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УШТЕ 2 ДЕНА ДО ШОУТО НА ПАЈТОНОВЦИ 

   
 
 На 20 јули, со почеток во 20:00 часот македонските фановите ќе можат да се збогуваат со 
Пајтоновци за последен пат!  
 
  

Легендарната екипа Монти Пајтон ќе настапат заедно за последен пат во лондонската О2 
арена, на 20 јули (недела). Како ќе изгледаат нивните легендарни скечеви во живо, ќе можете да ги 
погледнете и вие на директниот пренос во киното Cineplexx.   
 Иако веќе во своите седумдесети години (заедно имаат 361 година), Џон Клиз, Тери Гилијам, 
Ерик Ајдл, Тери Џонс и Мајкл Пaлин се и ден денес поеднакво популарни како на почетокот на 
нивната кариера. Оригиналната поставка ја сочинуваше и прерано починатиот Греам Чепман, по чија 
смрт Пајтоновци престанаа со заедничките проекти.  
 
 Нешто повеќе од четириесет години, тие повторно се обединија и организира неколку шоуа 
во лондонската О2 арена. За нивното обединување изјавуваат: „Моментот кога се обединувавме за 
шоуто беше супер интересен. Прво, потребно беше да се пронајдат сите Пајтоновци. Џон беше 
откриен на сцената во најодалечениот дел на Канада, Ерик на фризер во Лос Анџелес, Тери Џонс на 
велшка скара, Мајкл Палин се обидување да добие работна виза за Уругвај, а Тери Гилијам на 
доделување на награди во Париз, каде работеше на звукот. На почеток имаше негодувања на идејата 
заедно, повторно, да ги делиме тесните панталони, но кога им беше објаснето дека ќе бидеме 
платени за тоа, договорот беше потпишан за рекордни 43.6 секунди“.   
 
 Последното шоу на Монти Пајтон медиуми ширум светот го најавуваат како најочекуваниот и 
најдобриот настан на годината. За првото шоу билетите беа распродадени за точно 40 секунди. Овие 
постари џентлмени најавуваат одлична вечер со многу забава и смеење. „ На сите ни беше многу 
полесно кога на медицинските прегледи ни кажаа дека без никакви сомнежи сите петорица сме 
сеуште живи. Ви препорачуваме сите да не се смеете истовремено, ако ви е многу интересно шоуто, 
да не предизвикате некоја катастрофа“.  
 
 
 
Монти Пајтон во Живо (претежно) директно на платното во Cineplexx | 20 јули, 20:00 часот 

 
 

Трејлер: http://bit.ly/1o2oP8C  
Билетите за настанот се пуштени во продажба! Истите се по цена од 500 ден.  
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