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Koroška
poje
40 let
V nedeljo, 11. marca 2012, so Dom

glasbe v Celovcu do zadnjega sedeža
napolnili ljubitelji petja z Zilje, iz
Roža in Podjune ter iz Slovenije in
Primorske.
V prebujajoœi se pomladi je koncert

Koroška poje postal Slovencem ljuba
stalnica, ki se letos veseli 40-letnega ju-
bileja. Kršœanska kulturna zveza je
prviœ ta koncert priredila leta 1972 v
spomin glasbenemu pedagogu in vnete-
mu zbiratelju in prirejevalcu ljudskih
pesmi Francetu Ciganu, ki je vse prera-
no umrl leta 1971. Letos je bil koncert v
znamenju 40-letnice in pri Kršœanski
kulturni zvezi s ponosom gledamo na-
zaj na dobo štirih desetletij, ko so se na
odru Doma glasbe zvrstili veliki zbori
in manjøe skupine, tamburaøi, godci in
solisti iz vseh delov Koroøke ter gostje
iz Slovenije in Italije. V okviru teh kon-
certov je prišlo do izvedb mnogih glas-
benih stvaritev slovenskih glasbenikov,
med njimi so bile praizvedbe, napisane
prav za to priliko. Na odru Doma glasbe
so nastopili pevci in solisti od najmlaj-
ših pa tja do pevcev svetovnega slove-
sa.

Letošnji jubilejni koncert so obliko-
vali Zahomški tamburaši (vodi Sabina
Wiegele, mentor Damir Zajec), MePZ
Jakob Petelin Gallus (vodi Dominik
Hudl), MoPZ Trta iz Žitare vasi (vodi
Pavli Stern), MePZ Podjuna iz Pliberka
(vodi Anja Kapun), Ženski zbor Karan-
tanija s Prevalj (vodi Suzana Makiœ),
MePZ F. B. Sedej iz Števerjana (vodi
Aleksandra Pertot), MoPZ Bilka iz
Bilœovsa (vodi Marjan Gasser), Vokal-
na skupina in LAWA Slovenjega Plaj-
berka (vodi Veronika Laußegger), Ber-
narda Fink (mezzosopran) in Janez
Gregoriœ (kitara) ter MePZ PD Sele
(vodi Roman Verdel). Vse skupine so
predstavile pesmi æiveœih koroøkih
skladateljev in prirejevalcev ljudskih
pesmi.
V kombinaciji s filmskimi odlomki iz

zgodovine koncertov Koroška poje je
bil spored zanimiv in pester, tako da
smo se prireditelji razveselili mnogih
pohval in zagotovil posluøalcev, da se
pri naslednjem koncertu obvezno spet
vidimo.
Za spored koncerta je bil odgovoren

Jožko Kovaœiœ, povezovala pa je Moni-

ka Novak-Sabotnik. Lepo vrsto œastnih
gostov, med njimi krškega škofa Aloisa
Schwarza, v zastopstvu nadškofa Anto-
na Stresa pomožnega škofa Antona
Jamnika, kanclerja Michaela Krištofa,
ministrico RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu Ljudmilo Novak, predsedni-
ka komisije za odnose s Slovenci v za-
mejstvu in po svetu Franca Pukšiœa, ge-
neralno konzulko RS v Celovcu Dra-
gico Urtelj, predsednika Sveta sloven-
skih organizacij v Trstu Draga Štoko,
direktorico deželnega studia ORF Ko-
roška Karin Bernhard, direktorja Ko-
roøke kmetijske zbornice Hanzija Mikla
ter predstavnike kulturnih, politiœnih in
gospodarskih organizacij in stanovske
predstavnike, medije in sponzorje, je v
svojem govoru pozdravil podpredsed-
nik KKZ Valentin-Zdravko Inzko, ki je
poudaril pomen kulture za obstoj naro-
da.
Kršœanska kulturna zveza se za-

hvaljuje vsem sodelujoœim zborom,
skupinam, glasbenikom, solistom in
posameznikom, ki so omogoœili slove-
sno prireditev ob 40-letnici Koroška
poje. Hvala tudi zvesti publiki!

Zdruæeni zbori pod vodstvom
Joæka Kovaœiœa

JUBILEJNI KONCERT
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čestitamo: novo:

Mirko Cuderman
Zlata plaketa za

življenjsko delo na po-
droœju zborovske
glasbe v Sloveniji.
Mirko Cuderman je

v veœ kot šestdesetih
letih aktivnega delo-
vanja na podroœju

zborovske glasbe dal slovenski glasbeni
poustvarjalnosti poseben peœat. Glede
poznavanja zborovske literature in si-
ceršnjega glasbenega znanja sodi Cuder-
man v vrh evropskih zborovodij.
Z neøtetimi koncerti, ki jih je zasnoval

tako programsko kot umetniško, je na
slovenske koncertne odre postavil naj-
veœja dela domaœe in svetovne vokalne
glasbene zakladnice.
Nekateri projekti povezujejoMirkaCu-

dermana tudi s koroškimi Slovenci: pod
njegovim vodstvom so MePZ Glasbene
matice, zbor Consorcium musicum in or-
kester Slovenske filharmonije leta 1977
na osrednjem koncertu KKZ Koroška
poje izvedli kantato „Mrtvaški ženin“. Bil
je urednik notne zbirke Antona Nageleta
Naši zbori. Vodil je seminarje za naše
zborovodje vTinjah inKršœanski kulturni
zvezi pomagal pri tisku serije knjig „Vsa-
ka vas ima svoj glas“. Sodeloval je tudi z
dr. Antonom Feinigom, svojim nek-
danjim študijskim kolegom na Dunaju, ki
je kot solist sodeloval pri njegovih kon-
certih. Kršœanska kulturna zveza Mirku
Cudermanu œestita za visoko priznanje!

Marjan Bevk
Srebrna plaketa

JSKD za uspešno kul-
turno udejstvovanje v
Sloveniji in razvijanje
kulturnega sodelova-
nja s Slovenci v za-
mejstvu.

Kulturni ustvarjalec in poustvarjalec
Marjan Bevk že veœ kot trideset let us-
pešno kreira kulturne stvaritve doma in v
zamejstvu.
Kot režiser je deloval na Radišah, v

Železni Kapli, v Borovljah in v Šmihelu.
Œestitamo mu ob prejemu srebrne plake-
te JSKD.

