиност која одлично се надополнува со 
специфичната артистичност на Равел.  

„Многу сум среќен што на моето прво сценско 
појавување како диригент на сериозна музика заедно со 
Филхармонијата на РСМ, ќе имаме прилика да ги 
изведаме двете оркестарски свити на Морис Равел 
напишани за балетот ‘Дафнис и Клое’. Ова парче музика 
се смета за едно од најдобрите од опусот на Равел и 
претставува вистинско ремек-дело кое изобилува со 
неверојатни хармонии, текстури и оркестарски бои. 

Истата вечер како солист ќе настапи виртуозот на 
контрабас Рено Гарсија Фонс од Франција, кој ќе се 
претстави со авторска музика која ќе биде премиерно 
изведена“ 

Приказната за Дафнис  која е лишена од сексуална 
пасија, како и ликот на Пан, доминантното божество 
во балетот, кое во грчката митологија се врзува со 
хомосексуалноста, некои од историчарите кои го 
проучуваат животот на Равел ги врзуваат и со 
скриената сексуалност на композиторот. Други негови 
биографи го отфрлаат ова тврдење (или сакаат да го 
игнорираат) и забележуваат дека Равел, иако никогаш 
не се оженил, имал многу пријателки и често бил со 
проституки. Во „Дафнис и Клое“, Равел употребува 
светол колорит и прецизно избрана инструментација 
преку која ја ослободува француската музика од 
заштитната школка на вагнеризмот. 

Бил инспириран и од индустрискиот звук на 
фабриките и нивниот пулсирачки ритам може да се 
почувствува во делови од оваа композиција. Оваа 
творба на „спиритуалниот аристократ“, како што го 
нарекуваат критичарите, е уште една потврда на 
генијалноста на Равел и неговото софистицирано 
чувство за креација. 

(Суитите 1 и 2 од балетот „Дафнис и Клое“ од Морис 
Равел ќе бидат изведени на 24 октомври 2019 година)
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Почнавте како контрабасист во француските 
оркестари, а потоа решивте да градите солистичка 
кариера... Зошто?
– Всушност, многу брзо преминав на солистичката 
„страна“, така што мојот ангажман во оркестрите 
повеќе е анегдотски. Уште кога почнав да свирам 
во Националниот џез-оркестар, мојата цел беше 
да навлезам подлабоко во истажувањата на 
инструментот. 
Инаку, почнав да свирам контрабас на 16 години кај 
професорот Франсоаз Рабат. Тој, преку својата 
работа, ми пренесе нова визија за инструментот и ме 
натера да размислувам во таа насока. Тоа ме 
инспирираше да почнам да пишувам дела за 
контрабас, голем дел од нив се за поголеми ансамбли 
за да придонесам за негова поголема афирмација и 
развој во оркестарската музика. 

Рено Гарсија Фонс е исклучителен контрабасист 
кој ги поместува границите на изведба. Неговата 
цел, е како што вели, да му даде поинаков статус на 
инструментот, да го етаблира и промовира преку 
поинаков начин на изведба што отвора нови 
звучни хоризонти. 

Свирите инструмент кој сè уште се етаблира на 
светската класична сцена како солистички... 
Историјата бележи дека една од причините за тоа 
е недостатокот на литература. Што мислите Вие?
 – Оригинално, контрабасот бил создаден да 
ја интензивира басовата линија во оркестарот и бил 
чисто функционален инструмент. Беа потребни 
повеќе векови овој инструмент да излезе од овие 
рамки, благодарение на пионерските дела и 
истражувањата со кои почна да се развива 
техниката, репертоарот, прво романтичниот, а 
потоа и во џезот и современата музика. Поради тоа, 
навистина репертоарот за контрабас е лимитиран. 
Денес, посебно преку мојата работа, контрабасот 
почнува да добива нов статус, на соло-инструмент 
кој е рамноправен со останатите, преку репертоар 
кој, главно, е свртен кон т.н. ворлд мјузик, не само 
кон џезот и класичната музика.

