
НАСТАВНА ПРОГРАМА И НАСТАВНИЦИ НА СЕМИНАРОТ ЗА ИЗВОРНИ 

ИНСТРУМЕНТИ И ПЕСНИ (СВИРЕЊЕ И ПЕЕЊЕ) ВО РАМКИТЕ НА 

ФЕСТИВАЛОТ ЗА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЕСНИ „ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ“ 

– ДОЛНЕНИ, ПРИЛЕП 2017 

 

 

 

Период од 4 до 7 јули 2017 год.  

 

ПРВ ДЕН (04.07.2017)  

10ч. – Поздравен збор и запознавање со термините и програмата која ќе се опфати за 

време на семинарот (проф. д-р Родна Величковска)  

11.00ч. Теоретско предавање по традиционално пеење проф. д-р Родна Величковска, 

проф .д-р Илчо Јованов  

11.00ч. Теоретско предавања по народни изворни инструменти проф. м-р Горанчо 

Ангелов  

13.00ч. Ручек 16.00-19.00ч.  

Практично предавање по традиционално пеење (учење на изворно народно пеење) проф. 

д-р Родна Величковска, проф .д-р Илчо Јованов  

16.00-19.00ч. Практично предавање по народни изворни инструменти (учење на 

свирачките вештини) проф. м-р Горанчо Ангелов  

 

ВТОР ДЕН (05.07.2017)  

08.00ч. Доручек  

09.00-12.00ч. Практично предавање по традиционално пеење (бордунско пеење) проф. 

д-р Родна Величковска, проф .д-р Илчо Јованов  

09.00-12.00ч. Практично предавање по народни изворни инструменти (учење на 

свирачките вештини и штимање на инстурментите) проф. м-р Горанчо Ангелов  

13.00ч. Ручек  

16.00-19.00ч. Практично предавање по традиционално пеење (бордунско пеење) проф. 

д-р Родна Величковска, проф .д-р Илчо Јованов  



16.00-19.00ч. Практично предавање по народни изворни инструменти (свирење вокални 

и инструментални напеви) проф. м-р Горанчо Ангелов  

ТРЕТ ДЕН (06.07.2017)  

08.00ч. Доручек  

09.00-12.00ч. Практично предавање по традиционално пеење (антифоно пеење) проф. д-

р Родна Величковска, проф .д-р Илчо Јованов  

09.00-12.00ч. Практично предавање по народни изворни инструменти (свирење, 

штимање) Дпроф. м-р Горанчо Ангелов  

13.00 ч. Ручек  

16.00-19.00ч. Практично предавање по традиционално пеење (музички дијалекти во 

изворното пеење) проф. д-р Родна Величковска, проф.д-р Илчо Јованов  

16.00-19.00ч. Практично предавање по народни изворни инструменти (оркестарско 

свирење) проф. м-р Горанчо Ангелов  

ЧЕТВРТ ДЕН (07.07.2017) 

08.00ч. Доручек  

09.00-12.00ч. Утврдување на стекнатите знаења по изворно пеење од семинарот 

(антифоно пеење) проф. д-р Родна Величковска, проф .д-р Илчо Јованов  

09.00-12.00ч. Утврдување на стекнатите вештини на свирење на народни изворни 

инструменти проф. м-р Горанчо Ангелов  

13.00ч. Ручек  

15:00ч. Подготовка за настап на семинаристите на фестивалот за народни инструменти 

и песни „Пеце Атанасовски“ – Долнени, Прилеп  

 

 

 

Програмата ја изготвија:  

проф. м-р Горанчо Ангелов, етномузиколог и инструменталист на традиционални 

инструменти;  

проф. д-р Родна Величковска, етномузиколог;  

проф .д-р Илчо Јованов, музиколог и и нструменталист по етнохармоника 


