
krščanska kulturna zveza:christlicher kulturverband
informacije:servis:ozadja:prireditve

A-9020 Celovec/Klagenfurt : 10.-Oktober Straße 25/III telefon ++(0)463 /51 62 43 : faks ++(0)0463 /50 23 79 e-mail: office@kkz.at : www.kkz.at

bilten

REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
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»Za narodov blagor« (I. Cankar) ob jubileju

Pred 50-imi leti je bila na odru Mestne-
ga gledališœa uprizorjena Špicarjeva
Miklova Zala v izvedbi igralcev iz Št.
Jakoba v Rožu v režiji župnika Vinka Za-
letela. Iz prve predstave na najveœjem
koroškem odru se je razvila tradicija – 8.
december je postal za Kršœansko kul-
turno zvezo in za koroške Slovence pravi
gledališki praznik.
Letos – ob zlatem jubileju – smo k

sodelovanju povabili domaœe igralce, ki
so se vabilu odzvali v številu, ki si ga ni-
smo upali priœakovati. Odloœili smo se za
komedijo Ivana Cankarja »Za narodov
blagor«, ki jo je za to predstavo priredil

in reæiral Marjan Štikar. Zahvaljujemo se
mu in se veselimo, da je okrog njega
nastala skupina igralk in igralcev iz Pod-
june in Roža, ki je v zadnjih mesecih de-
lala z veliko požrtvovalnostjo in velikim
angažmajem. Hvala Marjanu in celotni
ekipi na odru in za odrom.
Ne bi pa mogli postaviti na oder take

predstave, œe ne bi imeli zaledja v
društvih. Zato naša zahvala gre tudi vsem
neutrudnim delavcem v društvih, ki ve-
liko svojega dela posveœajo prav gleda-
liški dejavnosti.
Veseli smo, da smo letos na odru Mest-

nega gledališœa videli sad dela mnogih

rok. Zahvaljujem pa se tudi zvesti publi-
ki, ki nas spremlja že pol stoletja.
Naøa zahvala velja vsem sponzorjem

in podpornikom, ki so omogoœili to pred-
stavo.
Gledališki praznik naj nam tudi v pri-

hodnje daje priložnost, da bomo enkrat
na leto Slovencem na Koroškem nudili
možnost poklicnega ali amaterskega
gledališœa v tem imenitnem ambientu.
Da bomo z odra Mestnega gledaliøœa tu-
di v prihodnje slišali slovenski gledališki
jezik. Janko Zerzer

œastni predsednik Kršœanske kulturne zveze

27./28. 2./1. 3. 2013

Sreœanje gledaliških skupin
– Tribuna
Celovec
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

sobota, 19. januar 2013
9.00 – 16.00

Seminar za vodje otroških
in mladinskih zborov
Tischlerjeva dvorana v Celovcu
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

28. – 31. 1. 2013

Lutkovna predstava
za ljudske šole in vrtce
Ømihel, Dobrla vas, Tischlerjeva
dvorana Celovec, Øt. Jakob
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

Predstava v Mestnem
gledaliøœu navduøila
Pred petindvajsetimi leti so na

slovenskem gledališkem prazniku 8. de-
cembra zadnjiœ stali na odru Mestnega
gledališœa v Celovcu domaœi igralci.
Letos je uveljavljeni režiser Marjan
Štikar v lastni priredbi in v izvedbi dvaj-
setih igralk in igralcev iz Podjune,
Celovca in Roža, postavil na oder pred-
stavo, ki so jo gledalci spremljali z
aplavzom med prizori in se ji ob koncu
poklonili stoje. Ob 50-letnici sloven-
skega gledališkega praznika je Kršœan-
ska kulturna zveza želela združiti in
zbližati vse koroške Slovence – to ji je
uspelo, nastala je domaœa produkcija, ki
je blestela tako v izvedbi kakor v izpove-
di in zarisala generacijski in regionalni
lok bogatega gledališkega ustvarjanja na
Koroškem.

(nadaljevanje na strani 7)
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čestitamo:

Polde Zunder 70-letnik
11. 11. je praznoval

kapelški župnik svojo
sedemdesetletnico.
Pred dobrimi 40-imi
leti (1970) je prišel
med farane Železne
Kaple, najprej kot
kaplan, od leta 1984

naprej je tam župnik. Posebej pri srcu so
Poldeju Zundru mladi in na rebrški
Komendi je nastal z njegovo zavzetostjo
za stvar Mladinski center, ki je od leta
1978 kraj sreœanj mladih. Polde ni samo
duhovnik, je tudi kulturni delavec, lju-
bitelj umetnosti in literature. Gledališœe
je njegov poseben konjiœek, ki mu je tu-
di ostal zvest in kot režiser poskrbel za
odrske podvige. V zahvalo za vse njego-
vo delo sta mu NSKS in KKZ podelila
leta 2009 Tischlerjevo nagrado. Še na
mnoga zdrava in ustvarjalna leta!

