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Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda" obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji zespół
zaprosił w sobotę swych wiernych wielbicieli na jubileuszowy koncert do Teatru Arena w Wilnie.

„Zgoda wśród przyjaciół" – tak się nazywał program koncertowy, który „Zgoda" zaprezentowała dla
swych wielbicieli podczas sobotniego koncertu. Zespół zaprezentował nie tylko folklor polski, ale też
pieśni i tańce litewskie, cygańskie, słowackie oraz hiszpańskie.

Gościnnie wystąpiła na wileńskiej scenie także góralska kapela „Pieczarki" z Polski, dobrze znana
wileńskiemu widzowi Kapela Wileńska oraz barwny zespół folkowy z Białorusi „Lalki Corporation".

Na jubileuszowy koncert przybyło wielu szanownych gości, między innymi: przewodniczący Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL Michał Mackiewicz,
starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, Konsul
Generalny Ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław
Narkiewicz, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc, sekretarz Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Krzysztof Łachmański i inni.

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda" powstał na fali odrodzenia w 1988 r. w podwileńskim
Rudominie. Jego założycielem jest tancerz i choreograf Henryk Kasperowicz, obecnie kierownik
zespołu. Dzisiaj zespół liczy ponad 100 członków, którzy udzielają się w trzech grupach: tanecznej,
wokalnej i kapeli. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż.

Repertuar „Zgody" to narodowe i regionalne tańce Polski, obrazki sceniczne, prezentujące folklor Ziemi
Wileńskiej („Jarmark kaziukowy", „Zabawy nad Wilią").

Z okazji obchodów 20-lecia działalności artystycznej zespołu „Zgoda" zaprezentowała pierwszą polską
rock operę na Litwie na podstawie poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz".

„Zgoda" prezentuje też pieśni i tańce innych narodów, m. in. folklor litewski, żydowski i białoruski.
Zespół występuje zarówno w kraju i Polsce, jak też dalszych krajach. Jego występy gorąco
oklaskiwano w Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Anglii, Węgrzech, Włoszech, Grecji, Norwegii,
Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji.

„Zgoda" wielokrotnie reprezentowała Litwę na wielu renomowanych międzynarodowych festiwalach
folklorystycznych.
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