(Рено Гарсија Фонс ќе настапи како 
солист на концертот „Сите лица на басот“

на 24 октомври, 2019 година)
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САКАМ ДА ПОСТИГНАМ 
НАЈВИСОКО НИВО НА

Критичарите потенцираат дека контрабасот под 
Вашите прсти звучи како различни инструменти – 
како гитара, лаута... Како ги извлекувате 
„непознатите“ бои на басот, како успевате да 
оживеете звук што е нетипичен за овој инструмент? 

– Сите овие работи што ги споменавте се резултат на 
долгогодишни истражувања кои ме приближија до 
неевропските инструменти. Оттука потекнува мојот 
интерес кон „ворлд мјузик“. Секако, не само тоа, туку 
и мојата бесконечна потреба да го истражувам 
инструментот, неговите можности, неговата улога и 
сл. Мојата цел е да постигнам највисоко ниво на 
експресија на инструментот на кој свирам. 

24.10.2019
ЧЕТВРТОК М. Равел: Дафнис и Клое

(Свити 1 и 2)
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повеќе е анегдотски. Уште кога почнав да свирам 
во Националниот џез-оркестар, мојата цел беше 
да навлезам подлабоко во истажувањата на 
инструментот. 
Инаку, почнав да свирам контрабас на 16 години кај 
професорот Франсоаз Рабат. Тој, преку својата 
работа, ми пренесе нова визија за инструментот и ме 
натера да размислувам во таа насока. Тоа ме 
инспирираше да почнам да пишувам дела за 
контрабас, голем дел од нив се за поголеми ансамбли 
за да придонесам за негова поголема афирмација и 
развој во оркестарската музика. 

Рено Гарсија Фонс е исклучителен контрабасист 
кој ги поместува границите на изведба. Неговата 
цел, е како што вели, да му даде поинаков статус на 
инструментот, да го етаблира и промовира преку 
поинаков начин на изведба што отвора нови 
звучни хоризонти. 

Свирите инструмент кој сè уште се етаблира на 
светската класична сцена како солистички... 
Историјата бележи дека една од причините за тоа 
е недостатокот на литература. Што мислите Вие?
 – Оригинално, контрабасот бил создаден да 
ја интензивира басовата линија во оркестарот и бил 
чисто функционален инструмент. Беа потребни 
повеќе векови овој инструмент да излезе од овие 
рамки, благодарение на пионерските дела и 
истражувањата со кои почна да се развива 
техниката, репертоарот, прво романтичниот, а 
потоа и во џезот и современата музика. Поради тоа, 
навистина репертоарот за контрабас е лимитиран. 
Денес, посебно преку мојата работа, контрабасот 
почнува да добива нов статус, на соло-инструмент 
кој е рамноправен со останатите, преку репертоар 
кој, главно, е свртен кон т.н. ворлд мјузик, не само 
кон џезот и класичната музика.

(Рено Гарсија Фонс ќе настапи како 
солист на концертот „Сите лица на басот“

на 24 октомври, 2019 година)
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САКАМ ДА ПОСТИГНАМ 
НАЈВИСОКО НИВО НА

Критичарите потенцираат дека контрабасот под 
Вашите прсти звучи како различни инструменти – 
како гитара, лаута... Како ги извлекувате 
„непознатите“ бои на басот, како успевате да 
оживеете звук што е нетипичен за овој инструмент? 

– Сите овие работи што ги споменавте се резултат на 
долгогодишни истражувања кои ме приближија до 
неевропските инструменти. Оттука потекнува мојот 
интерес кон „ворлд мјузик“. Секако, не само тоа, туку 
и мојата бесконечна потреба да го истражувам 
инструментот, неговите можности, неговата улога и 
сл. Мојата цел е да постигнам највисоко ниво на 
експресија на инструментот на кој свирам. 