Prof. Janez Karlin,
dolgoletni predsednik ZKPO Obœine

Maribor in Združenja gledaliških skupin
Slovenije, je pred kratkim praznoval 90.
življenjski jubilej. Vsa leta je v svojih
funkcijah podpiral delovanje lutkovnega
inmladinskega gledališœa pri KKZ. Bil je
zagovornik Koroøkih kulturnih dnevov v
Mariboru, pri katerih KKZ neprekinjeno
sodeluje od leta 1974 naprej. KKZ mu je
leta 2001 podelila Janežiœevo priznanje,
na praznovanju meseca novembra v
Mariboru sta mu œestitala tajnik Martin
Kuchling in odbornik Nužej Tolmajer.

Miha Dolinšek 50-letnik
1. oktobra 2012 je

Miha Dolinšek pre-
stopil prag petdesetih
let. V okviru KDZ je
ustanovil „Film mlad-
je“, z mladimi je po-
snel filme „Mihec in
Maja“, „Nepozabno

poletje“, „Iskrico“. Za svoje delo je leta
1998 prejel Tischlerjevo nagrado.
Œestitke ob prazniku in še veliko idej in
projektov z mladimi!

V œetrtek, 22. novembra
2012, je bila v Tischlerje-
vi dvorani Slomškovega
doma podelitev 20. Ein-
spielerjeve nagrade, ki jo
je ob 40-letnici sklepov
koroške škofijske sinode
prejel krški škof dr. Alois
Schwarz kot predstavnik
Katoliške Cerkve na Ko-
roškem, za vztrajno za-
vzemanje kot graditelj
mostu med obema narod-
nima skupnostima na Ko-
roškem ter za pošten in
iskren odnos do slovenske
narodne skupnosti.
Prireditev, ki jo je glas-

beno olepšal Oktet Suha,
je bila zelo lepa in sloves-
na. Številni gostje, pri-
jatelji, znanci in duhovni-
ki so prišli œestitat krškemu škofu, ki se
je iskreno veselil nagrade, poimenovane
po duhovniku, publicistu, šolniku in
politiku Andreju Einspielerju.
Œastni predsednik Kršœanske kulturne

zveze Janko Zerzer je v svojem nago-
voru razlagal, da je treba nagrado videti
v sklopu zgodovinskega razvoja in
predvsem v zvezi s škofijsko sinodo.
Omenil je, da je škof pri spominski maši
v celovški stolnici priznal napake ko-

roške Cerkve, kar se tiœe pregnanstva
koroških Slovencev in prosil za odpu-
šœanje.
»Œe škof ne bi izrekel teh jasnih besed,

bi morali œakati verjetno še nadaljnja de-
setletja,« tako Zerzer.
Škof se je ob prejemu nagrade zahvalil

in zagotovil, da se bo tudi v prihodnje za-
vzemal za koroške Slovence in skušal v
dobršni meri ustvarjati pozitivno sožitje
med narodnima skupnostima.

Økof Alois Schwarz prejel Einspielerjevo nagrado

Prvo zlato odliœje Creos koroške
deželne nagrade za izvedbo škofijskega
spletnega portala je podjetje ilab prejelo
5. oktobra pri posebni slovesnosti v dvo-
rani celovškega sejmišœa.
Drugo zlato so jim podelili za fotograf-

sko-umetniški projekt Barve Ko-
roške/Colours of Carinthia.
Da bi bila mera polna, je za projekt

Barve Koroške Franci Tomažiœ dobil na-
grado Evropskega parlamenta. Ob
podelitvi nagrade »Državljan Evrope« je

podpredsednik Evropskega parlamenta
Othmar Karas dejal: »Nagrada Državljan

Evrope poœasti graditelje
mostov. Potrebujemo ljudi
in iniciative, ki krepijo to,
kar nam je skupnega, tako
v družbi kot v Evropski
zvezi.«
Poslovodji podjetja ilab

Franciju Tomaæiœu in
vsem sodelavcem za na-
grade iskreno œestitamo!

Zlato odliœje Creos za podjedtje ilab

Brez posebnih predtekmovalnih ovir
so se pevke in pevci MePZ Danica iz Št.
Primoža uvrstili v finale tekmovanja ko-
roških pevskih skupin in zborov za zbor
leta 2012. Veliki finale, 16. novembra
2012, na Sejmu šeg in navad v Celovcu

je bil pravi magnet za publiko. Z obvezno
pesmijo »Svet, svet, svet …« iz Schuber-
tove maše in dvema pesmima po lastni
izbiri (Trond Kverno: Ave Maristella in
venœek ziljskih žegnanjskih pesmi) je v
skupini mešanih zborov na zmagovalno

stopniœko stopil MePZ Danica.
Pri manjših skupinah je najvišjo

lovoriko osvojil Kvintet Foltej Hartman.
Srebrni violinski kljuœ, kot nagrada za
trud, bo pevkam in pevcem tudi spodbu-
da za nove pevske podvige. Œestitamo!

