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ОФИЦИЈАЛНА ПРОГРАМА  
 

Мултимедијален арт фестивал ‘БОШ 4’, Гевгелија (24 – 26 август, 2012)  

 
www.boshfest.com  
 
 

ПЕТОК, 24 август 

 
 
19:00 ГРУПНА ИЗЛОЖБА НА СКУЛПТУРИ И ИНСТАЛАЦИИ – Стара Чаршија 
 

ФЛУ / Ивана Пировска, Надица Апостоловска, Ристо Јосифовски-Ромбо, 
Ивана Спироска, Марија Дичова, Елена Ѓоргиева, Дамјан Ѓуров, Перо 

Кованцалиев, Игор Сојаноски, Александар Јанев, Доротеј Нешовски, 
Слободан Милошески, Гордана Хаџи-Николова Малашев, Саше Дичковски. / 
АУЗЕР Воѓера, А.Л.Б.А. Џенова Италија – Васко Ѓорѓиев. 

 
 
19:30 АНГЕЛ МИОВ – ‘TEMPORARY ART FOR CON-TEMORARY TIME’ (инсталација) –  
Градски Пазар (филатура)  

 
Инсталацијата претставува интервенција во урбан простор, поточно во 
конкретен трговски комплекс од 11 дуќани во изградба, изградба која е 
стопирана повеќе години. Дуќаните без покрив, но со отворен излог. Ќе 
бидат пренаменети во изложбен простор, за кратко ќе добијат и светло, и 
приказни за платното... 

Ќе дојдат и добри гости само да видат, не мора да купат, не мора да си 
одат, само да не крадат... 
АНГЕЛ МИОВ е ликовен уметник кој се изразува преку различни медиуми, како инсталации, 
видеоарт, перформанс, класично сликарство, фотографија... Во своите дела тој го истражува 
идентитетот на уметникот наспроти идентитетот на уметничкото дело, идентитетот на ѓубрето 

наспроти смрдеата, идентитетот на жената наспроти музиката, поточно за променливоста на 
идентитетот, а најточно, со што се бави не е сигурен... 

Роден е во Гевгелија во 1982 година. Дипломирал во 2006 година, на ФЛУ во Скопје, оддел 
сликарство - конзервација и реставрација. Во 2011 година завршува постдипломски студии на 
ФЛУ во Скопје. 
Од 2007 година е член на ДЛУМ. Во 2009 година тој е еден од основачите на групата и 
простор Арт-ИНСТИТУТ во Скопје. Учествулал на повеќе групни изложби во земјава и 
странство, а има остварено и три самостојни изложби. 
 

 
19:30 МОМИ – Градски театар (фоаје) 
 
Учесници: Ана Ивановска, Кристина Хаџиева, Зорица Зафировска, Маја Кировска, Марија 
Сотировска, Татјана Ристовска, Христина Зафировска 
 

7 млади жени кои несомнено 

споделуваат слични интереси во 
животот. МОМИ произлегува од 
потребата да се претстават седум 
различни перспективи, седум 
различни сензибилитети, очигледно 
нетрадиционални, но страствени, 

помалку воздржани, со силен 
потенцијал, ослободен од 
комерцијалните, популарните и 

естетските притисоци, спротиставени на стереотипите и вообичаеното врамување на нештата. 
Секоја на свој начин, преку својот објектив, користејќи различни медиуми ја претставуваат 
визијата која ја достига преку сопствениот контемплативен процес, преку создавањето на 
дела претставени токму на оваа изложба. 

