
ЗЛАТНА БУБАМАРА 2018: Сценариото

и наградените се ТОП СИКРЕТ, патни

трошоци не признаваме и колку и да

трае ЧЕ СИ СЕДИТЕ!

Во третата недела од февруари традиционално по 21. пат ќе се одржи Златна бубамара и тоа

годинава генетски модифицирана со мотото "За Подобар Живот!". Манифестацијата во свој

препознатлив стил повторно ќе ја прераскаже изминатата година, ќе ја дијагностицира и лекува

нашата реалност и општествена стварност, а организаторот и нејзин прв човек, Ранко Петровиќ

ги обврзува сите љубители на добрата забава да излезат од опшествениот притвор и да ги

отворат портите за многу подобар живот.

“Златна Бубамара ќе се одржи за последен пат оваа година и за прв пат во ВИП Арената Борис

Трајковски. Дојдете заедно да аплаудираме, пееме и да се насмееме со најпопуларните ѕвезди

од Македонија и Западен Балкан.Патни трошоци не ви признаваме, а за другото че

разговараме, дискутираме, дебатираме. И да  знаете колку и да трае - ЧЕ СИ СЕДИТЕ!!”, најави

Ранко и додаде дека сценариото, наградените и учесниците како и секоја година, така и оваа се



ТОП СИКРЕТ, но само за “СкопјеИнфо” откри дека на мета ќе се најдат и политичарите од

новата владејачка гарнитура.

“Па каде без политика, ќе има од се по нешто. Домаќин и оваа година ќе биде Сашко Коцев,

влезниците веќе се пуштени во продажба, спремаме големо телевизиско шоу, работиме на

сцената , а традиционално е наше дискреционо право  ”, рече првиот човек на Бубамара. 

Во текот на изминатите години тимот на манифестацијата создаваше тематски различни

идеолошки бубамари : затворска, транзициска, европска, романтична, барокна, малерозна,

социјалистичка...



Па така, 2017 година бубамарковци прославија две децении постоење преку кое порачаа “Што

ќе биде, нека биде”.

2016 година ја одбележа Игор Џамбазов кој доби награда за животно дело, додека пак 18.

издание кое се одржа во 2015 година сите ја паметат по балетската точка на Столе Стоилов и

Сашко Коцев, а носечкиот слоган “Смеете да се смеете” беше сосема оправдан.



Долго се прераскажува и манифестацијата од 2012 година кога Сашко Коцев на сцена ја побара

за сопруга својата сакана Смиљана облечен како Адалин пеејќи ја “A Whole New World”, а за

“фрлање” не беше ниту 13. Златна Бубамара која се одржа во 2010 година , a помина во знакот

на проектот “Скопје 2014” и фактот кој го произнесе Коцев дека да не била шмизлата на Кеј,

пола Скопје ци*ка ќе немало фатено во живот.

Иако речиси на сите бубамари заштитен знак  е смеата и забавата, манифестацијата  која се

одржа во 2008 година сите ќе ја паметат како една од потажните со оглед на тоа што беше

посветена на Тоше Проески ,човекот без кој, како што рече Игор Џамбазов во завршницата,

повеќе ништо нема да биде исто.



"Човек може да има се, а да нема ништо. Салава е полна, но те нема тебе. Пријателу млад

знаев дека ќе бидеш тоа што стана. Ти беше монах, духовен отец во цивилна облека, светец кој

дојде на земјата. Летај по небото, ѕирни од зад облаците и поздрави не со светлина", беа

зборовите на водителот и шоумен по кои никој во Универзална не можеше да ги сокрие солзите.

Инаку, првата Златна Бубамара се одржа во далечната 1997 година, а освен Сашко Коцев  во

текот на сите овие години домаќини биле и Игор Џамбазов, Тони Михајловски ,Кили, како и

“заменските водители” од последните две години Тино и Атанас.