MePZ Danica koroški zbor leta 2012, Kvintet Foltej Hartman manjøa skupina leta

Janko Zerzer, Alois Schwarz, Valentin Inzko
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öestitamo: novo:

Linhartova listina teatru
trotamora SPD Roæ

Javni sklad
Republike
Slovenije za
kulturne de-
j a v n o s t i
(JSKD) je
na uradnem
odprtju le-
tošnjega 51.
Linhartove-

ga sreœanja, 27. septembra 2012, v kulturnem do-
mu Postojna podelil gledališki skupini »teatr tro-
tamora« iz Št. Jakoba v Rožu Linhartovo listino.
V utemeljitvi so zapisali: »Gledališka skupina
teatr trotamora, ki deluje v okviru Slovenskega
prosvetnega društva Rož v Šentjakobu v Rožu na
avstrijskem Koroškem, predstavlja žarišœe kul-
turnega življenja na celotnem obmoœju, pri œemer
postaja s svojo prepriœljivo igralsko in vsebinsko
sporoœilnostjo center družbeno-kritiœnega gleda-
liškega dogajanja na Koroškem.«
Lepa spodbuda za nova gledališka poustvarja-

nja! Œestitamo!

Murkovo priznanje
Martini Piko-Rustia

V Tolminu so 12. novembra
2012 podelili Murkove na-
grade na podroœju etnologije.
Med nagrajenci je bila tudi
Martina Piko-Rustia, znanst-
vena vodja Slovenskega naro-
dopisnega inštituta Urban
Jarnik. Priznanje je prejela za

razvoj in uveljavitev projekta »Dokumentacija
slovenskih ledinskih in hišnih imen na južnem
Koroškem«. V utemeljitvi so zapisali: »Zasluga
Martine Piko-Rustia je, da je širša javnost sloven-
ska domaœa imena zaœela dojemati kot kulturno
bogastvo Koroške, katerega izguba bi pomenila
izgubo odnosa do zgodovine, identitete in na-
rave.«

Rigoletto v Mariboru
V petek, 5. 10. 2012,

sta Kršœanska kulturna
zveza in Društvo pri-
jateljev slovenske filhar-
monije vabila na obisk
Verdijeve opere Rigo-
letto Slovenskega na-
rodnega gledališœa v
Mariboru.
Pred veœerno operno

predstavo je bil ogled
mesta Maribor, letošnje
evropske prestolnice

kulture. Po mestu je vodila Breda Varl, v oporo ji
je bil kot prevajalec Franc Kattnig.
Operni veœer Verdijeve glasbe in arij je bil za

vse obiskovalce poseben užitek in vožnja proti
domu je bila v »spremstvu« Rigoletta krajša.

Pojmo s ptiœki
Leta 2013 bo Lenœka Kupper praznovala 75. življenj-

ski jubilej. Veliko njenih pesmi je trajno zapisanih v ob-
liki knjig in zgošœenk oziroma kaset, a sama pravi, da
se je poslušalcem najbolj priljubila prva kaseta »Pojmo
s ptiœki«, ki je izšla leta 1991. Zato smo se ob njenem
polokroglem jubileju odloœili za ponatis kasete na
zgošœenki.

Zgošœenka bo za nekatere lep spomin na leta, ko so peli v otroškem
zboru, za druge priložnost, da priljubljene pesmi Lenœke Kupper zopet
poslušajo, za najmlajše pa, da z njimi odrašœajo. Za izdajo zgošœenke v
mesecu decembru se je Kršœanska kulturna zveza odloœila zato, da ljubite-
ljem Lenœkinih pesmi lahko ponudi primerno božiœno darilo (€ 15,–).
Želimo vam veliko veselja pri poslušanju!
Zgošœenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri

Kršœanski kulturni zvezi.