Дела оптимистички по својата природа, вистинско славење на животот, но во никој случај 
поглед преку розови очила, туку дела кои својата енергија ја црпат од задоволството на 

потрагата на смисолот на нашето постоење. Женствени по својот карактер тие се настојување 
на овие уметници да направат од овој свет поприфатливо место за живеење и да го олеснат 
нашиот престој тука исто како што мајката го прави тоа за своето семејство и дом. 

http://www.boshfest.com/
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19:30 НИКОЛА РАДУЛОВИЌ – ‘CONFUSION is SEX’ (масло на платно) – Градски театар 
(фоаје) 
 

НИКОЛА РАДУЛОВИЌ од 2002 до 2006 
завршил во Државното средно училиште за 
применета уметност “Лазар Личеноски” во 

Скопје - отсек: применета графика, за да во 
периодот од 2006 до 2010 студира на 
Факултетот за ликовна уметност во Скопје, 
отсек-сликарство, насока-графички дизајн. 
До сега има остварено повеќе групни и неколку самостојни изложби во земјава и странство, а 
во 2010 година, добитник е на наградата ‘Борко Лазески’, за особени достигнувања во 

сликарскиот оддел. 
 
 
19:30 МАРИЈА МИЛОШЕВСКА – ‘ОРОРОК’, изложба на фотографии – Стара Градинка 
 

Фотографии од нејзиниот филигран.  

 

Инспирација и модели: Дарко Рундек, Рамбо Амадеус, Која 
(Дисциплина кичме), Давор Гобац (Психомодо поп), Забрањено 
пушење, Азра... 
 

МАРИЈА МИЛОШЕВСКА, по професија дипломиран етнолог, веќе седум години работи 
филигран, притоа надградувајќи ја старата традиционална техника со нови дизајни, 
експериментирајќи со разни материјали и комбинации , а сето тоа водено од нејзиниот 

ороводец – музиката. Спојот на филигран со музика уште во неговата создавачка фаза, 
свирењето на сребрената жица, но и создавањето на инструменти од филигран, од кои некои 
и буквално свират и испуштаат звук, прави материјализирање на музиката, но во исто време 
му дава и музикалност на филигранот. 
Инспирирана од музиката која ја слуша, таа ја прави колекцијата филигран наречена 
ОРОРОК. Секое од парчињата накит од колекцијата е поврзано со одредена песна од автор 

или бенд, познати од екс-ЈУ сцената, при што и самите се модели во овие фотографии. 

 
 
20:00 АТОМ ТЕАТАР – ‘НА РАБОТ’, Софија, Бугарија (премиерно на БОШ и во МК) – 
Градски театар 

 
‘НА РАБОТ’ е спектакл за Човекот и неговата Душа, за 

Душата и нејзиниот Човек... Барајќи го патот еден кон друг, 
тие се соочуваат лице во лице со стравовите, мечтите и 
сомнежите. Патување исполнето со прашања за 
неразвиената врска меѓу човекот и неговата душа, чии 
одговори зависат од имагинацијата на секого.  
ATOM ТЕАТАР е создаден кон крајот на 2011 година од 
младите актери Стефанија Георгиева, Христо Таков и Камен 

Марин. По покана од француската асоцијација "Euroculture" 
тие го создаваат својот прв спектакл ‘НА РАБОТ’ во 

Франција. Истиот е изграден врз основа на музика и соединува проучување на различни 
театарски техники.  
Во мај 2012, спектаклот доби награда за ‘Истражувања во областа на современиот театарски 
и пластичен јазик’ на 18-от Меѓународен фестивал ‘Волшебната завеса’ во Трговиште. Еден 

месец подоцна, на 16-от Светски куклен фестивал "WAP" во Прага, ‘НА РАБОТ’ доби награда 
за ‘Најоригинален спектакл’. 
 