24.10.2019
ЧЕТВРТОК М. Равел: Дафнис и Клое

(Свити 1 и 2)
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Вадим Глузман е уметник кој верува дека виолината 
има жива душа. Дека таа точно знае кога да земе здив. 
Овој исклучителен виолинист роден во Украина и кој 
на 16 години заминал да живее во Израел каде што 
учел кај славниот Исак Штерн, е еден од ретките кој 
поседува скапоцен артефакт – виолина „Страдивари“ 
која била сопственост на големиот унгарски виолинист 
Леополд Оуер.

 „Навистина сметам дека инструментот е жива 
материја, ама во буквална смисла на зборот. Има душа, 
има чувства, тоа е врска како со човечко суштество. 
Ние оставаме печат на инструментите и затоа е 
значајно за мене што свирам на виолина на која има 
траги од историја“.

Свирите на исклучителен инструмент кој некогаш 
му припаѓал на унгарскиот виолинист и педагог 
Леополд Оер... Како е да се свири на инструмент 
со ваква историска референца?

- Неверојатно добро е да се свири на инструмент, 
чиј звук го имале предвид Чајковски и Глазунов 
кога си создавале своите виолински концерти. 
Овој исклучителен инструмент на своите часови го 
слушале колосални виолинсти како Јаша Хајфец, 
Нетан Милстајн и Миша Елман. Тоа за мене е 
апсолутно инспиративно и посебно. Чувствувам 
како да се затвора историскиот круг и во исто 
време како да го пренесум факелот кон новите 
генерации кои допрва доаѓаат.

Имате широк репертоар на отсцирени и снимени 
дела. Постои ли некое дело на кое сакате 
постојано да му навраќате?

-Мојот репертоар е вистина широк и мислам дека 
со речиси сите дела кои сум ги отсвирел или

снимил имам посебна лична врска. Тешко ми е да 
издвојам едно дело, но кога зборуваме за навраќање, 
би бил среќен кога би можел повторно да се сретнам 
со некои стари пријатели, доколку имам време за тоа.

Пред македонската публика ќе го изведете 
Концертот за виолина и оркестар од Менделсон, 
еден од најпопуларните во виолинската литература... 
Кој е предизвикот да се свири дело кое прозвучело 
толку многу пари во различни изведби?

- Овој концерт е еден од најсовршените  во 
виолинскиот репертоар. И хармонски и ритмички и 
мелодиски, нема нешто што треба да се додаде или 
одземе во него. Во исто време, концертот ја носи 
„тежината“ на традицијата која ја создале генерации 
музичари пред мене. Да бидеш инспириран од 
традицијата, без да следиш никого, да го најдеш 
својот глас без да ги нарушиш интенциите на 
композиторите и на крај да ја допреш суштината на 
делото – тоа се најважните предизвици кога пред 
себе имаш ваков музичко ремек дело. 
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ЗНАЕ КОГА ДА ЗЕМЕ ЗДИВ



СРЕЌЕН РОДЕНДЕН, 
НАША ФИЛХАРМОНИЈО!
75 години ја славиш музиката и тоа во нејзината 
најкомплексна форма. Создаваш магични мигови на 
твојата сцена. Во твоите прегратки не запира звукот 
на оркестарските хоризонти во чие тонално 
богатство се крие совршенство. Без музика – нема 
живот, а без живот – нема музика. И токму ТИ, наша 
ФИЛХАРМОНИЈО, ни го даваш она што нам, обичните 
луѓе, но страсни вљубеници во најубавата уметност, 
ни е неопходно. Ни даваш музика без која не би 
можеле да го погледнеме секојдневието со убавина, 
со сјај во очите. ТИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ТОА!
А, ТИ, драга наша ФИЛХАРМОНИЈО, продолжи да 
сонуваш и понатаму со широко отворени очи. Да ги 
привлекуваш на твојот подиум уметниците кои умеат 
да ја разберат моќта на креацијата. Концертот на 21 
ноември 2019 година, со кој симболично ќе го 
прославиш своето постоење, е само уште еден во 
низата исклучителни настани што се паметат и за што 
ќе се зборува.