Marija Ahaœiœ Pollak
Srebrna plaketa JSKD za ustvarjalno

in uspešno razvijanje vokalne glasbe zu-
naj matiœne domovine.
Marija Ahaœiœ Polak, rojena 1937 v

glasbeni družini v Tržiœu, je svoje glas-
beno znanje, veselje do slovenske pesmi
in kulture prenesla œez meje slovenske
domovine v Kanado. Marija Ahaœiœ
Pollak je z dekliško vokalno skupino Pla-
men, ki jo je ustanovila leta 1991 v

Torontu, po posredovanju Kršœanske
kulturne zveze gostovala tudi na
Koroškem, pri SKD v Globasnici. Øe se-
daj pa so živi njeni stiki s Kvintetom bra-
tov Smrtnik iz Kort. Œestitamo!

Hanzi Weiss
je prejel srebrno plaketo JSKD za

razvijanje kulturnega sodelovanja s
Slovenci v zamejstvu. Œestitamo!

Tischlerjeva nagrada 2012 Rudiju Vouku

Tischlerjevo nagrado 2012 je prejel
pravnik Rudi Vouk za »… skrb za pravi-
ce koroških Slovencev v politiki, šolstvu,
kulturi in gospodarstvu«.
V nabito polni Tischlerjevi dvorani v

Celovcu je poleg koroškega obœinstva
nagrajencu izkazala œast cela vrsta œast-
nih gostov iz Avstrije in Slovenije. V
svojih nagovorih so trije lavdatorji – po-
leg predsednika NSKS-a Zdravka Inzka
še avstrijski pravnik Theodor Öhlinger
ter predsednik Zveze društev pravnikov
v Sloveniji Lojze Ude – poudarili Vou-
kove zasluge za uveljavljanje pravic ko-
roških Slovencev na pravni ravni, in to
ne le na podroœju krajevne topografije na
južnem Koroškem. Rudi Vouk se je v
svojem zahvalnem govoru posebej za-
hvalil še drugim osebam, ki so aktivno
podprle njegovo prizadevanje, nagrado
pa je namenil tudi svoji družini, ki ga je
vsa leta pri tem dosledno podpirala.

Rudija Vouka je 6. februarja tudi RS
odlikovala za njegovo »zavzemanje za
uresniœevanje pravic Slovencev v zamej-
stvu«. Predsednik Danilo Türk mu je po-
delil Red za zasluge Republike Sloveni-
je.
Rudiju Vouku, ki je bil tudi aktiven

igralec na gledaliških odrih (Oder mladje
in Kabaret mladje) iskreno œestitamo za
visoko odlikovanje.

Govorniøki nateœaj
V okviru Tischlerjeve nagrade je uœen-

ka 1. A razreda Dvojeziœne zvezne trgov-
ske akademije v Celovcu, Dion Rop, pre-
jela prvo nagrado letošnjega govor-
niškega nateœaja. Dijakinja je svoj govor
o pomenu slovenšœine kot družinskega je-
zika predstavila tudi zbranemu obœinstvu.
Ostali udeleženci govorniškega nateœaja
so bili ŠtefanOraže, TanjaKlanœnik, Ema
Erznožnik in Aljaž Robiœ.

Priznanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Kršœanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slo-
vencev sta ob podelitvi Tischlerjeve nagrade predstavila tu-
di zbornik literarnih prispevkov s treh literarnih nateœajev,
ki sta jih razpisala v letih 2009 do 2011. V njem je objavljen
izbor poslanih prispevkov z vseh treh nateœajev. Zbornik je
na razpolago pri KKZ. Cena: 5,– evrov.

Mlada koroøka literatura
Prispevki literarnih nateœajev 2009–2011

Koroški samo-
rastniki/ Drau-
kosaken –
to so Joško Pack
(akordeon),
Albert Sima (ba-
riton) in Maksi
Sima (tenor) – so
izdali zgošœenko,

na kateri je posnetih 27 pesmi.
CD lahko kupite v obeh slovenskih knji-
garnah v Celovcu: Cena: 12,– evrov.
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pogovor z mileno olip

ki se mi zdijo vredne in potrebne, da jih
nekoœ ponesem v obliki filma med ljudi.
V veœini primerov so to »manjše«, vsak-
danje stvari, ki me zaposlujejo, bremeni-
jo, jezijo, razveseljujejo, se pa jih ljudje
premalo zavedamo. Sploh ne vemo in œe,
ne priznamo, da nekatere narekujejo in
usmerjajo cele življenjske zgodbe.

Œe denar ne bi bila nobena tema,
kakšnega projekta se bi najraje lotila?

Kar zagotovo lahko reœem, je, da
znanstveno-fantastiœen film verjetno ne
bo. Sicer je pa zanimivih tem ogromno
in œe œlovek ne hodiš skozi svet popolno-
ma gluh in slep, te ideje sreœavajo iz dne-
va v dan, vprašanje je le, œe si eno od njih
pripravljen sprejeti kot nov izziv, kot no-
vo osnovo za neko globoko in intenzivno
razmišljanje, œe ti okolišœine in œas do-
pušœajo, da postane jedro in rdeœa nit
novega filma. Življenje, sploh pa film-
sko življenje oz. ustvarjanje je sestav-
ljeno iz veœ plasti in okusov, ki so ti všeœ
ali pa tudi ne. Na krožniku se niœ ne
pusti, vse je treba pojesti, seveda pa sa-
njam o meniju, ki traja kako uro in pol,
torej celoveœernemu filmu in je œisto po
mojem okusu.

Milena, po zakljuœku Pedagoške
akademije v Celovcu in enem letu
pouœevanja na dvojeziœni ljudski šoli v
Mohorjevi si obesila uœiteljsko mesto
na klin in se poglobila v študij filmske
in televizijske režije na AGRFT v
Ljubljani. Kdo in kaj te je navdihnil
tako moœno, da si se odloœila zame-
njati varno delovno mesto s študijem v
eni izmed tistih dostikrat kot »ne-
varno« pojmovanih ustvarjalnih strok?