Godba na pihala Ømihel – Uspešno naprej ...
Že sam naslov na zgošœenki napoveduje, da bodo

mladi glasbeniki »Društva Godbe na pihala Šmihel«
smeli nadaljevati pot, ki se je zaœela pred 25-imi leti.
Mladi, ki so v glavnem uœenci Glasbene šole, so steber
godbe in s svojim znanjem z lahkoto poustvarjajo, tudi
pri Godbi na pihala, razliœne zvrsti glasbe.
Ob praznovanju 25-letnice društva so na koncertu

predstavili novo zgošœenko, ki so jo posvetili vsem žrtvam krute pol-
pretekle zgodovine in se jih s skladbo Lager Frauenaurach Marš skladate-
lja Johana Ivana Jezernika posebej spomnili.
Na zgošœenki zazvenijo skladbe razliœnih obdobij in zvrsti, poleg celotne

godbe so posnetki tudi v manjših zasedbah: kvartet saksofon in trobil ter
kvartet saksofonov starejših godbenikov. Za ljubitelje pihalnih godb bo
poslušanje zgošœenke v posebno veselje!

Vokalna skupina Klika – Sonœna, moj dom
Vokalna skupina Klika (kultura–ljubezen do petja–

idealizem–kreativnost–angažma) praznuje deseto
obletnico pevskega dela. Za to priložnost so posneli
svojo drugo zgošœenko »Sonœna, moj dom« in jo pred-
stavili na koncertih v Železni Kapli in Pliberku.
Prijateljsko skupino pevk in pevcev zaznamuje

poseben stil in naœin petja, ki so ga v teku let skupno
oblikovali. Tako je nova zgošœenka sedemnajstih pesmi poklon Klike ob
jubileju vsem, ki radi prisluhnejo pevskim skupinam in njihovemu petju.

Oktet Suha – Sreœne ste jasli
V treh desetletjih pevskega ustvarjanja se je nabralo v

programu Okteta Suha precej adventnih in božiœnih
pesmi. Na zgošœenki »Sreœne ste jasli« so posnetki iz
bogate zakladnice koroških in vseslovenskih ljudskih in
umetnih duhovnih pesmi. Sedem adventnih in sedem
božiœnih pesmi dopolnjujeta dve podjunski koledniški
za novo leto in za praznik svetih treh kraljev, so zapisali

zgošœenki na pot. Poleg drugih boæiœnih je na zgoøœenki mogoœna, osem-
glasna priredba pesmi Sveta noœ Matevža Fabiana.

MoPZ Trta – Trtapella
Na koncertu v Velikovcu je MoPZ »Trta«, ki praznu-

je œastitljivo 40-letnico delovanja, predstavil svojo no-
vo zgošœenko in navdušil publiko z lastnimi skladbami
in priredbami svojega zborovodja Pavlija Sterna. Na
sporedu koncerta in prav tako na zgošœenki so
slovenske in hrvaške uspešnice, svetovne zimzelene in
mednarodne pop skladbe ter lastne kompozicije.

Zgošœenka je lepa obogatitev arhiva za ljubitelje te zvrsti petja in glasbe.

Marija Gruøkovnjak
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Ob 70-letnici smrti
Lamberta Ehrlicha

26. maja je mini-
lo 70 let od umora
Lamberta Ehrlicha,
u s t a n o v i t e l j a
Slovenske krøœan-
sko-socialne zveze
za Koroøko, idejne
predhodnice KKZ.
Ehrlich se je rodil v

Æabnicah pod Višarjami 18. septembra
1878. Po gimnaziji v Celovcu je študiral
bogoslovje in bil leta 1903 v Innsbrucku
posveœen in tam tudi iz teologije doktori-
ral. Kratek œas je bil kaplan v Beljaku in
Celovcu, nato škofov tajnik in profesor v
celovškem bogoslovju, kjer je predaval
filozofijo in osnovno bogoslovje.
Od leta 1904 naprej je bil Ehrlich

pobudnik vseh socialnih in kulturnih de-
javnosti na Koroškem: v Podljubelju je
ustanovil leta 1905 Slovensko delavsko
društvo. Skupno z Valentinom Pod-
gorcem sta ustanovila združenje koro-
ških duhovnikov Sodaliteto, Ehrlich je
bil njen prvi predsednik. Leto po njeni
ustanovitvi je naslovil na deželno vlado v
slovenšœini napisano prošnjo za usta-
novitev Slovenske kršœansko-socialne
zveze za Koroško. Prošnja nosi Ehrli-
chov podpis z datumom 3. junij 1907.
Prvi obœni zbor »Slovenske kršœansko-
socialne zveze za Koroško« je bil 12. ja-
nuarja 1908. Zvezi je predsedoval Matej
Ražun, Ehrlich je bil podpredsednik.
Ehrlich je bil prepriœan, da sta narodna
zavest in vera medsebojno povezani. S
kulturnim delovanjem se je krepila naro-
dna zavest.
Lambert Ehrlich je sodeloval na

mirovni konferenci v Parizu po prvi sve-
tovni vojni, leta 1919/1920, kot œlan
slovenske delegacije. Leta 1922 je
postal profesor na novo ustanovljeni
Teološki fakulteti v Ljubljani. Veliko se
je posveœal mladim študentom, jih us-
merjal v karitativne in organizacijske de-
javnosti.
Postal je neizprosen borec proti trem