 
21:30 ‘ГЕТОКИНО’ / ‘ЗАСТОЈ’ / ‘ОБРАЗ’ - ЕСРА (Европска Филмска и Театарска 
Академија Париз – Скопје – Њујорк) – Стара Градинка 
 

Четириесет минутна програма која соддржи три 
краткометражни филмови на проф. д-р. Стефан Сидовски 
(Историја и теорија на филмот), мајстор на аматерски 
филм, режисер и автор на две книги (‘Филмскиот кадар и 

неговата естетска суштина’, 1995 / ‘Естетиката и 
дијалектиката во филмската монтажа’, 2001 ), како и м-р. 
Александар Зиков (продуцент, режисер, монтажер).  
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22:30 ВАСИЛ МИХАИЛ – ‘БОШ ПАЗАР’ – Стара Градинка 
 

‘БОШ ПАЗАР’ е перформанс на душите, зборовите, приказните. 

Антагонистичка инсталација во живо месо. Интерактивен забавен парк каде 
секој ја гледа својата опачина. ‘БОШ ПАЗАР’ е непродадена идеја, бизнис 
без пари. ‘БОШ ПАЗАР’ не е шопинг, туку ироничен циркус кој ќе ве насмее 

ако внимателно се вгледате во огледалото.  
ВАСИЛ МИХАИЛ е професионален актер вработен во Струмичкиот театар. 

Дипломирал на Националната академија за театар и филм во Софија, Бугарија во 2001 
година, и до сега има одиграно многу улоги, како во својата матична куќа, така и во повеќе 
ко-продукциски проекти дома и во странство. 
 

 
23:30 AUTMIND – Стара Градинка 
 
Луѓе со различен музички багаж, споени во прогресивна фузија 
на фанки-гитарски ритмови и електро основа и моменти... 
Бендот е основан 2006-та година од Златко Цеков, Игор 

Атанасовски-Харе и Жарко Пејовски.  

Спојот на еден блуз гитарист и еден транс DЈ го прави нивниот 
настап во живо, вистинско музичко патување. Зад себе имаат 
еден албум и многу настапи во живо. На БОШ 4 ќе настапат со 
нов материјал и ремикси од нивни постари нумери. 
 
 
00:30 СОЊА ИСМАИЛ – Стара Градинка 

 
СОЊА ИСМАИЛ активно пушта музика 6 години. Не преферира музиката 
да ја сместува во категории и одредници, ниту пак истото го прави кога 
пушта музика, па така, во еден нејзин сет може да се чујат шлагери, но и 
прилично жестоки ритмови.  
Дел е од тимот на Канал 103 од 2007-ма година и можете да ја слушате 

секој понеделник од 21-22 ч. во емисијата "60 минути со Соња Исмаил", 

каде се обидува да го надитри временскиот лимит, и во ексклузивните 60 минути да понуди 
фина музика и интересни гости. http://www.60minutisosonjaismail.blogspot.com/ 
 
 

САБОТА, 25 август 

 
 
12:00 ‘БОШ БУДЕЊЕ’ – Стара Градинка  
 
На Гивгилијски начин... И нурмално, к‘ве, jazz, soul, gospel, слатко уд 

смокви, и сè друго... Лаф маабет за сношти, и кој, как, шо, су тие шо са 
знајме и шо не са знајме, while Dave Brubeck и John Coltrane су една копа 
други уф Гивгилија… Глобално затоплување, светска криза, 
претседателски избори во САД…  
 

 
14:00 FLAT FIVE – Стара Градинка 

 
Гевгелиско-охридско-струмички џез квартет на новиот 
македонски бран... Момците од FLAT FIVE студираат џез 
музика на ФМУ при универзитетот ‘Гоце Делчев’ во Штип, и до 
сега имаат повеќе забележителни настапи.  
Боби Ѓошиќ – гитара, Љупчо Русев – ударни инструменти, 
Антонио Ристевски – контра бас и Виктор Галев – саксофон, 

ветуваат одлична забава и jam session за паметење...  
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.60minutisosonjaismail.blogspot.com/
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14:00 ЦВЕТАНКА ТЕМКОВА ИЛОВА – Работилница за мозаик, сликање со камен...  
– Стара Градинка 
 

Дипломира на факултетот за ликовна уметност во Скопје во класата на 
професор Симон Шемов – сликарство со конзервација и реставрација. Се 
занимава со фотографија, сликарство и мозаик. Има учествувано на повеќе 

изложби во земјата и странство.  
 
