
Плато пред црквата 
„Света Богородица“ 
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понеделник

„РАДОСТ МОЈА, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!“  

Концерт на Музички состав „Портал“

Марјан Јанкоски (кавал)
Ангеле Михајловски (пијано)
Сашко Петрев (тамбура)
Иле Колев (кларинет)
Елена Владимирова (виолина, вокал)
Драгана Трифуновиќ (виолина)
Златко Панов (виола)
Стојанче Наумовски (виолончело)

Раде Рогожаров (рецитатор)

35 гОДИНИ 

Автор на музичкото дело: Марјан ЈАНКОСКИ



ПРОГРАМА

1. „Следејќи ја ѕвездата“

Автор: Марјан Јанкоски

2. „Овчарска езгија“ 

Традиционална кавалска езгија

3. „Вечниот Бог се роди“

Обработка на византиски напев: Марјан Јанкоски

4. „Света Девојко Владичице“

Обработка: Марјан Јанкоски

5. „Крштевањето Исусово“ –Тропар на Богојавление

Обработка на византиски напев: Марјан Јанкоски

6. „Свадбата во Кана – Свадбарско оро“

Обработка на традиционална мелодија: Марјан Јанкоски

7. „Вдахновение“

Автор: Марјан Јанкоски

8. „Љуби и проштевај“

Автор: Марјан Јанкоски

9. „Молитвена“

Автор: Марјан Јанкоски

10. „Распнувањето Христово“

Автор: Марјан Јанкоски

11. „Радосна песна – Радост моја, Христос Воскресе!!!“

Автор: Марјан Јанкоски



МАРЈАн ЈАнКОСКИ (1979г.) потекнува 
од Вевчани. Своето музичко образование го 
започнува во Битола во ДСМУ, а додипломските 
и постдипломските студии ги завршува на 
Факултетот за музичка уметност во Скопје.

Музичката кариера на Марјан Јанкоски 
е богата и разновидна. Во своето музичко 
делување Марјан се појавува како изведувач на 
народни инструменти, автор на музика, музички 
педагог.

Како инструменталист – изведувач на 
народни инструменти, Марјан настапувал 
на најреномираните музички фестивали 

ширум нашата држава. Тука спаѓаат фестивалите: „Охридско Лето“, „Деновите 
на македонската музика“, „Скопско лето“, „Есенските музички свечености“, 
„Струшките вечери на позијата“ и многу др. Тој како изведувач исто така настапувал 
и соработувал со многу наши познати композитори, камерни ансамбли, хорови, 
оркестри, пејачи, поети и др. Тука ќе ги спомнеме композиторите Властимир 
николовски и Гоце Коларовски (кај кои приватно учел и композиција) Стојан 
Стојков, Драган Даутовски (кај кого и дипломира на ФМУ), Запро Запров, понатаму, 
камерниот ансамбл „Света Софија“, оркестарот на Македонската опера и балет, 
Македонската филхармонија, Тоше Проески, Борис Трајанов и многу други.

надвор од нашата земја настапувал во: Грција, Србија, БиХ, Словенија, 
Италија, Германија, Австрија, Русија.

Како автор на музика, Марјан пишува дела за соло инструмент, камерна музика, 
до дела за симфониски оркестар. неговите композиции се изведувале скоро на 
сите музички фестивали кај нас. Сепак, најголемата креативна кулминација ја 
истакнува преку камерната музика со својот музички состав „Портал“ (оформен 
во 2002 година) чиј идеен творец е самиот тој, во кој членуваат професионални 
музичари од разни профили. Марјан се појавува и како автор на двата големи 
заокружени музички проекти, а тоа се: „Радост моја, Христос Воскресе!!!“ 
(авторско дело за камерен орксетар)  и „Песни на Вевчанската душа“ (разработки 
на народни песни за голем камерен оркестар).

Во моментов Марјан Јанкоски работи на Музичката академија при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип како професор по народни инструменти 
на одделот за ТММП.



Дирекција за култура и уметност – Скопје
Directorate of Culture and Arts - Skopje
бул. „ Св. Климент Охридски“ б.б. п.фах 519
тел/факс: 3222 341, 3165 064
e–mail: skleto@unet.com.mk
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Град СкопјеГрад Скопје

Музичкиот состав „Портал“ е оформен во 2002 година од страна на неговиот 
основач и идеен творец - Марјан Јанкоски. Во музичкиот состав „Портал“ 
активно учествуваат седум професионални музичари од различни профили, 
кои, придонесуваат за побогатиот и поразновиден музички развој кој овој 
состав го прави да биде посебен. Имињата на членовите кои го сочинуваат овој 
состав се: Марјан Јанкоски (кавал), Сашко Петрев (тамбура), Ангеле Михајловски 
(пијано), Елена Владимирова (виолина), Драгана Трифуновиќ (виолина), Иле 
Колев (кларинет), Златко Панов (виола), Стојанче наумовски (виолончело). Покрај 
активните членови, за потребите на поголемите музички дела во музичкиот состав 
„Портал“ активно се вклучени да учествуваат и други музичари

Карактеристично за музичкиот состав „Портал“ е и тоа што тој изведува 
исклучиво авторска музика на Марјан Јанкоски. 

Програма која ја изведува овој музички состав претставува врска помеѓу 
уметничкото и традиционалното, односно, симбиоза помеѓу различните и 
навидум неспоиви стилови и правци кои се карактеристични од една страна за 
традиционалната инструментална музичка традиција, православната (византиска) 
музика и класичната музика.

Во својата досегашна концертна активност, овој музички состав се претставил 
скоро на сите значајни музички фестивали и културни манифестации кои се 
одржуваат во нашата земја.