»-izmom« prejšnjega stoletja.
Komunisti so Ehrlicha oznaœili za na-

rodnega izdajalca in ga 26. maja 1942 na
Streliški ulici v Ljubljani ustrelili. Nje-
gove posmrtne ostanke so po vojni novi
oblastniki izkopali in odpeljali neznano
kam; ostal je zaznamovan in oœrnjen!
Ehrlicha in njegovega umora pred

70-imi leti so se spomnili: v Ljubljani 26.
maja v Škofovih zavodih v Šentvidu nad
Ljubljano, 4. decembra na Teološki
fakulteti v Ljubljani, 6. decembra pa v
Domu Sodalitete v Tinjah. Na slednjih je
o delovanju Lamberta Ehrlicha na Ko-
roøkem predaval med drugim tudi Janko
Zerzer.

Valentin Inzko
Ob 10-letnici smrti

dr. Valentina Inzka je
bil na »Vrtu sloven-
skih koroških kul-
turnikov«, ki ga je za-
snoval kipar France
Gorše, odkrit njegov
doprsni kip, Goršeto-

vo delo, ustvarjeno že pred 40-imi leti.
Pred navzoœe udeležence spominske

slovesnosti je stopil lik Valentina Inzka
in njegovo delo za dobro Koroške in
njenih ljudi. Neizmerno bogata in barvita
je mavrica njegovih dejavnosti in sno-
vanj. Bil je šolnik, najprej uœitelj in pro-
fesor, nato nadzornik.
Ob družini in šolskem delu je dosti

œasa posveœal kulturnemu, politiœnemu
in publicistiœnemu delovanju. Dolga leta
je bil odbornik Mohorjeve družbe.
Polagal je temelje za Kršœansko kul-

turno zvezo v kulturnem odseku Narod-
nega sveta.
V œasih, ko so bila nasprotja v deželi

skoraj nepremostljiva, sta skupno z Ern-
stom Waldsteinom pri škofijski sinodi
orala ledino in oblikovala odnose med
nemško in slovensko govoreœimi verniki
v deželi. Inzko je pokazal, da je združlji-
va zakoreninjenost v lastni kulturi in
izroœilu, v zvestobi svojemu narodu ter
spoštovanje in razumevanje drugega.
V okviru katoliške Cerkve je ustanovil

Katoliško prosveto, sodeloval pri ka-
toliških izobražencih, bil podpredsednik
Slovenskega pastoralnega odbora.
V zahvalo in priznanje za življenjsko

delo je Inzko prejel 23. januarja 2002, na
svoj rojstni dan, povsem zasluženo
Tischlerjevo nagrado.

Lajko Milisavljeviœ
Lajkova življenjska

nit se je pretrgala pred
desetimi leti, 8. de-
cembra 2002.
Ob gostovanju APZ

»Tone Tomšiœ« v
Celovcu leta 1966 je
Lajko navezal prve

stike s Šentjakobœani. Pod okriljem šent-
jakobskega prosvetnega društva so janu-
arja 1974 ustanovili pevski zbor – v Št.
Jakobu in okolici je bilo veliko mladih
navdušenih pevcev –, Lajko je prevzel
vodstvo in ga vodil vse do tragiœne smrti.
Ledine niso orali, saj je imel Št. Jakob že
dolgoletno pevsko tradicijo, a z mladost-
nim elanom in Lajkovimi izvirnimi ideja-
mi so nastajali stilni koncerti, ki so bili za
celotni slovenski prostor enkratni.
Kršœanska kulturna zveza in Narodni

svet koroških Slovencev sta mu za njego-
vo delo z zborom »Rož« in za dolgoletno
raziskovanje in zapisovanje ljudskega
pevskega bogastva Roža in Zilje podelila
leta 1979 prvo Tischlerjevo nagrado.

Ob 10-letnici smrti so se Lajka spom-
nili nekdanji pevci s koncertom »Ta
drumlca je zvomlana ...« v petek, 14. 12.
2012. Pridružil se jim je tudi MePZ »Li-
pa zelenela je« – zbor bivših pevk in
pevcev APZ-a »Tone Tomšiœ«, katerega
soustanovitelj je bil Lajko Milisavljeviœ.
Koncert so 16. 12. ponovili v Ljubljani.

