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38-МА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Советниците од Советот на Општина Карпош, ја одржаа 38-та седница
на која беа изгласани точките на Дневниот ред. Советот расправаше за
повеќето точки од областа на образованието, спортот, како и безбедноста на
територија на Општината. На денешната седница присуствуваа и граѓаните
на Општина Карпош кои се информираа како работи Советот и на кој начин
нивната Општина се развива во една од најурбаните Општини во Република
Македонија.

КОНЦЕРТ НА “100 ПРОЦЕНТИ КАРПОШАНИ“
Овации и извикувања, можеше да се слушне од Алпинистичка карпа, на
кејот на реката Вардар. Игор Атанасоски или познат како „Гуру Харе“,
придружен од одличниот карпошански бенд, оваа летна ноќ приредија
вистинско концертно шоу. Дел од неговите хитови како „Не сум со сите“, „Ме
фаќа страв“, „Without love“ и многу други, ја загреаа атмосферата со која
продолжи во истиот ритам да ги забавува присутните. Гуру Харе на 29 април
ја имаше својата промоција на првенчето “Overdose од Bluse“ и е еден од
најпрепознатливите музичари во Македонија поради својот карактеристичен
музички стил. Вечерашната многубројна публика само го докажа добриот
избор на младите како поддржувачи и слушачи на музиката со автентичен
звук. Во рамките на осмото по ред Карпошово културно лето, утре, со почеток
од 20.30 часот, на спортското игралиште во ООУ „Петар Поп Арсов“, музички
концерт ќе одржи легендарната поп ѕвезда, Ристо Самарџиев со пријателите,
под мотото „Моето маало“.
www.karpos.gov.mk
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ПРВА РАБОТИЛНИЦА НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР КАРПОШ

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Со експерименти и практизација во образованието, учениците во Општина
Карпош ќе имаат можност да го надградуваат своето знаење и едукација во
областа на природните науки. Професорот Зоран Поповски ја одржа првата
работилница по предметот хемија во рамките на креативниот центар - Карпош.
На 12 професори по хемија од сите десет основни училишта на територија
на Општина Карпош, инструкции во практичниот дел им презентираше
научникот проф.д-р Методија Најдовски, кој предава експериментална
хемија на Инстиутот на Природно – математички факултет. Целта на оваа
работилница е унапредување на практичната настава, како и развивање на
учениците заинтересирани за ваквиот тип настави. Професорот Методија
се обиде со неколку експерименти да им го презентира значењето на
хемискиот состав преку пламени столбови, експеримент во епрувети и други.
Претседателот на креативниот центар - Карпош, Зоран Поповски подетално
образложи за целите на истиот и истакна дека во наредниот период ќе следат
исти вакви работилници по предметите биологија и физика.

„ТАМУ КАЈ ШТО СИ“-ЕЧЕШЕ ВО КАРПОШ
Легендарниот поп изведувач, Ристо Самарџиев ги размрда своите комшии.
На вчерашниот концерт, под мотото „Моето маало“, на преполното спортско
игралиште во ООУ „Петар Поп Арсов“, ечеше од хитовите на пејачот и
текстописец Самарџиев кој беше надополент со своите пријатели, музичкиот
бенд. Дел од неговите незаборавни хитови, „Таму кај што си“, „Амајлија“,
„Бела“, „Песна за љубовта“ и многу други, беа на репертоарот на концертот.
Како дел од музичкиот спектакл, присустуваше и настапи неговиот пријател,
младиот Влатко Илиевски кој дополнително ги „загреа“ карпошани во
знак на добра забава за продолжениот викенд. Кон крајот на Карпошовото
културно лето следуваат уште многу врвни мајстори на музиката. Такви
се македонскиот хеви-метал бенд „Стил Темпл“, кои ќе настапат на
Алпинистичка карпа, на кејот од реката Вардар, со почеток од 20.30 часот.
На концертот ќе гостува и метал-рок составот „Фуснота“, а присутните ќе
имаат можност да ги слушнат и да се забавуваат.
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КОНЦЕРТ НА ХЕВИ-МЕТАЛ НА
КАРПОШОВО КУЛТУРНО ЛЕТО

Во рамките на осмото по ред Карпошово културно лето има музика за сечиј
вкус. Така, на вчерашниот концерт на македонскиот хеви-метал бенд „Стил
Темпл“, љубителите на оваа ексцентрична музика имаа можност да се
забавуваат и да присуствуваат на вистинско концертно уживање.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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РОКЕРСКА КАРПОШОВА НОЌ
Карпошанецот Џими Роџерс покажа како треба да изгледа еден светски
концерт на рок ѕвезда. Така, вчерашната летна ноќ ги потврди очекувањата
кај присутните за она што следеше, а тоа беше вистинско рок шоу. Џими
Роџерс, кој е пејач и текстописец, заедно со својот бенд, го презентираа својот
најнов проект „Steep and Deep“ и исполнија нумери од нивниот албум. На
огромно задоволство, не беа изоставени и добрите странски и познати рок
евергрини, кои дополнително ја загреаа атмосферата на Алпинистичка
карпа.

ИКС-ФАКТОР ВО КАРПОШ
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Долгоочекуваната автоска вечер на Огнен Неделковски и „Нови дечки“
конечно се одржа. На вечерашната карпошова ноќ ечеа најпознатите стихови
испишани од неповторливиот текстописец Огнен Неделковски. На вечерта
пред завршувањето на осмото по ред Карпошово културно лето, Огнен заедно
со новите дечки на македонската музичка естрада, реализираа незаборавна
летна романтична ноќ. Познатите млади поп пеачи, иксфакторците Давид
Темелков, Боби Мојсовски и Даниел Кајмаковски, секој поединечно испеа
по пет авторски песни на Огнен, стихови кои се составени во илјадници
песни кои го пробиле македонското музичко поднебје. За сета вечер да
помине во најдобар ред, се погрижија и извонредните „Скандал састаф“ кои
беа еден од најважниот дел на музичкиот концерт. Многубројната публика
на плоштадот “Делфина„ со нетпрение ја очекуваа оваа ноќ, која беше
проследена со громогласни аплаузи и викотници за нивните идоли. Со бран
романтика и вистинско шоу, тројцата млади но искусни пеачи изведоа дел од
нивните песни, но не изостанаа познатите хитови отпеани од легендарниот
Тоше Проески. Дел од вечерашното спектакуларно концертно уживање
беа и малите и мили “златни славејчиња“, кои му помогнаа на Даниел да
ја отпее нивната заедничка песна и дополнително да ја загрее атмосферата.
На огромно задоволство, на крајот од концертот тројцата иксфакторци ја
отпеаа авторска песна на Огнен, „Твоите бакнежи на моите бели кошули“,
изведена од Тоше Проески, која беше музички придружена од неговиот син,
Филип Неделковски кој свири на синтисајзер подолго време.
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