S filmom sem se zaœela ukvarjati
razmeroma pozno. Moja mladostna leta
so bolj oblikovali gledališœe, glasba,
šport. Na Pedagoški akademiji sva s
kolegico Nadjo Wakounig v okviru se-
minarja posneli kratek film [»Sanje/Der
Traum«], ga poslali na nateœaj kratkih
filmov ORF-a, se udeležili festivala
avstrijskega filma »Diagonale« v Grad-
cu, bili nad priœakovanji uspešni in od
takrat naprej sem vsaj jaz definitivno
okužena s filmskim virusom, œeprav je
trajalo od tega dogodka še cela štiri leta,
preden sem se »znašla« na akademiji v
Ljubljani.

Koga oz. kaj šteješ med svoje naj-
pomembnejše zglede doma in drugod,
kakšni filmi te najbolj nagovarjajo?

Nimam »najljubšega« režiserja ali fil-
ma in paleta stvari, ki so mi všeœ, je širo-
ka. Verjetno bi lažje opisala stvari, ki mi
niso všeœ. Sicer se pa najde v zbirki mo-
jih DVD-jev prek filmskih klasikov, hol-
lywoodskih blockbusterjev, Danske
Dogme 95, dokumentarcev vse tja do
eksperimentalnih filmov prav vse. Ved-
no izrazitejša pa postaja neke vrste po-
klicna deformiranost, kajti nobenega
filma ne morem gledati veœ s tako lahkot-
nostjo kot vœasih ... kako so posneli ta
kader, kaka je luœ, igra, kostum ... vœasih
je to lahko zelo moreœe!

Nastanek filma je povezan s precejšnji-
mi finanœnimi stroški. KKZ je – s po-
moœjo ministrstva za šolstvo, umetnost
in kulturo – pri filmu »Riba, kaktus in
bencin« prevzela vlogo poducenta.
Kakšne so možnosti pri iskanju produ-

centov in kaj želiš od svojega produ-
centa?

Z zbiranjem finanœnih sredstev v
Sloveniji in tudi Avstriji, odkrito reœeno
niti nimam tako zelo veliko izkušenj, od
kolegov in kolegic pa vem, da je vse sku-
paj zelo težavno. Denarja za kulturo je
zmeraj manj, zaradi tega dejstva trpi prav
moœno tudi filmska ustvarjalna pokraji-
na. […] Na filmskem podroœju se na Ko-
roškem na žalost ne dogaja prav veliko in
jasno zaostajamo za razveseljivim
avstrijskim razvojem zadnjih let. Koroš-
ki filmski politiki zadostuje skorajda že
kiœasta scenografija Vrbskega jezera, v
kateri se paœ obnesejo plitve zdravniške
zgodbe, manj pa vsebinsko kompleksnej-
še teme, ki uspešno prodirajo na ugledne
festivale po vsej Evropi, ki pobirajo tudi
najvišje mednarodne nagrade, so pa
nastale v eni od avstrijskih zveznih dežel,
ki jim je kultura le še srœna zadeva... torej
vsepovsod drugje v Avstriji kot na Ko-
roškem!

Pod vplivom nekaterih angažiranih
mentorjev, npr. Miha Dolinška in Mar-
jana Štikra, so se med koroško mladino
porodile ideje in zanimanje za filmsko
ustvarjanje že v 90-ih letih, in prav v
zadnjih letih doživele nov zagon. Kako
pojmuješ možnosti za razvoj te stroke
in kaj svetuješ mladim, ki se odloœijo
za to pot?

Miha Dolinšek in Marjan Štikar sta
opravljala pionirsko delo in iz srca
hvaležni jim moramo biti za njuno
daljnovidnost in pogum za novo. Tudi
najnovejši projekti Miha Dolinška se mi
zdijo pohvale vredni in moœno upam, da
je že prej omenjeni »filmski virus« na-
padel tudi mladince, ki so sodelovali ... in
da ne bodo obupali nad lahko tudi zelo
neprijaznim filmskim svetom.

Ali se lahko veselimo naslednjega
filmskega projekta režiserke Milene
Olip?

Na žalost to ni samo odvisno od mene!
Seveda pa imam v glavi kar nekaj stvari,

»Sanjam o meniju, ki traja kako uro in pol«
Milena Olip je ljudskošolska uœiteljica s
posebnim profilom – po zakljuœku Pedagoške
akademije in enoletnem pouœevanju jo je
ljubezen do ustvarjanja zanesla na Akademi-
jo za gledališœe, radio, film in televizijo v
Ljubljani. Tam je dokonœala študij filmske in
televizijske režije. Sedaj spet pouœuje, œe se
odpre kakšno okence, se pa strastno rada
posveœa filmski ustvarjalnosti. Svoje misli je
delila z Matejo Kert. Objavljamo skrajšan in-
tervju, celega lahko preberete na www.kkz.at.

Sonja Kert-Wakounig odsto-
pila s predsedniškega mesta
Kršœanske kulturne zveze
Janko Zerzer, od leta 1971 pod-

predsednik, od 1983 pa predsednik
KKZ, je leta 2010 po dolgem iska-
nju predal svojo funkcijo v mlajše,
ženske roke: za predsednico je bila
izvoljena Sonja Kert Wakounig, po
poklicu prevajalka. S tem se je zde-
lo, da so tirnice dobro zastavljene za
prihodnje delovanje. Žal pa se ta pri-
œakovanja niso uresniœila. Konec ja-
nuarja 2012 je predsednica odložila
svojo funkcijo, istoœasno sta odsto-
pila tudi podpredsednik Milan Piko
in blagajniœarka Marica Hartmann.
Odbor Kršœanske kulturne zveze

je temeljito razpravljal o novi situa-
ciji in se zaveda težav, ki so nastale
po odstopu vodilnih funkcionarjev,
vendar bo skušal premostiti obdobje
do naslednjega obœnega zbora marca
2013. Priprave teœejo.
Kršœanska kulturna zveza se za-

hvaljuje Sonji Kert-Wakounig, ki je
organizacijo vodila od marca 2010
do 31. januarja 2012, ter odborniko-
ma Milanu Piku in Marici Hart-
mann, ki sta bila v odboru od leta
1995 naprej.
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Martin Kuchling

10. Koroøki kulturni
dnevi v Ljubljani
Letošnji Koroški kulturni dnevi v

Ljubljani so v znamenju 20-letnice
Društva Slovensko-avstrijskega pri-
jateljstva, enega izmed prirediteljev
kulturnih dni v slovenski prestolnici.
Kulturni dnevi so se priœeli 27. 03.
2012 s slavnostnim odprtjem, ki se
ga je udeležila ministrica za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu Ljudmila
Novak ter z glasbeno-literarnim
veœerom poezije koroških pesnikov.
Nadalje so na sporedu øe gledališka
predstava RAZstava in lutkovna
predstava Zvezda na obisku (SKD
Celovec), literarni veœer z Jankom
Ferkom, zakljuœili pa se bodo 10.
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani s
slavnostnim koncertom 4. aprila, ki
ga bodo oblikovali Kvartet bratov
Smrtnik, Oktet Suha, Tamburaška
skupina Loœe in MePZ Podjuna. Pri-
reditelji KKD v Ljubljani so Druøtvo
slovensko-avstrijskega prijateljstva v
Ljubljani, Klub koroških Slovencev
v Ljubljani, Kršœanska kulturna zve-
za in Slovenska prosvetna zveza.