 
 
17:00 ‘ЈАДРО’ – Асоцијација на независната културна сцена – Стара Градинка  

 

Претставување на асоцијацијата и дискусија на тема: ‘Улогата на 
независната културна сцена во развојот на локалниот културен 
контекст’. 
 
 

 

19:00 АТАНАС БОТЕВ – ‘FEELINGBLUE’ / ‘POSSIBLE CITY PROJECT’ – Стара Градинка 

 
Авторски дизајн на дигитален отпечаток, кој несомнено посочува 
кон сличност со визуелното решение на Facebook логото, а 
воедно, преку самиот наслов говори за опседнатоста и 
адиктивноста на корисниците на социјалните мрежи (на ниво на 
социолошки, општествен и културолошки феномен). Акцентот е 
ставен на аспектот на алиенација којшто никогаш не бил толку 

изразен како во денешното информатичко општество на сеопшт 
симулакрум, особено посочувајќи кон Facebook мрежата која 
создава привид на некаква социјална утопија, кадешто секој 
може да оствари (макар виртуелно) социјална интеракција, да ги изрече своите ставови, да 
ги подели своите желби, впечатоци, аспирации - и се тоа во комфорноста на својата фотеља.  
Идејата на авторот, овојпат е, преку инвертен процес да го проблематизира односот помеѓу 

виртуелното во јавното, транспонирајќи ги намерата и желбата од виртуелниот простор, во 

нивните еквиваленти - интевенциски тактики и практики во реалното опкружување.  
Во втората фаза на реализација на проектот, насловен како Possible City Project публиката 
добива можност за коавторска соработка, преку индивидуално мапирање, фотографирање, 
односно “тагирање” на архитектонски објекти, локации, или одредени градски амбиенти, 
користејќи ги почетните параметри зададени од авторот само како асоцијативна основа за 
искажување личен став, преку процес на интервенциско делување, како во јавниот градски, 

така и во виртуелниот простор. 
 
 
21:00 БУДЕН ТЕАТАР – ‘JАС, ЉУБАМ, БОГ’ – Градски театар  

 
Режија / Улога: Милиана Ленак  
Автор: Anaïs Nin  

Музика: Виктор Гајтаноски 
Вокали: Ана Христова, Сенко Велинов, Александар Стојанов – Зорин, 

Огнен Анастасовски, Кристина Леловац, Моира Ленак  
Анимација: Нина Георгриева, Дамјан Цветков Димитров  
Костимограф: Маја Димовска. 
 

Претставата е базирана на збирките ‘Хенри и Џун’ и ‘Инцест’ од 
едицијата нецензурирани дневници на Anaïs Nin, насловена ‘Дневник на 
љубовта’. Опишан е периодот од животот на авторката во кој иако и 
самата во брак, таа има врска со писателот Henry Miller, како и со 
неговата сопруга June, а подоцна и инцестуозна врска со сопствениот 

татко. Nin ги преиспитува сите постоечки норми и нејзинот живот е свесно воден експеримент 
за поместувањето на границите и истражување на последиците од слободата. Дали го 

запишувала преживеаното или живеела за да има за што да пишува? Дали навистина сè кое е 
запишано се случило или писателската имагинација додала онаму каде што недостасувало? 
Дали дневниците постоеле за да и помогнат на жената Anaïs да се разбере себе си, другите, 
светот? Или постоеле за писателката Nin да ја практикува својата дарба за пишување…  

Оваа претстава не е во потрага по одговори, само ги споделува импулсите на Anaïs. Музиката 
на претставата е креирана само од звук на машина за чукање и човечки глас, како паралела 
на двете основни форми кои ја одредуват Anaïs: на писателка и на љубовница. 
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22:00 ИГОР КАЛЦ, ЈАНЕ АЛТИПАРМАКОВ – ‘THE DREAM ABOUT THE MOUTHLESS’ – 
Градски театар (плато)    

