
krščanska kulturna zveza
Christlicher Kulturverband

NASTOPAJO:

• MePZ J. P. Gallus, Celovec
• Zbor nižje stopnje ZG in ZRG za Slovence, Celovec
• Kvintet Donét, Podjuna
• New Times Jazz Combo, Šmihel
• Tamburaški ansambel Loče

110 let rojstva 
Franceta Cigana

• Gabriel Lipuš, tenor
• Elisabeth Väth-Schadler, klavir
• Dekliški zbor sv. Stanislava, Ljubljana
• MePZ F. B. Sedej, Števerjan

Dom glasbe v Celovcu

2018

11.   marec 14.30
nedelja

Vstopnice v predprodaji v pisarni Krščanske kulturne zveze, Viktringer Ring 26/3, Celovec; tel.: 0463-516243, e-mail: office@kkz.at,
v Mohorjevi knjigarni, v knjigarni Haček, pri odbornikih KKZ, zastopnikih kulturnih društev ter eno uro pred koncertom. 



Na letošnjem koncertu Koroška poje se bomo spomnili
110-letnice rojstva Franceta Cigana, ki se je z vsemi svojimi
močmi zavzemal za glasbeno, versko in človeško rast
mladine ter za slovensko ljudsko pesem. 

Kot duhovnik je skušal ljudem vsaditi ljubezen do Boga in
do liturgične pesmi, kot akademsko izobražen glasbenik je
dijakom posredoval ljubezen do jezika in domače pesmi.
Posvečal se je preprostim ljudskim pesmim, jih z neutrudno
ljubeznijo zbiral in zapisoval, zavedajoč se, da je to ljudski
zaklad, ki ga je treba ohraniti. To ljubezen so čutili tudi ljudje,
h katerim je prihajal. Sprejeli so ga, mu zaupali in tako je
lahko črpal iz njihove bogate zakladnice, ko je zbiral pesmi
v raznih krajih Koroške. Engelbert Logar je njegove posnetke
iz Podjune transkribiral, gradivo znanstveno obdelal in ga
pod okriljem Krščanske kulturne zveze izdal v zbirki 8 knjig
»Vsaka vas ima svoj glas«. Ta zbirka je dokument živega
ljudskega petja na Koroškem. France Cigan je mnogo
zbranih pesmi priredil za različne zbore, te priredbe je KKZ
v sodelovanju z urednikom Jožkom Kovačičem izdala v
zbirkah: duhovne in posvetne pesmi za mešane, moške,
otroške, mladinske, dekliške in ženske zbore, poleg tega še
kantato Ustoličenje karantanskega kneza ter vokalne in
instrumentalne skladbe, samospeve in priredbe za pihalno
godbo. 

France Cigan se je rodil 18. septembra 1908 v Črensovcih
v Prekmurju. leta 1936 je končal študij teologije v
ljubljani, leta 1946 pa opravil doktorat v Padovi. 

Po vojni ga je pot, kot mnoge begunce iz takratne
jugoslavije, zanesla na Koroško. najprej je bil dejaven v
begunskem taborišču v Špitalu in že tam leta 1945 skupaj
s Silvestrom Miheličem izdal zbirko ljudskih in pona -
rodelih pesmi, ki jo je KKZ ponatisnila leta 1996. nato se
je dve leti posvetil študiju glasbe v Gradcu. Zatem je
osem let upravljal faro Kamen v Podjuni, kjer je ustanovil
godbo na pihala in orglarsko šolo. leta 1957 je bil

poklican na novo ustanovljeno Slovensko gimnazijo v
Celovcu, kjer je kot učitelj glasbe, vodja zborov in
tamburaških skupin deloval vse do svoje prerane smrti
leta 1971. Istočasno je bil vzgojitelj v Mohorjevem
dijaškem domu. Kot vzgojitelj je bil strog, pa tudi ljubeč
očetovski spremljevalec mnogih dijakov.  

Kaj so mu pomenili mladi, kaj so mu pomenile akademije
Slovenske gimnazije, kaj mu je pomenila slovenska
ljudska pesem, to pričujejo njegovi zapisi v letnih
poročilih Slovenske gimnazije, ki jih je KKZ izdala v
publikaciji »… da ne pojdejo z nami v grob«. 

leta 1960 je v Celovcu ustanovil Mešani pevski zbor j. P.
Gallus z namenom, da bi v njem združeval pevce iz vse
južne Koroške in zbor sam vodil, dokler mu tega ni
preprečila bolezen. 

eno leto po smrti Franceta Cigana sta Mešani pevski zbor
Gallus in Krščanska kulturna zveza priredila njemu v
spomin koncert, ki je nekaj let pozneje dobil svoj sedanji
naslov Koroška poje. Ta koncert zdaj vsako pomlad zbira
v domu glasbe v Celovcu rojake iz Koroške in Slovenije,
nas združuje v ljubezni do petja, nam daje priložnost, da
se poklonimo pomembnim glasbenikom in kulturnikom,
zborom, skupinam in posameznikom pa daje priložnost
nastopanja na največjem koroškem koncertnem odru.

na letošnjem koncertu bodo nastopili zbori, skupine in
posamezniki, ki so povezani s Francetom Ciganom ali
prikazujejo spekter njegovega delovanja.  

S koncertom se v hvaležnosti klanjamo Francetu Ciganu,
ga hočemo ohranjati v spominu ter spomin nanj
posredovati tudi mlajšim generacijam. 

Prisrčno vabljeni, da popoldan 11. marca 2018 preživite z
nami v družbi nastopajočih, ki nam bodo v sklopu svojega
repertoarja predvajali tudi pesmi in priredbe Franceta
Cigana.

Ob 110-letnici rojstva
Franceta Cigana

2018