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku

Osrednja prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku, 8. februarja, se
je tokrat odvijala v Tischlerjevi dvo-
rani v Slomškovem domu Mohorje-
ve v Celovcu. Veœer je bil namenjen
spominu na Toneta Pavœka ter mla-
dim besednim ustvarjalcem na Koro-
škem. Z recitalom Pavœkovih poezij
je Aleksander Tolmaier odprl prire-
ditev. Slavnostna govornica Jerneja
Jezernik je v svojem nagovoru nape-
la lok od Prešerna do mladih koro-
ških avtoric Kvine Hutterer, Amine
Majetiœ in Nine Zdovc, ki so v edici-
ji »Popki literature« predstavile vsa-
ka svoj pesniški prvenec. Zbirke so
izšle pri založbi Wieser v sodelova-
nju Volbankove ustanove, KKZ in
SPZ ter drugimi partnerji. Z glasbo
oz. s petjem je prireditev dopolnil
Gabriel Lipuš, ki je predvajal odlom-
ke muzikla Juri Muri v Afriki (bese-
dilo Tone Pavœek). Prireditelji so bili
Generalni konzulat RS v Celovcu,
DSPPPA, SPZ in KKZ.

Seminar za vodje otroøkih in mladinskih zborov
21. januarja je

Kršœanska kultur-
na zveza vabila v
Dom katoliške
prosvete v Tinjah
zborovodje do-
maœih otroških in
mladinskih zborov
na strokovni semi-
nar pod vodstvom
Katje Gruber, pe-
vovodkinje in
strokovne uœitelji-

ce iz Slovenije. Seminarja se je udeležilo 22 zborovodij, ki so spoznavali nekaj zani-
mivih novih pristopov k pevskemu ustvarjanju z mladino. Katja Gruber je med drugim
predstavila tudi nekaj sodobne pevske literature za otroke oz. mladino. V drugem de-
lu seminarja je Jasna Nemec Novak izœrpno predstavila glasbeno-pevsko literaturo za
mladino.

Recital »Samó Prešeren» navduøil
Kršœanska kul-

turna zveza je sku-
paj s krajevnimi
društvi ponudila
recital slovenske
poezije z glasbeni-
mi vložki, ki sta ga
pripravila Janko
Krištof in Andrej
Feinig. Niz prire-
ditev pod naslo-
vom »Samó Preše-
ren« se je zaœel 3.
februarja v
Bilœovsu, sledili
so nastopi v Šmar-

jeti v Rožu, Selah, Sveœah, Dobrli vasi, Šentprimožu, Celovcu, Pliberku in Velikovcu.
Povsod so poslušalci z navdušenjem spremljali Prešernove pesniške mojstrovine.
Z živim »pripovedovanjem« pesmi, kot to Krištof imenuje sam, in s œutom pri izbi-

ri glasbenih vložkov Andreja Feiniga, sta skupaj ponesla slovensko poezijo med ljudi,
tako da je lepota slovenske besede še dolgo odmevala v dvoranah in srcih publike.

Koroøki kulturni dnevi v Mariboru
Koroški kulturni

dnevi v Mariboru,
ki jih vsako leto
prirejata JSKD
RS / obmoœna iz-
postava Maribor
in Klub koroških
Slovencev v Mari-
boru v sodelova-
nju s KKZ in SPZ,
potekajo letos v
štajerski prestolni-
ci od 7. 2. do 10. 4.
V sklopu šestih
prireditev se koro-
ški Slovenci s svo-
jim kulturnim in

umetniškim ustvarjanjem predstavijo prebivalcem letošnje evropske prestolnice kul-
ture, ter prijateljem od blizu in daleœ. Kršœanska kulturna zveza je med drugim skupaj
s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik predstavila 1. marca svoje novej-
še publikacije v literarni hiši Maribor. Veœer so pevsko-glasbeno olepšali Koroški Sa-
morastniki.

Udeleæenci seminarja z voditeljico Katjo Gruber

Predstavitev zbirk KKZ in SNI Urban Jarnik

Samó Preøeren v Velikovcu: Janko Kriøtof, predsednica PD Li-
pa Magda Karner, Andrej Feinig, tajnik KKZ Martin Kuchling

Slavnostna govornica Jerneja
Jezernik in mlade avtorice
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poročila:

Kontaktna leœa 2012

Dvojeziœni glasbeni in literarni fe-
stival Kontaktna leœa je bil letos 23.
in 24. marca v ((stereo)) klubu v Ce-
lovcu. Zbrala se je kot vsako leto
množica ljudi, da bi prisluhnila med
drugim branju del Janka Messnerja v
nemškem in slovenskem jeziku.
Branje so oblikovali dijaki razliœnih

šol. V petek smo lahko obœudovali
pravo »jugonostalgijo« ob ritmih
gradišœanskih hrvatov Coffeeshock
Company, petju koroškoslovenskih
eksilnikov Roy de Roy z Dunaja in
Dubioze Kolektiv, skupine iz Bosne
in Hercegovine. Sobota je bila pos-
veœena bolj elektronski in indepen-
dent (neodvisni) glasbi s skupinami
kot Killed by 9v batteries, skupina
Trouble over Tokyo pa je na žalost
odpovedala zaradi resne bolezni
pevca. DJ skupina Ogris Debris pa je
posebej presenetila publiko z aranž-
maji v živo (!) in igrala kljub presta-
vitvi œasa do jutranjih ur. Festival v
duhu dialoga in sožitja, na vsak
naœin obiska vreden!