 
(Сонот за човекот без уста), е видеоарт проект, во кој со 
надреалистички манир е претставена човековата потсвест во момент 

на сонување. Со помош на случајно избрани видео-сегменти, 
надреалистичка проза и психоделични аудиовизуелизации кои 
предизвикуваат ефект на хипноза, се доловува човечкиот ум, кој 
сосем ослободен од стегите на рационализмот, произведува чудни, 
необични и необјасниви визури. Се опишуваат различните 
доживувања на слободниот ум во фаза на несвесност. 

Овој концепт е осмислен од ИГОР КАЛЦ, а на негов повик за соработка се приклучи и ЈАНЕ 
АЛТИПАРМАКОВ, кој со своето искуство и знаење во областа на филмот и режијата даде 
свој препознатлив белег, и стана дел од овој проект. Огромен придонес во реализацијата 
дадоа и Горан Атанасовски - Роботек и Теа Шалдева. Видеоартот е инспириран од 
истоимената слика, која е дело на авторот. 
Овој видеоарт е предвидено, со време да се развива и да добива свои продолженија и 

доработки, со кои преку пат на прогресивност би се достигнала одредена точка на 

кулминирање.  
ИГОР КАЛЦ е дипломиран историчар на уметност и уметник. Со свои проекти има 
учествувано на неколку групни изложби. Аматерски се занимава и со филмска рецензија.  
ЈАНЕ АЛТИПАРМАКОВ е дипломиран филмски режисер и долгогодишен филмси рецензент и 
работник во таа област. Зад него стојат повеќе сериозни проекти, меѓу кои и учество во 
“Скопје Ремикс”.  
 

 
23:00 ПОДЗЕМАН ЕФЕКТ – Стара Градинка 
 
Изворен хип-хоп, со хармониски и mellow битови, али љут кумановски... ПОДЗЕМАН ЕФЕКТ 
се вистинско освежување на македонската рап сцена, отсликувајќи ја тмурната реалност на 
едно време... 

 

‘На микрофон кину с'с лиричку вештину 
презентирам нашу средину, улицу и околину 
с'с љубав едину, па пласирам само истину 
за разлику од рап д'нска покажуемо гу суштину, 
големину, правимо без финансие, нема плата 
само живу хип-хоп у д'н 24 сата’… 

 
 
 
00:00 МУЛТИЕТНИЧКА АТРАКЦИЈА – Белград, Србија (премиерно на БОШ и во МК) – 
Стара Градинка 

 
МУЛТИЕТНИЧКА АТРАКЦИЈА, во 

обликот каков што е денес, своите 
први официјални чекори ги 

бележи од јуни 2008 година. На 
првото издание му претходат 
доста настапи, концерти и повеќе 
години на работа околу 

специфичниот израз. Првата, и за 
составот важна потврда за работата, е наградата од 
критичарите на web магазинот Popboks, за Најдобар 
нов бенд во 2008-та, по што е снимен и првиот 
истоимен албум на МУЛТИЕТНИЧКА АТРАКЦИЈА, и 
тоа во продукција на студиото Digimedia од Белград, а во издание на Odlican Hrcak. Како 
продуцент на изданието се јавува Борис Младеновиќ. 