Razstava slik in risb
arhitekta Petra Fistra

V Erbergovih paviljonih grašœine Dol
(Dol pri Ljubljani) je bila med 30. oktob-
rom in 18. novembrom 2012 razstava
slik in risb Petra Fistra. V tematski
skupini z motivi iz narave in arhitekturne
kulturne dedišœine južne Koroške so bile
razstavljene tudi slike, ki jih je Peter Fis-
ter ustvaril ob nastajanju knjige »Ta hiša
je moja, pa vendar moja ni« ... Knjigo je
izdala Kršœanska kulturna zveza in za-
ložila Mohorjeva založba leta 1989. Je-
seni 2013 bo razstava na ogled v domu
Sodalitete v Tinjah.

Spomenik v Žrelcu –
priœa spomina na izgon
Na železniški postaji Žrelec je bil 27.

oktobra 2012 odkrit spomenik na mestu,
od koder so pred 70-imi leti prisilno
izselili koroške Slovence iz Podjune,
Roža in z Zilje. Spomenik, delo Valenti-
na Omana, je v obliki železnega tripti-
hona, kalvarije. Sporoœilo spomenika je
jasno: propad vseh stvari, izguba jezika
in nasilje.

Po odkritju spomenika so se zbrani iz
Žrelca podali v rudarski muzej pod
Križno goro, kjer so bile na ogled slike
Valentina Omana in Karla Vouka, ki je
razstavo poimenoval »Vizualni odmev
na grozote«. Razstavo je obogatil pesnik
in pisatelj Fabjan Hafner in pesmi objav-
il v knjigi, ki je izšla ob razstavi: »Valen-
tin Oman/Karl Vouk. Denk mal: Depor-
tation«.

Karl Vouk, Valentin Oman, Fabjan Hafner

poročila:Marija Gruøkovnjak



V œetrtek, 13. decembra, je SKD Celovec v sodelovanju s KKZ in SPZ vabilo na
boæiœni koncert v Casineum v Vrbi, ki ga je pripravila Katarina Hartmann skupno s
prijatelji iz Koroøke in drugod po svetu. V spremljavi orkestra slovenske Glasbene
šole Promlad in Mešanega mladinskega zbora ZG in ZRG za Slovence (vodi Roman
Verdel) je Katarina Hartmann pomešala v pisani spored popularnih angleških
božiœnih popevk in nemških ter slovenskih tradicionalnih pesmi tudi po eno pesem iz
Norveške in Nizozemske. Z besedili, ki opozarjajo na pomen božiœnega œasa vœasih in danes, so se Katarini na odru pridružili igral-
ci Jutta Fastian, Katharina Straßer in Miha Krištof; pevsko so nastopile tudi Hartmann’ce in jazz-vokalistka Caroline de Rooij.
Koncert so spremljali Karen Asatrian, ki je napisal vse aranžmaje predstavljenih skladb, Wolfgang Puschnig, Teo Collori, Ante
Jurinoviç in Stefan Mörtl.
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poročila:

Medtem ko so številne gledališke ter
lutkovne skupine na Koroškem jeseni
uprizarjale svoje igre, so se tudi
mladinske organizacije koroških
Slovencev lotile kulturnega delovanja.
Z geslom »Pre-opening« so študentke

in študenti 28. septembra 2012 prazno-
vali zaœetek novega študijskega semestra
in doloœili, da bodo v klubu sreœanja za
øtudente vsak petek od 21. ure naprej.
V teku oktobra in novembra so v klubu

sledila razliœna praznovanja: »Sturmpar-
ty« – 05. 10. 2012, »Martinovanje z de-
gustacijo vin« – 16. 11. 2012 in »Bruco-
vanje« – 30. 11. 2012.
25. oktobra 2012 so se celovški štu-

denti s »partybusom« odpeljali v Gradec,
kjer so obiskali študijske kolege, ki so
vabili na Slovenske dneve. Poleg raznih
predavanj in teœajev je KSŠŠG, razde-
ljeno na tri dni, prirejal tudi razstavo Ste-
fana Reichmanna.
Nad 20 kratkih filmov po scenarijih

koroških mladincev so 23. 10. 2012
predstavljali v »Cinecityju« – žirija je
izbrala najboljši film …
Od 13. do 15. novembra 2012 je v be-

ljaškem Parkhotelu potekala Alpsko-jad-
ranska konferenca z geslom »Izobraže-
vanje za mir«.
PS: SMO je zopet odprt ob popol-

dnevih od torka do petka.
Vsi prisrœno vabljeni!