23. februarja 2012 je s pod-
poro KKZ, SPZ, KSŠŠK in
KDZ potekala predstavitev
treh kratkih slovenskih filmov
v celovški kinodvorani Wulfe-
nia. Predstavili so se trije mla-
di režiserji – Korošca Milena
Olip in Milan Urbajs ter Ljub-
ljanœanka Mina Bergant. Vsi
so se izobraževali na oddelku
za film in televizijo na
Akademiji za gledališœe, radio,
film in televizijo v Ljubljani.
KKZ je pri filmu Milene Olip,
»Riba, kaktus in bencin«, pre-
vzela vlogo producenta.
Mina Bergant sodi med naj-

uspešnejøe mlade slovenske
filmske ustvarjalce zadnjih let.
V Celovcu se je predstavila z
nagrajenim filmom »Moøki«.
Milan Urbajs je nase opozo-

ril že pred dvema letoma z
dokumentarcem »Kralj Mat-
jaž«, tokrat je bil na sporedu
njegov zadnji film »Pobeg«.
Medtem ko sta omenjena

filma nastala pod strokovnim
in produkcijskim okriljem
AGRFT, je »Riba, kaktus in
bencin« samostojno delo Mi-
lene Olip, ki je lani diplomi-
rala.
Veœer je pokazal, kaj se na

Koroškem dogaja na film-
skem podroœju. Filme v slo-
venšœini so v zadnjih letih za-
œeli predvajati tu in tam v
avstrijskih kinodvoranah.
Veselimo se, da jih bo v pri-
hodnje še veœ, saj so sestavni
del današnje ustvarjalne kul-
ture.

»film x3« v celovškem kinu Wulfenia

Revija Primorska poje je nastala leta
1969 v želji, da bi z izvedbo skupnih pro-
jektov povezovala primorske zbore z
obeh strani meja. Na reviji naj bi nastopi-
li slovenski zbori na Tržaškem, Go-
riškem, v Beneœiji in ostali Primorski.
Leta 1993 je bila ponovitev koncerta

Koroška poje, ki se na odru Doma glasbe
v Celovcu odvija že od leta 1972 naprej,
prviœ na Trbižu, v sodelovanju skupin iz
Kanalske doline in v organizaciji
Kršœanske kulturne zveze, Slovenskega
kluba Kanalska dolina in Glasbene šole
Žabnice.
Iz obeh revij se je leta 1997 za Trbiž

razvila oblika koncerta pod naslovom
Koroška in Primorska pojeta, ki se je ob-
držala do danes. Sicer v sklopu serije
koncertov Primorska poje, a s posebnim
naslovom „Koroška in Primorska pojeta“
na Trbižu vsako leto sodelujejo zbori iz

Kanalske doline in Koroške. Od leta
2010 naprej je koncert v veœnamenski
dvorani bivše mlekarne v Ukvah.
Kršœanska kulturna zveza vsako leto za
sodelovanje na koncertu „Koroška in Pri-
morska pojeta“ organizira tri zbore iz
Koroške.
Prireditelji koncerta so Slovensko kul-

turno središœe Planika Kanalska dolina,
Kršœanska kulturna zveza, Zveza
slovenske katoliške prosvete Gorica,

Zveza slovenskih kulturnih društev Trst,
Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst,
Zveza pevskih zborov Primorske in Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti.
Letos so Koroøko v Ukvah zastopali

MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka pod
vodstvom Petra Slaniœa, skupina Akzent
iz Ledinc pod vodstvom Anice Lesjak-
Ressmann in Dvojni kvintet Svrž pod
vodstvom Alexa Schusterja.

Koncert Primorska in Koroøka pojeta v Ukvah

LITERA.MUSICA
Na pomladanski glasbeno-literarni

sprehod sta v Tischlerjevo dvorano 15.
marca 2012 vabili KKZ in Mohorjeva
založba. V obeh deželnih jezikih so bile
predstavljene pesmi Milke Hartman,
Janka Messnerja in Maje Haderlap ter
odlomki iz avtobiografske pripovedi An-
dreja Kokota. V bok uveljavljenih koro-
ških literatov se je postavila mlada, obe-
tajoœa pesnica Verena Gotthardt in
predstavila svoje pesmi. Poseben peœat
veœeru so dali œlani ansambla za staro
glasbo Musica Claudiforensis in pesmi
Milke Hartman so zazvenele v »preoble-
ki« zvokov starih instrumentov.

Rožanska kulturna vigred
Vorganizaciji rožanskih kulturnih dru-

štev, KKZ in SPZ je potekala od 23. do
29. marca letoønja Roæanska kulturna vi-
gred.
V petek, 23. 3., se je zaœela z »Glasbe-

nim cocktailom« pri Cingelcu na Trati
(SPD Borovlje), 24. 3. je bil vigredni
koncert v LØ v Kotmari vasi (SPD Gor-
janci) in predstavitev knjige Anisja (To-
maž Ogris) v Škofiœah (SPD Edinost).
Nadaljevala se je v sredo, 28. 3. z
veœerom slovenskega filma v Rožeku
(KD Peter Markoviœ) in zakljuœila v
œetrtek, 29. 3., s predavanjem dr. Antona
Suntingerja v farni dvorani v Selah
(KPD Planina).

Skupina akzent iz Ledinc



Razstava rokodelskih izdelkov v Centru k & k
v Šentjanžu v Rožu

V Centru k & k v Šent-
janžu v Rožu je še do 8.
aprila 2012 na ogled gos-
tujoœa razstava rokodel-
skih izdelkov, ki so izpol-
nili kriterije mrežnega
razpisa za izbor kako-
vostnih rokodelskih
izdelkov œezmejnega ob-
moœja, razpisanega v
okviru projekta DUO
K u n s t h a n d w e r k :
Rokodelska kulturna
dedišœina v œezmejnem
prostoru vœeraj, danes in
jutri. Poleg rokodelskih

izdelkov iz južne Koroške so razstavljeni še izdelki rokodelcev iz koroške regije, s
škofjeloškega obmoœja ter iz Obsotelja in s Kozjanskega. Projekt v Sloveniji izvajajo
Podjetniški center Slovenj Gradec, Mestna obœina Slovenj Gradec, Javni zavod za
kulturo, turizem in razvoj obœine Rogatec, na Koroškem pa SNI Urban Jarnik, KKZ in
SPZ. Slovenska prosvetna zveza, ena izmed projektnih partneric v projektu, ki poteka
v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013, je v soboto, 10. mar-
ca 2012, v Centru k & k v Šentjanžu v Rožu pripravila predavanje arhitekta in obliko-
valca Dušana Pavšiœa o oblikovanju rokodelskih izdelkov na osnovi kulturne
dedišœine. Predavatelj je obiskovalce spodbujal, naj pri oblikovanju svojih izdelkov in
embalaže sodelujejo z oblikovalci in etnologi, naj se navezujejo na zanimive zgodbe
iz svojega okolja ter naj sodelujejo med seboj. Projektni partnerji so pripravili tudi
raziskovalno nalogo o rokodelstvu v œezmejnem prostoru.
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Luise Maria Ruhdorfer