Следната 2009 година, бендот учествува и освојува прво место на ‘13. ART and MUSIC Festival’ 
во Пула, Хрватска. 
Набрзо после тоа, МУЛТИЕТНИЧКА АТРАКЦИЈА го исфрла првиот спот-сингл за песната 
‘Minijaturna  gradjevina’ , во режија на младиот и перспективен, како и повеќе пати 

наградуван режисер, Павле Вучковиќ. Спотот е исто така награден, и прогласен за Спот на 
годината од страна на критичарите на web магазинот Popboks. 
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01:30 ЈАНЕ АЛТИПАРМАКОВ – Electro сет (Kanal 103/offpop)  

– Стара Градинка 

 

Post-Punk, New Wave Krautrock, психоделија, Dance Punk, Proto Punk,  
 
 

НЕДЕЛА, 26 август 

 
 
12:00 ‘БОШ БУДЕЊЕ 2’ – Стара Градинка 
 
 
14:00 MARTCHIN [OFF POP]- Dj сет / ELECTRONIC CINEMA – селекција Јане 

Алтипармаков – Стара Градинка  

 
 
Enter the Void, Bad Timing, Walkabout, Scorpio Rising, Lucifer Rising, Don’t Look 
Now… 
Претставување на авторите Keneth Anger, Gaspar Noe, Nicolas Roeg. 
 

 
19:30 ФАТИ ФОТЕЉА – слободно поетско читање – Стара Градинка 
 
‘Фотеља за читачи, пишувачи и размислувачи. Фотеља за лансирање, 
тестирање, сервирање и рецитирање стихови.’ 
 

 
20:30 Проекции на кратки филмови од македонски автори – Стара Градинка 
 

‘КРАТКА ИСТОРИЈА НА ЕДЕН АНГЕЛ’ – КОНСТАНТИН ПЛЕВНЕШ  
 

Бошко Бозаџиевски во документарно-фиктивен филм на 
Константин Плевнеш. Филмот е снимен во 2006, 

времетраење 21 минута. 
 
 
 
 

 
‘КАЈ ГАЉА’ – МИЛИАНА ЛЕНАК 

 
Филм за една девојка која престана да зборува. Поетичена приказна за тагата и 
себепотрагата. 

 

 ‘CAR WASH CABARET’ – ЈОРДАН ДУКОВ  
 

‘CAR WASH CABARET’ - Официјален победник на Конкурсот за 
едноминутен филм на Скопје филм фестивал 2012...  
Идеја и концепт: Јордан Дуков 
Монтажа и реализација: Доријан Миловановиќ  
 
 

‘КОНЗО’ (филм + инсталација) – ИВАН ИВАНОВСКИ  

 
‘Дојдете во Конзо, тука има сè на едно место, без турканици, без чекање, 
без провизија, без сè. Имаме сè што ви е потребно за да бидете среќни. 
Секогаш тука за Вас, 
Конзо’. 
 
КОНЗО е краток филм во стоп анимација во кој е претставен 

консумеризмот, како појава која ги заменува есенцијалните човекови 
чувства и потреби со производи, а на човекот се гледа како на овца, чија улога во 
опшетството е да купува. 
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 ‘SUP’ – ДОРИЈАН МИЛОВАНОВИЌ 
 

Приказната е за македонската анегдодата за БОШ муабет помеѓу две бабички. Стоп 

анимација. Скопје Филм Фестивал 2012 селекција, Spring Art Festival 2012 селекција. 
 
Режија и монтажа: Доријан Миловановиќ.  

Фотографија: Илија Жоговски.  
Постпродукција и звук: Емил Петров. 
 
 
21:00 ‘KонФузија’ (театарски перформанс) / Универзитет ‘ЕВРО-БАЛКАН’ – Скопје – 
Градски театар  
 

Режија: Билјана Радиноска 
Играат: Кристина Леловац, Викторија Илиоска, Ангела 
Димитрова. 
Автори на драматуршка предлошка: Кристина 

Трајановска, Кристина Леловац, Иванка Апостолова, 
Ненад Тонкин, Викторија Илиоска, Јордан Шишовски, Инес 
Ефремова, Билјана Радиноска. 

Костимограф: Мелани Димитрова 
Дизајн на видео и плакат: Инес Ефремова 
Музика: Ненад Тоникин 
Драматургија: Кристина Трајаноска 
Координатори и техничка екипа: Валентина Гоцевска, Јордан Шишовски, Иванка Апостолова, 
Александра Велева, Кристина Трајановска, Игор Панев. 