Iz obœasnih gostovanj primorskih
pevskih in igralskih skupin na Koroškem
in gostovanj koroških skupin na Pri-
morskem so se leta 1983 razvili prvi Pri-
morski dnevi na Koroškem. Od takrat
naprej se letno sreœavajo – enkrat na Ko-
roškem, drugiœ na Primorskem – kulturni
ustvarjalci obeh regij. Prireditelji te naj-
daljše neprekinjene œezmejne kulturne
izmenjave so Slovenska prosveta v
Trstu, Zveza slovenske katoliške
prosvete v Gorici in Kršœanska kulturna
zveza v Celovcu.
Letos so potekali 15. Koroški kulturni

dnevi na Primorskem, ki so bili vsebin-
sko zelo bogati. Skupno je bilo 9 prire-
ditev v Trstu in okolici, v Gorici in okoli-
ci ter v Ukvah.
V abonmajski ponudbi za otroke je bi-

la 21. oktobra na sporedu lutkovna pred-
stava »Hruške gor, hruške dol« v dvorani
Marijinega doma pri Sv. Ivanu v Trstu.
V ponedeljek, 22. oktobra, je bila v Pe-

terlinovi dvorani predstavitev publikacij
KKZ in SNI Urban Jarnik (glej sliko).
V torek, 23. oktobra 2012, je bilo v

Komorni dvorani KC Lojze Bratuž v
Gorici Sreœanje glasbenih šol, ki so ga
oblikovali uœenci slovenske Glasbene

šole na Koroškem, SCGV Emil Komel iz
Gorice in Glasbene matice iz Trsta.
V sredo, 24. oktobra, je bilo v tržaški

knjigarni literarno branje, pri katerem so
sodelovali mladi literati iz Koroške.
V petek, 26. oktobra, se je v cerkvi sv.

Silvestra v Pevmi s koncertom »Cerkve-
na glasba skozi stoletja« predstavil
MePZ PD Sele pod vodstvom Romana
Verdela, ob spremljavi orkestra Promlad
GŠ in Andreja Feiniga.
Isti veœer je v Finžgarjevem domu v

Trstu gostovala skupina KlubTeater z
Dunaja s predstavo »Obiski«.
V soboto, 27. oktobra, je bilo v Bam-

biœevi galeriji na Opœinah odprtje raz-
stave Mire Blažej, navrh pa v Finžgar-
jevem domu Sreœanje mladinskih
zborov, ki ga je iz Koroške sooblikoval
Mladinski zbor Danica iz Šentprimoža.
Predstavniki EL, SSk, NSKS, SSO,

SJK in KZ so se v ponedeljek, 29. okto-
bra v komorni dvorani KC Lojze Bratuž
v Gorici sreœali ob okrogli mizi na temo
»Razliœne ravni zastopanosti slovenske
narodne manjšine v Avstriji in Italiji«.
KKD na Primorskem je zakljuœila

lutkovna skupina iz Šmihela s predstavo
Hruške gor, hruške dol v KC Lojze
Bratuž v Gorici.
Namen teh sreœanj je medsebojno

povezovanje zamejskih Slovencev, ki se
pogosto sooœamo z istimi problemi, vsi
pa imamo skupno eno: bogato kulturno
dejavnost, ki jo želimo ohraniti in razvi-
jati. Ta kulturna sreœanja poglabljajo
vezi med Slovenci na Koroškem in Pri-
morskem, nastajajo nova prijateljstva,
pogled k sosedom pa bogati in motivira
kulturne ustvarjalce to- in onstran meje.

15. Koroški kulturni dnevi na Primorskem
od 20. do 30. oktobra 2012

Katarina Hartmann navdušila v Vrbi Evropski projekt DUO-KUNSTHANDWERK

Promocijski koledar
Pri Prosvetnem društvu „Lipa“ iz

Velikovca so jeseni v okviru projek-
ta DUO Kunsthandwerk pripravili
delavnico, na kateri so otroci iz oko-
lice Velikovca, ki veœinoma sodelu-
jejo tudi pri društvenem zboru
„Lipov cvet“, ob strokovni pomoœi
mojstrice Alje Venturini polstili na
temo „Letni œasi“. Nastale so prave
umetnine, katere je KKZ dala fo-
tografirati in v sklopu projekta
DUO-Kunsthandwerk oblikovala
promocijski stenski koledar za leto
2013.
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

KKZ in inštitut Urban Jarnik se letos
spominjata 100-letnice rojstva dr. Pavle-
ta Zablatnika, duhovnika, kulturnega
delavca, pedagoga in etnologa, ki se je
rodil 4. decembra 1912 v Bilnjovsu.
Pavle Zablatnik je bil v duhovnika

posveœen leta 1938, v Gradcu je leta
1951 konœal študij filozofije, klasiœne
filologije in slavistike z disertacijo o
duhovni kulturi koroških Slovencev. Po
posveœenju je bil župnijski upravitelj v
Št. Lenartu pri Sedmih studencih in žup-
nijski upravitelj v Šmarjeti pri Ve-
likovcu. Po zakljuœku študija je deloval
kot profesor najprej na Državni klasiœni
in realni gimnaziji (1951–1957) in od
1957–1967 na Državni gimnaziji za
Slovence, kjer je od leta 1968 do upoko-
jitve 1977 bil ravnatelj. Ob redni službi
je soupravljal razne župnije (Golšovo,