Verurteilt zum Tod am
Kreuz – Kärntner
Christi-Leiden-Spiele

Izdal: Deželni arhiv Koroške, 2011

Na babiœinem
domu avtorice
knjige, Luise M.
Ruhdorfer, so
pred drugo sve-
tovno vojno up-
rizarjali pasi-
jonsko igro v
s l o v e n s k e m
jeziku. Domaœi-
ja je bila eno
izmed prizorišœ

za uprizarjanje danes veœinoma že po-
zabljenih velikonoœnih ljudskih pasijon-
skih iger oziroma iger o Kristusovem tr-
pljenju, ki so jih na Koroškem zaœeli
prirejati od leta 1600 dalje. Odtlej so jih
tako iz verskih kot tudi jezikovnih in kul-
turnih motivov uprizarjali vse do druge
svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni
so v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja na
pobudo Krøœanske kulturne zveze
oæivili Drabosnjakov pasijon na Kosta-
njah. Ljudske pasijonske igre so bile
torej na Koroškem stoletja del žive kul-
turne dedišœine. Obœudovanje globokega
verskega œutenja in pomembnega kul-
turnega ustvarjanja v domaœem Štebnu
pri Bekštanju/St. Stefan bei Finkenstein
je Luise M. Ruhdorfer vodilo pri iskanju
ohranjenih koroških pasijonskih iger
oziroma iger o Kristusovem trpljenju.
Gradivo je našla med drugim tudi v
arhivu Slovenskega narodopisnega inšti-
tuta Urban Jarnik v Celovcu, ki hrani
zbirko pomembnih besedil v slovenskem
jeziku iz 19. in z zaœetka 20. stoletja. V
arhivu so posamezne dragocene koroške
rokopisne pesmarice, liturgiœna in
apokrifna besedila, med njimi tudi nekaj
pasijonskih iger oziroma iger o Kris-
tusovem trpljenju. Knjige, zvezke in za-
pise v originalih ter prepise in tudi
tiposkripte in kopije so inštitutu predali
duhovniki, kulturni delavci in
posamezniki, da bi jih ta ohranil in z ob-
javami predstavil širši javnosti. Luise M.
Ruhdorfer se je posvetila temu gradivu.
Nekaterih besedil, ki so ohranjena v

arhivu Slovenskega narodopisnega inšti-
tuta Urban Jarnik, javnost ne pozna, prav
tako tudi niso znani njihovi avtorji, ven-
dar so ta besedila v prikazu skupne
podobe tradicionalnih pasijonskih iger
oziroma iger o Kristusoven trpljenju na
Koroškem pomembni mozaiœni kamenœ-
ki. Luise M. Ruhdorfer predstavlja v
knjigi doslej neobjavljena besedila v
slovenskem in nemškem jeziku ter
osvetljuje njihov nastanek.

Plaketa Nika Kureta etnologinji
Herti Maurer-Lausegger

Etnologinja Herta Maurer-Lausegger
je v sklopu letošnjih Dnevov etno-
grafskega filma v Ljubljani prejela
plaketo Nika Kureta za leto 2012, ki jo
podeljuje Slovensko etnološko društvo
»za pomemben prispevek k razvoju
vizualne antropologije in etnografskega
filma«.
Asistenœna profesorica na slavistiœnem

inštitutu celovške univerze Herta Mau-
rer-Lausegger je od leta 1994 najprej
nosilka projekta »Raziskovanje sloven-
skih nareœij na Koroškem« in filmskega
projekta »Dokumentacija stare ljudske
kulture v nareœju«. Od leta 2000 naprej je

vkljuœena v splet-
ni projekt »Kul-
turologija & eko-
nomija«, ki od
leta 2005 naprej
nosi naslov »Av-
diovizualna dia-
lektologija: Do-
kumentacija stare
ljudske kulture v
nareœju«.
S številnimi

projekcijami fil-
mov po Ko-
roškem je med
ljudmi oživila
zanimanje za do-

maœi govor in izrazje, s predstavitvami v
Avstriji pa je s slovenskimi nareœji se-
znanjala tudi nemške govorce. S filmi in
spremnimi znanstvenimi predavanji je
gostovala na številnih simpozijih in (sve-
tovnih) kongresih v mnogih evropskih
državah pa tudi na Japonskem in v
Ameriki. Pri svojem delu je sprva
naletela na nerazumevanje v aka-
demskem svetu, vendar so skeptike
prepriœali rezultati in odmevnost filmov.
Pomembna razsežnost filmskega dela
Herte Maurer-Lausegger je zato tudi za-
vzemanje za nove metode in oblike ko-
munikacije pri preuœevanju kulture.

Herta Maurer-Lausegger je prejela priznanje iz rok
Naøka Kriænarja, organizatorja dnevov etnografskega filma
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glasba:gledališče: Mateja Kert

Glasbena delavnica
2012: Gospel & Soul
Z beatboxom se je zaœel niz seminarjev

Avgusta praznuje
poletna glasbena de-
lavnica, ki jo Dom v
Tinjah organizira
skupno s KKZ, svojo
peto obletnico. Zato
smo ponudbo letos
razširili in dodatno
ponujamo dva krajša
seminarja. Delavnica Beatbox z Mate-
jem Virtiœem je že za nami. Za vse, ki bi
se radi vokalno izpopolnjevali na indivi-
dualni ravni, bo 27. in 28. aprila potekal
še pevski seminar z vodjem delavnice
Edijem Oražejem, pevko in vokalno
mentorico Matejo McKenzie in piani-
stom Tonœem Feinigom. Število prijav je
omejeno, zainteresirani se lahko javijo v
Domu v Tinjah oz. pri KKZ. Tudi za Po-
letno glasbeno delavnico (13. – 17. av-
gust 2012) že sprejemamo prijave!

