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Zespół Tańca Ludowego "Zgoda", fot. Archiwum zespołu

Dobiegająca właśnie końca tegoroczna edycja
muzycznego show telewizyjnego "Duokim garo!" (Dajmy
czadu!) była wyjątkowa. Po raz pierwszy w tym
programie obok litewskich grup folklorystycznych
występowały zespoły mniejszości narodowych. Z
polskich zespołów w Litewskiej Telewizji wystąpić miały
okazję "Wilia", "Wilenka", "Turgielanka", "Solczanie",
"Zgoda". Właśnie Zespół Tańca Ludowego "Zgoda" z
Rudominy będzie reprezentował Polaków w finałowym odcinku "Dajmy czadu!".

W folklorystycznej bitwie ze "Zgodą" zmierzy się wileński zespół rosyjskiego folkloru "Arinuszka". O tym, że
właśnie te dwa zespoły wystąpią w finale zadecydowały głosy widzów we wcześniejszych odcinkach show.

ZTL "Zgoda" powstał w 1988 roku w podwileńskiej Rudominie, by promować polskie dziedzictwo folklorystyczne.
Jego założycielem jest miłośnik polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który do dziś pełni funkcję
kierownika i choreografa zespołu. Po pierwszych koncertach zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością,
wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodych artystów, którzy w trzech
sekcjach: tanecznej, wokalnej i instrumentalnej rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki
ludowej.  

W swoim repertuarze "Zgoda" ma polskie tańce narodowe i regionalne, widowiska i obrazki sceniczne,
prezentujące folklor ziemi wileńskiej - "Jarmark kaziukowy", "Zabawy nad Wilią". W roku 2009 zespół
przygotował pierwszą polską rock-operę na Liwie, uwspółcześniając fragmanty poematu Adama Mickiewicza
"Pan Tadeusz". Premiera odbyła się podczas obchodów 20-lecia działalności artystycznej. Od wielu lat "Zgoda"
pozostaje wierna pierwotnej idei - popularyzuje pieśni, tańce oraz melodie innych narodów, m.in. litewski folklor
ludowy, folklor żydowski i białoruski.

Zespół ma w dorobku olbrzymią liczbę nagród i odznaczeń. Uhonorowany został, m.in. wyróżnieniami Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz
Premiera Republiki Litewskiej. W 2009 roku ZTL "Zgoda" otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".  

Program "Duokim garo!" transmitowany na żywo tym razem odbędzie się wyjątkowo we czwartek, 23 czerwca.
Początek transmisji o godz. 21.00 w telewizji LRT.

Zespół Tańca Ludowego "Zgoda" liczy na głosy swoich sympatyków!
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