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Zespót Pieśni i Tańca „Jagódki" działający pod
isronatem Gminy Pruszcz Gdański, powstał
^
etnia 2000 roku. W jego skład wchoj^Ę
z. •. dzieci, młodzież i dorośli. Zespół
I
:
się z grupy tanecznej, wokalnej
;ff
ir^z kapeli. „Jagódki" prezentują pie1
— tańce narodowe, które prze:tatariesą piosenkami z autentyczTV- tekstami.
Zadaniem zespołu jest nie tylko
spółna radosna zabawa, ale
: csce wszystkim pielęgnowanie
-H-odowych tradycji oraz prezento2- e folkloru - dziedzictwa kultury
-środowej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
jzszć' przygotowuje koncerty polskich
: ec i pastorałek.
_cowy charakter tańców podkreślają przepięk-e Dajecznie kolorowe kostiumy - świadectwo dawno
- -icnych czasów. „Jagódki" koncertują w kraju i za granicą.
_cząc się z potrzebami i zainteresowaniem mieszkańców naszego
-^-ronu. instytucja kultury p.n. ZPiT „Jagódki", rozszerzyła swoją
iz3S.ność i prowadzi również grupy tańca nowoczesnego, tańców
n-"ch narodów, zajęcia ruchowo-taneczne dla dorosłych oraz zajęl i jnuzykalniające.

The „Jagódki" Song and Dance Group sponsored by the
Commune of Pruszcz Gdański was established on I Apńl
2000. It is made up of children, teenagers, and adults
Slfe*. forming a dance group, singers, and a band. "Jagódki"
present national songs and dances interspersed
with pieces of authentic local lyrics. The purpose
of the group goes beyond having fun together to
nurturing national tradition and presenting the
folklore which is the national cułtural heritage.
In the Christmas time the group prepares
and gives concerts of the Polish carols and
Nativity pastorał songs.
The folk naturę oftheir dance is highlighted with
beautiful and
fabulously colourful folk attire witness of the
times long gone-by.
.....
"Jagódki" give concerts m

i

include groups of modern dance,
dances
other nations, dance-and
movement exercise for adults, and
classes developing the musical ear
and skills.

Zapisy do zespołu:
te) / fax 58 692-80-40,
tel. kom 603-766-301
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e-mail bbiedrzycka@wp.pl
Anyone willing to join in will get a warm reception!
•

To join the group contact:
tel. / fax 58 692-80-40,
mobile 603-766-301
e-mail bbiedrzycka@wp.pl