Že septembra 2011 so otroci iz Št.
Lipša v režiji Bernarde Gašperœiœ uprizo-
rili zabavno in ljubko verzijo besedila
Andreja Rozmana-Roza, »Œepica sreœe«.
Novembra se je prviœ predstavila otroška
lutkovna skupina »Œaœo œeœe« iz Kot-
mare vasi, kjer so igralci skupno z reæis-
erjem Sašem Jovanoviœem izdelali lastno
zgodbo »Œudežna œokolada«. Animacijo
lutk je prevzela Katja Povše. Predstava je
odmevala po celem Rožu in mladi lutkar-
ji so dobili kar nekaj vabil iz šol v okoli-
ci. Druga novembrska premiera je bila
»Œarovnik iz Oza« (Lyman Frank Baum)
v Ledincah. Režiserka Alenka Hain je
pritegnila kostumografski oz. scenograf-
ski tim – Šmihelœanko Majdo Krivograd
in Katarino Zalar iz Ljubljane – in
postavila na oder oœarljiv muzikal z edin-

stvenimi, futuristiœnimi kostumi iz papir-
ja (nad njimi so v pripravah ure in ure
sedeli mentorica Marija Ressmann,
igralke in igralci ter tudi starši). Novem-
bra se je predstavila še gledališka
skupina iz Sel, ki se je z režiserjem
Mihijem Krištofom prviœ lotila žanra
komedije. »Izklopi kuhalnik, voda vre«
izraelskega satirika Ephraima Kishona
(prevod Martin Kuchling), je bila pos-
reœena farsa na dojemanje umetnin in
ustvarjalcev. Tudi druga premiera v Se-
lah, decembra 2011, je napolnila farni
dom – izkušeni selski igralci že leta dela-
jo s Francijem Konœanom in so s
komedijo »Dohodnina« (Jean-Jacques
Bricaire) tudi tokrat poskrbeli za obilo
smeha. Marca 2012 pa je KDZ Oder
mladje v kletnem gledališœu gimnazije v
Vetrinju prepriœal z intenzivno priredbo.
Režiser Mihi Krištof je spojil Becket-
tovega Godota s Sofoklejevo Antigono
in prikazal ekstreme življenjskih na-
zorov; pri tem je sprožil vprašanje, kaj je
bolje – neusmerjeno in veœno œakanje
Beckettovih protagonistov ali nepre-
makljiva drža pokonœne Antigone, ki jo
žene v predvideno smrt. Igralci so
prepriœali, minimalistiœna, a dokaj
uœinkovita scena in kostumi v œrno-belo-
rdeœem pa so ustvarili prodorljivo pašo
za oœi.

Tribuna 2012 prepriœala z visokim nivojem predstav

Gostovalo je Lutkovno
gledališœe Maribor
Na povabilo KKZ je konec januarja tu-

di letos gostovalo na Koroškem
Lutkovno gledališœe iz Maribora. Nad
800 otrok je obiskalo predstave, ki so se
vršile v Šmihelu, Dobrli vasi, Šent-
jakobu in v Celovcu. Tokrat so lutkarji iz
Maribora v režiji Jelene Sitar-Cvetko
odigrali predstavo »Ko je Šlemil šel v
Varšavo« izpod peresa židovskega av-
torja Isaaca B. Singerja.
Predstava je bila v prvi vrsti namenje-

na otrokom dvojeziœnih ljudskih šol in
vrtcev, ki si lahko tako ogledajo vrhun-
sko lutkovno uprizoritev. Igralci Miha
Bezeljak, Aja Kobe in Danilo Trstenjak
so v vidno odmevni predstavi pretkali
lutkovne like s pripovedovanjem in z
glasbo v živo ter tako otrokom v veselje
pripravili pravo zabavo.

Z novim geslom je letos potekalo
Sreœanje otroških in mladinskih gleda-
liških in lutkovnih skupin konec februar-
ja. Deset skupin se je med 22. in 24. feb-
ruarjem predstavilo šolski publiki iz
Celovca. Na predstave so na vabilo KKZ
prišli tudi selektorji JSKD, ki izbirajo
najboljše predstave za gledališke in
lutkovne festivale v Sloveniji. Maja Gal-
Štromar, Ana Ruter, Matjaž Šmalc in
Matevž Gregoriœ so po konœanem festi-
valu dognali, da je raven predstav na Ko-
roškem »zavidljiva«. Sporoœilo o tem, ali
se bo kateri skupini uspelo uvrstiti med
najboljše predstave na slovenskem ob-
moœju, priœakujemo na zaœetku maja.
Na Tribuni so sodelovali: Igralci Vo-

grœe in okolica (M. C. Machado: Dobro-
srœna mala œarovnica, rež. F. Konœan;);
Lutkarji Pavliha, Celovec (M. Dekleva:

Totalka – odštekan dan; rež. A. Tol-
maier); igralci Dobrla vas (J. Sitar-
Cvetko s skupino: A si upaš?, rež. J.
Sitar-Cvetko); Žitara vas (Dragica Po-
toœnjak: Prav hudo; rež. B. Bezeljak);
Vsi na kupu, Šmihel (Bil je tako tih in
neopazen, bes. & rež. A. Hain); Lutke
mladje, Celovec (Sonœni bogovi; reæ. &
bes. R. Grilc); LS Pika, Celovec (Oh, ta
jazz, rež. in bes: B. Varl); Lutkarji Mi

Druge premiere v gledaliøki sezoni 2011/12

Lara Vouk na predsta-
vi Odra Mladje KDZ
»Poroœna gostija«

Dobrosrœna mala œarovnica, Vogrœe

Dobrosrœna mala œarovnica, OGS Vogrœe

Kje je moja senca, KPD Ømihel

Oh ta jazz, lutkarji Pika SKD CelovecA si upaø, igralke SPD Srce, Dobrla vas

smo mi Navihanci, Celovec (Zvezda na
obisku; rež. in bes: B. Varl); Lutkarji
Šmihel (F. Puntar: Hruške gor, hruške
dol; rež. R. Grilc); MLS Šmihel (senœna
igra »Kje je moja senca?« po lastnih mo-
tivih, rež. A. Adamek).
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IMPRESUM: Izdajatelj: Krøœanska kulturna zveza, 10. Oktoberstraße 25/3,
9020 Celovec. Odgovorna urednica: Zalka Kelih-Olip

