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Tradycyjny noworoczny koncert „Wilii”

Wilia

T radycyjne polonezy i mazury
przeplatane kolędami, zapomniane
utwory sprzed lat oraz całkiem świeże
tańce i piosenki – wszystko to będzie
można zobaczyć podczas noworocznego
koncertu Polskiego Zespołu
Artystycznego Pieśni i T ańca „Wilia”.
Koncert odbędzie się 29 grudnia o godz.
17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„W pierwszej części koncertu publiczność
będzie mog ła obejrzeć tradycyjny prog ram pt. „W rytmie poloneza i mazura” przeplatany
kolędami, natomiast w drug iej części koncertu zostaną zaprezentowane utwory, które
przez dłuższy okres nie były wystawiane na scenie (przyśpiewki rzeszowskie, suita g órali
żywieckich), jak też kilka nowych numerów” - powiedziała PL DELFI Renata Brasel,
kierownik artystyczny zespołu.

Bog aty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych reg ionów Polski,
polskie tańce narodowe, jak też pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej. Zespół posiada
prog ramy artystyczne, przyg otowane z okazji jubileuszu zespołu: obrazek historyczny „W
salonie Og ińskich na Dominikańskiej” (jubileusz 50-lecia) oraz „Mag iczny świat muzyki
filmowej” ( jubileusz 55-lecia).

W ciąg u ponad 55 lat działalności „Wilia” dała ponad 1500 koncertów w kraju i za
g ranicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tancerzy i muzyków. Wielu z nich
kontynuuje pracę artystyczną z nowymi zespołami. Byli „wiliowcy” przyczynili się do
powstania oraz kierują takimi zespołami jak „Świtezianka”, „Wilenka”, „Prząśniczka”,
„Wileńszczyzna”, „Strumyk”, „Zg oda”, „Sto Uśmiechów” oraz wiele innych.

Dzisiejsze kierownictwo zespołu: kierownik artystyczny - Renata Brasel, kierownik g rupy
tanecznej - Marzena Suchocka, kierownik dziecięcej g rupy tanecznej -Beata Bużyńska,
kierownik kapeli - Anna Kijewicz. Konferansjerzy: Ag nieszka Skinder i Stanisław
Michalkiewicz.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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