Ana je v soboto, 15. julija ponovno zablestela na "Slovenskem Opernbalu" v Rogaški Slatini!

Tradicija prirejanja plesov že od leta 1835
Sv. Ana, ki sicer goduje 26. julija, je med ljudmi ena najbolj priljubljenih svetnic katoliškega sveta. Od nekdaj je
zaščitnica deklet, žena in vdov. V začetku 19. stoletja je postala sv. Ana zaščitnica Rogaške Slatine. Takratni
lastniki zdravilišča so leta 1804 zgradili novo kapelico, ki so jo posvetili sv. Ani. Kult Marijine matere, zaščitnice
žena in deklet, je povsem ustrezal naravi kraja. Brez dvoma tudi zaradi tega, ker je že takrat evropsko znano
zdravilišče slovelo kot dolina zdravja in lepote naravnega okolja ter tudi po privlačnosti njegovih obiskovalk, ki so
zdravilišču samo še potrjevale pečat posebnosti. Prav njim v čast so najverjetneje že od začetka 19. stoletja dalje
začeli prirejati Anin ples, kar potrjuje tudi novela Der Annaball (Anin ples) takratnega gimnazijskega profesorja iz
Celja Johanna Gabriela Seidla, ki je bila objavljena l. 1835 v knjižici z naslovom "Gedenke mein" (Moji spomini)
in ki podrobno opisuje ljubezensko zgodbo pevke Anne Muller in barona Edvarda von Althofa in čar takratnih
Aninih plesov. V času Avstro-Ogrske monarhije je Anin ples potem postal ena najbolj prestižnih tovrstnih
prireditev v tem delu Evrope. Svoj prestižni in dobrodelni značaj je ohranil tudi v letih med prvo in drugo
svetovno vojno. Plesno tradicijo je žal prekinila vojna vihra 1941. leta. Z rojstvom Slovenije kot samostojne
države pa je bila tradicija prirejanja Aninih plesov v Rogaški Slatini leta 1992 znova obujena.
Program v skladu s skoraj 200-letno tradicijo
Organizator te tradicionalne plesno zabavne prireditve je Rotary Club Ljubljana Emona.
Program se je v skladu s skoraj dvesto letno tradicijo začel natančno ob 20 uri s svečano najavo vsakega gosta
posebej in vstopanjem gostov v dvorano po rdeči preprogi ob spremljajočih zvokih Kvarteta Akord, ki je na
Aninih plesih postal že zvezda stalnica. Ob 20 uri se je prireditev ob zvokih fanfar slovesno začela. Anina večerja
je tudi letos potekala v režiji kuharskega mojstra, gospoda Boruta Jakiča nosilca najvišjih kuharskih priznanj
doma in v tujini, ki je slavnostno večerjo pripravil v sodelovanju s mladinsko kuharsko reprezentanco Slovenije.
Za izbor vrhunskih slovenskih vin je poskrbel predsednik Društva za razvoj pivske kulture- Sommelier Slovenije,
gospod Ivan Peršolja. Strežno osebje pa je tudi letos uspešno vodila FB manager v Grand Hotelu Rogaška gospa
Katja Gobec.
Program je povezovala čarobna Mojca Krajnc.
Za glasbeno spremljavo ob večerji je ves čas skrbel Kvartet Akord. Ob 22.00 uri so ga pri otvoritvenem plesu
zamenjali Gala Dance Orchestra in pevca Nuša Derenda ter Blaž Vrbič, ki so skupaj goste zabavali do zgodnjih
jutranjih ur. Ples sta otvorila gospa Nada Röthl Matko in gospod Drago Matko predsednik Rotary Cluba
Ljubljana Emona.
Prireditev je kot vedno do sedaj ponudila izjemen kulturni program. Nastopili so mezzosopranistka Irena Yebuah
Tiran, tenorist Matej Vovk, pianistka Aleksandra Naumovski- Potisk, klavirski trio RĔVERIE ter baletna solista
SNG Opera in balet Ljubljana Petar Đorčevski in Tjaša Kmetec. Vrhunec prireditve je bila polnočna zdravica iz
Verdijeve Traviate s Cesarjevega balkona v Kristalni dvorani, ki ji je v zdraviliškem parku pred Kristalno dvorano
sledil ognjemet in predstavitev najnovejšega modela Audi A5 Sportback ob pesmi Kako lep je ta svet v izvedbi
mezzosopranistke Irene Yebuah Tiran in tenorista Mateja Vovk.

V Anino torto sta prva zarezala gospa Irena Rozman in gospod Danijel Petrovič Guverner Distrikta 1912,
Rotary Slovenija.
Posebna atrakcija letošnjega plesa je bila 93 letna gospa Milena Bjelovučić Goršič, udeleženka Aninega plesa leta
1940, ki je bil tudi zadnji pred njegovo ponovno obuditvijo leta 1992.

Dobrodelni prispevek
V okviru celoletnih dobrodelnih aktivnosti Rotary Cuba Ljubljana- Emona, je bil dobrodelni prispevek s plesa
namenjen za letovanje 24 otrok iz socialno ogroženih družin na poletnem taboru v vasi Soča v dolini Trente.
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