ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರ ಮ!!!
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500 ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕನನ ಡಿಗರು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯ ಯುಗಾದಿ
ಹಬ್ಬ ವು ಬ್ಹಳ ವಿಜರ ಂಭಣೆಯಂದ ನಡೆಯತು. ಅದಕ್ಕೂ ತಾವೆಲ್ಲ ರೂ
ಸಾಕ್ಷಿ ಯಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾ ಗಲಾರದು! ನಾವು ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ
ಯುಗಾದಿಯನ್ನನ ಇಷ್ಟು ಯಶಸಿಿ ಗೊಳಿಸಿದ ತಮ್ಮಮ ಲ್ಲ ರಿಗೂ ಧನಯ ವಾದಗಳು!
ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳು 5:00 ಘಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುವಷ್ು ರಲ್ಲಲ
ತಾಂತ್ರರ ಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಅದರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಲ ಕಾಯಯಕಾರಿ
ಸಮಿತ್ರಯವರು ತೊಡಗಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿ ಲ್ಾ ತಡವಾಯತು. ಇದಕ್ಕೂ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮ್ಮಯರಲ್ಲ!!
ಕನನ ಡ ಕಲ್ಲಯೋಣ ಮ್ಕೂ ಳಿಂದ ಪ್ಪರ ರ್ಯನೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದೇಶ,
ಚೆಲುವ ಕನನ ಡ ನಾಡು ನೃತಯ ರೂಪಕ, ಅಕೂ ಸಮ್ಮಮ ೋಳನದ ಮಾಹಿತ್ರ,
ಸಿ ರಾಮೃತ ತಂಡದವರ ಅತ್ರಮ್ಧುರವಾದ ವಿನೂತನ ಸಂಜೆ....ಹಿೋಗೆ
ಹಲ್ವಾರು ವಿಭಿನನ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುು !
ಸುಮಾರು 80 ಕನನ ಡಿಗರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ನಮ್ಮ "ಚೆಲುವ ಕನನ ಡ ನಾಡು"
ನೃತಯ ರೂಪಕವು ಕನಾಯಟಕದ ವೈಭವವನ್ನನ