 

This year the Philharmonic celebrates 75 years of music 
making.  It is with great love and appreciation that we 
look back to the countless moments of magic and joy its 
performances have brought to the audience. And it is 
with great expectations that we look forward in the 
years to come – to many more unforgettable creations 
of this orchestra that is the heart of symphonic music in 
the country.

Without music there is no life, and without life- there is 
no music.

On November 21st 2019 we will celebrate the Philhar-
monic’s birthday with a spectacular event that will be 
long remembered.

With special joy we announce the �rst tour of the 
Philharmonic to Israel, a country with rich musical 
traditions, where the east and the west make a fantastic 
cultural blend.

Between October 1 and 6, the orchestra will give three 
performances in the beautiful city of Jerusalem in the 
renowned “Henry Crown Hall”, in the open air Auditori-
um in Hod Hasharon and the Auditorium in Rishon 
LeZion, home of the Israeli Symphony Orchestra.

Conducted by guest conductor Yeruham Scharovsky 
and with virtuoso cellist Danielle Akta the orchestra  will 
perform Dvorak’s Ninth symphony “From the New 
World”, Edward Elgar’s Cello concerto and  one of Mace-
donia’s most popular classical pieces Gligor Smokvar-
ski’s “Teshkoto” (The Hard One). The open air concert 
brings a more popular programme of Russian classics 
including “Ruslan and Ludmila” by Glinka, and the 
fantastic Overture “1812” by Tchaikovsky, in addition to 
Bruch’s Kol Nidrei for cello and orchestra.

We wish the musicians a fantastic tour and great presen-
tation of our culture in front of the Israeli public. 

ИСТОРИСКА ПРВА 
ТУРНЕЈА НА 
ФИЛХАРМОНИЈА ВО ИЗРАЕЛ
Во земјата со културни разновидности, во земјата со 
богата звучна палета во која се прелеваат музичките 
влијанија од целиот свет - Израел, во земјата со 
непроценливо богата културна традиција, гостува 
нашата Филхармонија!
Од 1 до 6 октомври, оркестарот на Филхармонијата ја 
остварува својата прва турнеја во „лулката на 
Христијанството“, и таа ќе остане забележана како 
едно од позначајните гостувања на нашата институција 
надвор од својата земја.
Оркестарот на Филхармонија настапува во престижни 
концерти сали во прекрасните градови Ерусалим, 
Ришон Ле Цион и Од Хашарон, под диригентска палка 
на маестро Јерухам Шаровски, диригентот кој во 
последните години често е присутен на нашата сцена 
и остварува исклучителни концерти.
Како солист на сите концерти се претставува младата, 
но виртуозна израелска виолончелистка Даниеле 
Акта која настапува со врвни оркестри и диригенти 
ширум светот.
Во Ерусалим, во познатата сала „Хенри Краун“, 
Филхармонијата ќе реализира концерт на 2 октомври, 
а веќе следниот ден е концертот под отворено небо во 
Аудиториумот во градот Од Хашарон. Последниот 
концерт се случува во Аудиториумот во Ришон Ле 
Цион, во близина на Тел Авив, во матичната сала на 
Израелскиот симфониски оркестар. 
Филхармонијата на РСМ, пред израелската и пред 
светската публика се претставува со грандиозната 
Симфонија бр. 9 „Од новиот свет“ од Антонин Дворжак, 
романтичниот Концерт за виолончело и оркестар од 
Едвард Елгар, како и со едно од најпознатите 
македонски дела - „Тешкото“ од Глигор Смокварски. 
Концертот под отворено небо пак, ги носи руските 
дела Увертира „1812“ од Петар Илич Чајковски и 
„Руслан и Људмила“ од Глинка, како и „Кол Нидреи“ за 
виолончело и оркестар од Макс Брух.
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