Slovenská záhrada má svoj folklórny súbor
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Nový súbor Tatran sa orlandskému publiku predstavil po prvý
raz pekným vianočným programom. Slovenská záhrada vo
Winter Parku, Florida, každoročne organizuje Vianočnú večeru
pre členov a priateľov Záhrady. Večera sa konala v sobotu 16.
XII. a bola dobre navštívená.
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Ťahákom bol nový súbor Tatran. Program Tatranu bol ladený
tak, aby zvýšil duchovnú a kultúrnu vianočnú náladu publika.
Spevácky zbor Tatran dvojhlasne nacvičil pásmo vianočných a
ľudových piesní v slovenčine, angličtine, latinčine a nemčine.
Úroveň programu zvýšili vhodne zakomponované slovenské
vianočné vinše a slovenské i anglické básne.
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V slávnostne vyzdobenej hale hostí privítal a večer otvoril
predseda Slovenskej záhrady Frank Rudzik prejavom na
vianočnú tému a uviedol súbor Tatran. Zakladateľ a vedúci
súboru Jerry Jaroslav Krúpa pozdravil publikum v mene súboru a
predstavil účinkujúcich: Eva Rudziková, Helena Rudziková,
Anna Dvorecká, Marta Vološinová, Mária Krúpová, J.J. Krúpa,
Peter Šalling, Ján Dvorecký. Hudobný doprovod na keyboard
Alojz Tomas. Súbor dirigoval umelecký vedúci Milan Dvorecký.
Program bol rozdelený na dve časti.
Prvá časť programu boli koledy, vinše a básne a skončila piesňou
Joy to the world od G. Handla spievaním s publikom. Potom
nasledovala typická slovenská štedrá večera.
V druhej časti programu študent Adam Dvorecký zahral dve
vianočné skladby v jeho vlastnej klavírnej úprave. Nasledovala
báseň Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa, slovenské
ľudové piesne a súbor Tatran ukončil svoj koncert nazvaný
Vianoce 2000 prianím publiku veselé Vianoce piesňou We wish
you a merry Christmas. Prítomní nešetrili potleskom a chválami.
O výborné jedlo sa postaral Peter Kučera s jeho skúseným
tímom. Smädné hrdlá chladil direktor SZ Frank Havlíček. Pri
pokladni bola dlhoročná funkcionárka SZ Irene Murphy.
Výzdobu haly viedla Katka Dvorecká. Srdečná vďaka každému
kto akokoľvek pomáhal pri tomto príjemnom večeri. Je
chvályhodné, že vedenie SZ súbor podporuje. Začiatky sú
sľubné, ale Tatran potrebuje viac členov. Každý je vítaný.