 
Театарскиот перформанс ‘КонФузија’ е создаден од десеттина креативци, директно и 
индиректно поврзани со театарската, музичката, ликовната уметност, низ интимен процес на 
истражување. ‘КонФузија’ е сублимат, од седум раскази, напишани од самите учесници, 
приказна која се раскажува низ патување на разни состојби, расположенија и копнежи на 
ликовите. ‘КонФузија’ во себе крие две гледишта, она кое постои како реално и она кое 

секој го носи во себе, свет без единици мерки, свет на копнеење. Копнеж на промена, копнеж 

за љубов, копнеж за вистина, копнеж за бидување. 
 
 
21:00 SOUNDSCAPE: IMPROVE LIVE SESSION – ТОНИ ДИМИТРОВ, САШЕ ПУЦКОВСКИ, 
МАРТИН ГЕОРГИЕВСКИ - Post global recordings & Co-linear recordings – Стара 
Градинка 
 

‘Nature meets technology’ и ‘Soundscape in urban 
environment’ се работилници за звучен пејзаж, теренски 
снимки и амбиентална музика. Уметниците што сакаат 
природа и звук и имаат сличен пристап кон музиката и 
животот, во текот на овие работилници имаат можност да 
се соберат на едно место и заедно да работат, создаваат, 

да ја претстават својата работа, соработуваат и да 

уживаат во природата. 
Се работи за интерактивни работилници наменети за 
локални артисти и млади кој се заинтересирани за звук, 

теренско снимање, аудио монтажа и продукција, радио арт, саундарт и сл. и сите оние кој 
имаат интерес да се запознаат со основите на звучната уметност. 
Присутните ќе имаат можност да се запознаат со генералниот концепт на ‘Soundscape’ 

работилниците како и процесот преку кој истите се одвиваат. Презентацијата ќе започне со 
вовед проследен со кратко предавање на тема: ‘Tеренско снимање на звук и процесот на 
негова обработка, сè до крајна импрементација во конкретно звучно дело’.  
Ќе се направи и мал осврт на добиенитe резултати од истите работилници, додека 
презентацијата ќе заврши со конечна импро-амбиент сесија во живо. 
www.soundscapeworkshop.blogspot.com 
 

 
 

 
 
 

http://www.soundscapeworkshop.blogspot.com/
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22:00 MARTCHIN [OFF POP] – DЈ сет 
 
Музиката со која експериментира Martchin варира од trippy 

techno, electro, acid house, ebm, psychedelic disco, new wave, post 
punk, kraut, dub.  
Од 2003 година тој е дел од тимот организатори и уредници на 

музичкиот webzine 'skopjesburning'. Од истата година, тој е на 
своето радио шоу наречено ‘Skopje's Burning’ на музичкото радио 
Канал 103.  
Во 2006 година, станува дел од колективот OffPop кој работи на ширење на електронската 
музика и култура во комбинација со уметност и експериментални филмови.  
Вклучен е во организацискиот тим на de:sonanz фестивалот, фестивал за електронска музика, 

визуелни уметности и нови медиуми. http://soundcloud.com/martchin-offpop 
 
 
23:00 ДЕНИ ТРАЈКОВ – DЈ сет 

 
ДЕНИ ТРАЈКОВ (Denny Trajkov) е веќе добро позициониран на глобалната 

сцена, како продуцент и артист. Својот brake through го прави во 2007 

година кога го издава своето EP наречено ‘Frikdaznuft EP’ за издавачката 
куќа Italo Business. Следната година со продуцентот Angel Rize работат на 
изданието за Tokyo Red Recordings, наречено ‘Looking at her’.  
После неколку изданија за Tokyo Red, издава EP наречено ‘Soulful’ за Logos 
Rec, на Самоил Радински. Реакциите после ова издание се одлични и добива 

доста пофални критики од познати DJ-и и продуценти од цел свет, како на пример Gerald 
Mitchell (Los Hermanos), Laurent Garnier, Hernan Cataneo, Rennie Foster, Edwin James... 