ಒಂದು ವಿಭಿನನ

ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಲ

ವೇದಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ರು ತೊೋರಿತು! ನಾಡ ಭಕ್ಷು ಯನ್ನನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರ
ಜೊತೆಗೆ, ಸುಂದರ ವೇಷ್ ಭೂಷ್ಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಬ್ಣಣ ಗಳ ಲೈಟ್ ಎಫ್ಫೆ ಕ್ಟ್ು ್ ಗಳು
, ಮ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅಧುು ತ
ನೃತಯ ಗಳು,ಎಲ್ಲ .ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರನ್ನನ .ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು!
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"ಸಿ ರಾಮೃತ "...ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮರಿಕಾದಲ್ಲಲ
ಪರ ಖ್ಯಯ ತರಾದ ಈ
ಪರ ತ್ರಭಾವಂತ ತಂಡದವರಿಂದ ವಿನೂತನ ಸಂಗಿೋತ ಸಂಜೆಯು, ಸಿ ಲ್ಾ
ತಾಂತ್ರರ ಕ
ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ತಡವಾಗಿದು ರೂ,
ಬ್ಹಳ
ಚೆನಾನ ಗಿ
ಮೂಡಿಬಂತು! ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿಯ ಭಜಯರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕಂಡು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆಸಕ್ಷು ಯಂದ, ಅವರನ್ನನ
ಪ್ರ ೋತಾ್ ಹಿಸಿ,ಸಂಗಿೋತ
ಸಂಜೆಯನ್ನನ ಆನಂದಿಸಿದರು! ಸಿ ರಾಮೃತ ತಂಡದವರು ಅತಾಯ ಶು ಯಯ
ಹಾಗೂ ಸಂತೊೋಷ್ವನ್ನನ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದರು!
ಇನ್ನನ , ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಯ ಭಜಯರಿ ಊಟದ ಬ್ಗೆೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಯಸಿದರೂ
ಅದು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದೆ. JSSನಲ್ಲಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಬ್ಬ ದ ಊಟ, ಒಬ್ಬ ಟುು ,
ಒಬ್ಬ ಟುು ಸಾರು, ಹುರಳಿಕಾಯ ಪಲ್ಯ , ಚಪ್ಪತ್ರ, ವೆಜ್ ಕ್ಕಮ್ಯ, ಪಕೋಡ,
ಮೊಸರನನ , ಉಪ್ಪಾ ನಕಾಯ, ಗಸಗಸೆ ಪ್ಪಯಸಗಳಿಂದ ಕ್ಕಡಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಮ್ತು ಷ್ಟು ರುಚಿಕರವೆನಿಸಿತು! ನಿೋವೆಲ್ಲ ರೂ ತಪಾ ದೆ
ಸವಿದಿರಬ್ಹುದೆಂದು ನಂಬಿದೆು ೋವೆ.
ಇದಲ್ಲ ದೆ, ಅಕೂ ತಂಡದವರಿಂದ ಮಾಹಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ
ಜಲ್ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಡುವ ಒಂದು ವಿೋಡಿಯೋ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ
ಕಾವೇರಿಯ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಭವಿ ಸದಸಯ ರಾದ ರವಿ ಹರಪನ್ಹಳಿಿ
ಅವರ
ಸೇವೆಯನ್ನನ
ಕಾವೇರಿಯು
ಗುರುತ್ರಸಿ,
ನಮ್ಮ
ಯುಗಾದಿಯನ್ನನ ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮಮ ಲ್ಲ ರ
ಸಹಕಾರದಿಂದ
ಸಂಪೂಣಯಗೊಳಿಸಿದೆವು!
ಕಾವೇರಿ ಯುವ ಸಮಿತಿ
ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯ ಯುವ ಸಮಿತ್ರಯ ಮ್ಕೂ ಳು ಏಪ್ಪರ ಲ್ 10 ರಂದು JSSನ
ಆವರಣವನ್ನನ
ತಮ್ಮ
ತೊೋಟದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ, ಸಿ ಚಛ ಗೊಳಿಸಿ
,ಅಂದವಾದ ಹೂಗಿಡ, ಮ್ತುು ಇನಿನ ತರ ಸಸಿಗಳನ್ನನ ನೆಟುು ತೊೋಟವನ್ನನ
ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅಂದು ಛಳಿಯಲ್ಲಲ
ಎದುು
ಬಂದು ಕ್ಕಲ್ಸಮಾಡಿದ
ಮ್ಕೂ ಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ೋಷ್ಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಯೋಣ
ನಮ್ಮ ಕನನ ಡ ಕಲ್ಲಯೋಣ ಮ್ಕೂ ಳು ಏಪ್ಪರ ಲ್ 23ರಂದು, "ನಮ್ಮ ಮ್ಮಚಿು ನ
ಊರು" ಎಂಬ್ ವಿಷ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ಬ್ಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ
ಆಯೋಜನೆಯು, ಸಿ ರಗಳು ತರಗತ್ರಯಂದ ನಾಲ್ೂ ನೇ ತರಗತ್ರಯ ಮ್ಕೂ ಳ ವರೆಗೆ
ನಡೆಯತು. ಇದರಲ್ಲಲ
ಸುಮಾರು 25 ಮ್ಕೂ ಳು ಪ್ಪಲ್ೆ ಂಡಿದು ರು.
www.kaverionline.org ಯಲ್ಲಲ ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ ವಿೋಕ್ಷಿ ಸಬ್ಹುದು.
ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳು......
ಜೂನ್ 26 ಭಾನ್ನವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯ ಪ್ಪಕ್ಷನ ಕ್ಟ್ ಲೇಕ್ಟ್ ಫೇರ್ಫಯಕ್ಟ್್
ಪ್ಪಕ್ಟ್ಯ ನಲ್ಲಲ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಲಾಲ ಭೇಟಿಮಾಡುವ ನಿರಿೋಕ್ಕಿ ಯಲ್ಲಲ ..........