KRØŒANSKA KULTURNA ZVEZA

10. Oktoberstraße 25/3 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at
Mateja Kert -13 mateja.kert@kkz.at
Irena Preinig -15 preinig@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Absender/odpoøiljatelj:
Krøœanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband, 10. Oktoberstraße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec

napovedi:

termini:

Bar freigemacht/Postage Paid
9013 Klagenfurt
Österreich/Austria

Slike: KKZ, Nedelja, Emanuel Polanøek, Vincenc Gotthardt, Matej Virtiœ, Mihi Kriøtof, Lojz Kerbitz, Natalija Buœovnik,
Jelka Stern, Franc Opetnik
Prispevki: Martin Kuchling, Zalka Kelih-Olip, Martina Piko-Rustia, Mateja Kert, Luka Mletschnig, Marija Gruøkovnjak

petek, 30. 3. 2012, 19.00
Cerkvena glasba skozi stoletja
Marijina cerkev na Žihpoljah
Nastopajo: MePZ PD Sele,
Orkester GŠ Glasbena promlad
Andrej Feinig (orgle)
Prireditelja: PD Sele in KKZ

petek, 30. 3. 2012, 19.00
Filmx3 – Pobeg (Milan Urbajs),
Moški (Mina Bergant), Riba,
kaktus in bencin (Milena Olip)
farna dvorana v Šmihelu
Prireditelj: KPD Šmihel

petek, 30. 3. 2012, 20.00
Filmski veœer Planinsko društvo
Celovec (Tone Starman), v okviru
Globaških kulturnih dnevov
gostilna Hudl (Štekl) v Globasnici
Prireditelj: SKD Globasnica

sobota, 31. 3. 2012, 19.30
Sonderschicht XXL
Nastopajo: rockskupina Sonder-
schicht, Bališ in orkester Dobrla
vas-Sinœa vas
Prireditelj: Kulturni dom Pliberk

nedelja, 1. april 2012, 16.00
Lutkovna predstava
»Hruške gor, hruške dol«
Kulturni dom Dobrla vas
Gostuje Lutk. skupina KPD Šmihel
Prireditelj: SPD Srce

velikon. nedelja, 8. 4. 2012, 20.00
35 let tamburaški ansambel Loœe
Kulturni dom v Loœah
Prireditelj: SPD Jepa-Baško jezero

œetrtek, 12. 4. 2012, 20.00
Vdovin zmenek na slepo
Kulturni dom Pliberk

petek, 13. 4. 2012, 19.30
„Slastni mrliœ“ (M. Zupanœiœ)
ponovitev sobota, 14. 4., 19.30
Mladinska gledališka skupina
Št. Lipš, režija: A. Tolmaier
Ljudska šola Št. Lipš (Tihoja)

sobota, 21. 4. 2012, 20.00
Vigredni koncert
Dvorana K3 v Økocjanu
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

Sreœanje mladinskih zborov
nedelja, 22. 4. 2012, 14.30
Ljudska šola v Škofiœah
Prireditelja: Kršœanska kulturna
zveza in SPD Edinost v Škofiœah

nedelja, 29. 4. 2012, 14.30
Ljudska šola v Galiciji
Prireditelja: Kršœanska kulturna
zveza in Amabilis

Argentinsko-koroøki koncert
petek, 1. 6. 2012
MePZ San Justo (Argentina)
MePZ PD Sele, Oktet Suha,
Kvintet bratov Smrtnik
Farna dvorana v Æelezni Kapli
Prireditelja: KKZ in fara Železna
Kapla

Jezikovne poœitnice
v Novem mestu
od 1. do 14. 7. 2012
Prireditelj: Krøœanska kulturna
zveza v sodelovanju z OØ Grm

Druæinsko petje
nedelja, 3. 6. 2012

v Stari poøti na Ziljski Bistrici
Prireditelj: Kršœanska kulturna
zveza in SPD Zila

Teden mladih umetnikov
na Rebrci
od 23. do 28. 7. 2012
od 23. 7. do 4. 8. 2012
Prireditelji: Krøœanska kulturna
zveza, Katoliøka otroøka mladina,
Mladinski center na Rebrci

Gledaliøka delavnica
v Ankaranu
od 19. do 25. 8. 2012
od 26. 8. do 1. 9. 2012
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

Ob 70-letnici izseljevanja
koroøkih Slovencev

nedelja, 15. 4. 2012
14.00 Sv. maøa v stolnici v Celovcu –
maøuje krøki økof, pevsko oblikuje
MePZ PD Sele (Roman Verdel)
Organist: Alexander Kassl

15:30 Spominska proslava v Domu glasbe
Sodelujejo: Tamburaøi iz Hodiø in Økofiœ
(Georg Errenst)
Druæina Zwitter, Zahomec
Otroøki zbor Danica (Janja Pruntsch,
Barbara Mistelbauer-Stern)
Mladinski zbor niæje stopnje ZG/ZRG za
Slovence (Stanko Polzer)
teatr zora (Marjan Øtikar)

Spremljevalni spored:
Dokumentarec »SENCE SRAMOTE«
(reæija Sabina Zwitter-Grilc, 2012)
12. 4.: Ziljska Bistrica (farovøki skedenj, 20.00),
13. 4.: Øt. Jakob (farovæ, 19.30),
14. 4.: Pliberk (Kulturni dom, 20.00).

04.06. – 06.07. 2012
Dokumentarna razstava o pregonu koroøkih
Slovencev v Koroøkem deæelnem arhivu,
St. Ruprechter Str. 7, Celovec

Globaøki kulturni dnevi
sobota, 14. 4. 2012, 20.00
Glasbeno-kulinariœni veœer
»Across the spring«
Gostilna Juenna, Œepiœe

nedelja, 22. 4. 2012, 20.00
Koncert »S Peco na pot«
Ljudska øola Globasnica

petek, 27. 4. 2012, 20.00
Premiera igre »Œrna komedija«
(Peter Shaffer), nastopa domaœa
igralska skupina,
reæija: Alenka Hain
Farna dvorana v Globasnici

nedelja, 29. 4. 2012, 20.00
Ponovitev igre »Œrna komedija«

Prireditelja: SKD v Globasnici in
SPD Edinost v Øtebnu