Набргу после ова ДЕНИ ТРАЈКОВ потпишува договори со уште четири реномирани издавачки 
куќи, и тоа Dirty Works, Deep Class, Entrainment и Love Hertz. 
Неговиот стил варира, но може да се карактеризира како ‘deep, soulful, detroit house and 
techno’ / http://www.djshop.de/artist-denny-trajkov/ex/s~artists,u~show,p1~94836/xe/denny-
trajkov.html  
 

 

00:00 PAT HEART (DЈ сет) – Чешка 
 
Уште од најрана возраст PAT HEART (ПЕТ ХАРТ) е во голема љубов 
со музиката. Во младоста секојдневно слушал џез, соул и функ на 
радио. Овој, исклучително талентиран ди-џеј, својата музичка 
кариера ја започнал со настап на локалната радио станица “Radio 

Libre” во градот Коуроу, Француска Гвајана. Истовремено, започнува 
и со настапи во локалните места каде што ја октрива страста кон 
музиката, уживајќи во селектирање и пуштање музика на плочи. 
Желбата за комуникација и ширење на пријателства, PAT HEART го 
водат во Париз каде што заедно со своите пријатели настапува низ 
тамошните клубови и останати познати музички локали. 
Во 1993 година Пет добива значајна позиција во швајцарското радио 

“Couleur 3”. Паралелно продолжуваат и неговите настапи, меѓу кои, 
како едни од најпознатите, воедно и најуспешни се неговите 

резидент настапи на познатитот Џез фестивал “Motreux”, четири години по ред. Настапите во 
светски рамки продолжуваат понатаму и низ Велика Британија, Шпанија, Португалија, 
Финска, Австрија, Словачка и Италија. 
Во 1997 година Прага станува неговиот нов дом. Голем број на настапи низ повеќето локални 

клубови во главниот град на Чешка: Roxy, Mecca, Radost Fx и секако настап на најпознатиот 
чешки фестивал Brno.  
Во 2003 година ја започнува авантурата во локалниот прашки клуб “Le Clan”, каде што 
настапува секоја недела до ден денес. Во 2006 го започнува својот музички колектив 
“AFRODROPS” заедно со Kel Quadrant и Тhe Slim Buddah. Заедно потпишуваат неколку 
изданија за музичките етикети: Stupendous, Black Soul, Queep Ou Bien Encore, Next Dimension. 
Пет, исто така, е и резидент ди-џеј во “Zero Bar”. Неговите популарни вечери насловени “Just 

Like That” претставуваат вистинско освежување за Прага, каде заедно со Lukas Micka и Pepi 
SouthSoul досега имаат претставено голем број одлични артисти како: Brett Jackson, Baaz, 
Birkemannm, Bonzzaj Sound System, Dauwalder, Dplay, Herb LF, Iron Curtis, Ingo Sänger, Jef K, 
Kel Quadrant, Knarf Skipson, Ksoul, Lerosa, Manuel Tur, Matt Flores, Paskal & Urban Absolutes, 

Scott Ferguson и многу други. 
Да резимираме: Станува збор за одличен и искусен ди-џеј со префинет вкус и селекција на 
музика, ди-џеј кој има настапнувано во најпознатите клубови низ Европа, а бил домаќин и на 

многу радио станици со свои емисии. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fmartchin-offpop&h=hAQGtMb0u&s=1
http://www.djshop.de/artist-denny-trajkov/ex/s~artists,u~show,p1~94836/xe/denny-trajkov.html
http://www.djshop.de/artist-denny-trajkov/ex/s~artists,u~show,p1~94836/xe/denny-trajkov.html