Here comes our second issue of Sambhrama featuring Yugaadhi, our
second and yet the biggest event so far witnessed by more than 500
Kannadigas! Oh! What an evening it was! Thank you all for joining us for
the celebrations!!!
Our evening started right on time with fixing of technical glitches and
gradually followed by the invocation song by Kannada Kaliyona
Kandammas!!! Thank you for being a great audience patiently waiting for
the spectacular evening to begin!!!
The highlight of the evening was our, “Cheluva Kannada Nadu” a musical
dance production to showcase the grandeur of Karnataka’s architecture,
culture, heritage, and language!!! About 80 dancers participated and put
up a spectacular show and mesmerized the audience with their colorful
costumes and graceful dances. The team led by Mani, did a wonderful
job with the right selection of songs and creative choreography. Great
effort had been made in making the lights dance to the music and it really
did add glamor to the performances and left the audience in awe!!!
Cheluva Kannada Nadu took us on a tour to Karnataka with its
performances to songs on Kaveri river, temples, rainforests, festivals like
Mysooru Dasara, and our very own Sandalwood film industry. Our Kaveri
men danced to a medley of old and new songs which many exclaimed
was the highlight of the evening!!!
Much awaited musical band SvarAmrita who are well-known in the US
and India finally made peace with the stubborn cables and entertained
the full-house audience that returned after festive dinner. Their
expectation of the band was very well met with a very interactive
Vishwesh Bhat who led the SvarAmrita and threw in some great numbers
from the old and the new and taught us some interesting and less known
facts about various types of music!!! They were very appreciative of the
responsive.audience!!!

Delicious Yugaadhi dinner from JSS was served on plantain leaf much to
the surprise of the people who savoured and relished it with gusto!!!
Obbattu, obbattu saaru, beans curry, chapathi, vegetable kurma, mango
chitranna, pakoda, Yogurt rice, pickles and the lipsmacking gasagase
payasa was on the menu which made the evening complete and
satiated!!!

Jaisimha and team’s video on creating awareness about Kaveri river
pollution was very informative. The information can be found on the
www.kaverionline.org for those who missed, and those who want to
spread the message. AKKA team invited us all to register, volunteer, and
participate in the upcoming 3-day festival to be held at Atlantic City
Convention Center on September 2, 3, and 4th of this year!
We concluded our evening with vote of thanks and senior recognition of
volunteer of Kaveri, Mr. Ravi Harapanhalli, who has contributed
significant time and energy for the betterment of our Sangha and will
remain as an inspiration to all of us.
Kaveri Youth Committee update:
Our ever enthusiastic KYC team volunteered at JSS on April 10th to
beautify their garden. The KYC youth got their garden tools, cleaned the
garden, planted flowering plants, mulched etc. Our KYC team and their
parents deserve a round of appreciation for their active participation in
community activities setting a very good example for the younger
generation.
Kannada Kaliyona update:
Kannada Kaliyona kids worked on a project called “Namma Mechchina
ooru”. About 25 kids presented their projects from grade Swaragalu to
grade 4. The presentation went very well and all the parents were there
to support them. Please go to www.kaverionline.org to look at the
pictures from the presentation.
Upcoming events:
Kaveri picnic on Sunday, June 26th 2016 at Lake Fairfax Park! You don't
want to miss playing our good old traditional games like lagori at the
picnic among others. There will be good food for food enthusiasts and
5k run for interested kannadigas! See you there!
Also, please do not forget to use smile.amazon.com while shopping on
Amazon
To register for Kannada Kaliyona classes go to www.kaverionline.org