Šmiklavž, Ot-
manje) ter bil
duhovnik v Št.
Ilju, pri Mariji
na Zilji, v Št.
Janžu v Rožu in
v Glinjah pri
B o r o v l j a h .
Pripravil je
številna peda-
goška preda-
vanja za uœite-
lje dvojeziœnih
šol. Na slavi-
stiœnem inštitu-
tu celovške uni-
verze je med
leti 1973–1983

predaval slovensko narodopisje, koroško
slovensko literaturo in didaktiko
slovenskega jezika. Bil je predsednik
KKZ (1957–1968), od leta 1981 pod-
predsednik celovške Mohorjeve družbe.
V letu 1983 je bil sopobudnik us-
tanovitve etnološkega oddelka pri KKZ,
iz katerega je leta 1992 izšel današnji
Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik. Bil je prvi znanstveni vodja tega
inštituta vse do prerane smrti leta 1993.
Temeljni etnološki deli sta Od zibelke do
groba ter Ljudska verovanja, šege in
navade na Koroškem. Na dan njegovega
rojstva so se zastopniki KKZ in inštituta
Urban Jarnik na njegovem grobu za-
hvalili za njegov trud na vseh podroœjih
delovanja, posebej še na podroœju kul-
turne dedišœine koroških Slovencev, ki je
bila zanj temelj narodne identitete.

Slovenski dialektološki
posvet v Ljubljani
Drugi slovenski dialektološki posvet je

potekal 29. in 30. 11. 2012 na Akademiji
znanosti in umetnosti v Ljubljani.
Povod za organizacijo posveta sta bila

izid prvega zvezka Slovenskega lingvis-
tiœnega atlasa in 10. obletnica smrti dia-
lektologa Tineta Logarja. Na posvetu so
spregovorili tudi Herta Maurer-Lauseg-
ger o koroških nareœjih in bukovniku An-
dreju Šusterju Drabosnjaku, Anton
Schellander o ohranjanju in spreminjanju
slovenskih nareœnih govorov na Ko-
roškem ter Martina Piko-Rustia o vpraša-
nju nareœnega zapisovanja hišnih in
ledinskih imen na Koroškem. Predstav-
ljene so bile tudi nareœne raziskave
hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem
in Dolenjskem.
Na posvetu so navzoœi sprejeli

pobudo za ustanovitev komisije za
poenotenje nacionalne dialektološke
transkripcije.

Konferenca v Trstu
Slovenci v sosednjih državah Republike Slove-
nije kot predmet raziskovanja v okviru nacio-
nalnih, œezmejnih in mednarodnih projektov

Namen konference, ki je potekala 14.
12. 2012 v Narodnem domu v Trstu, je
bilo spodbujanje povezovanja in sodelo-
vanja med slovenskimi znanstvenimi
sredinami, ki se raziskovalno ukvarjajo s
problemi in perspektivami Slovencev v
Italiji, Avstriji, na Madžarskem in
Hrvaškem. Konference sta se udeležila
tudi Martina Piko-Rustia za inštitut Ur-
ban Jarnik in Avguštin Malle za SZI
Celovec. Razprava je tekla o razvojnih
perspektivah znanstveno-raziskovalnih
ustanov v zamejstvu, ki morajo – tako
kot tudi druge raziskovalne ustanove v
Sloveniji – poleg raziskovalnih projek-
tov prijavljati tudi œezmejne in medna-
rodne projekte, œe želijo preživeti.
Raziskovalna dejavnost je zato vse bolj
usmerjena v aplikativno raziskovanje,
vse manj pa je možnosti za temeljne
raziskovalne projekte.

Simpozij in predstavitev
knjige o loški cerkveni
pesmarici iz leta 1825

Na Zablatniko-
vem dnevu, ki je
potekal 20. 10.
2012 v kulturnem
domu v Loœah, je
bil v obliki sim-
pozija predstavljen
edinstveni jezi-
kovni in kulturni
dokument koroške

zgodovine – Loška cerkvena pesmarica
iz leta 1825. Prireditev so organizirali
Slovenski na-rodopisni inštitut Urban
Jarnik, Mohorjeva založba Celovec, Ka-
toliška akcija in Dušnopastirski urad v
sodelovanju s faro Loœe in Slovenskim
kulturnim društvom Jepa-Baško jezero.
Glasbeni pozdrav je oblikoval Cerkveni
zbor Loœe, ki je zapel tudi pesem iz
zgodovinske loške cerkvene pesmarice.
Knjigo sta uredila Simon Trießnig in Pe-
ter Svetina, simpozij pa so oblikovali
referenti, ki so prispevali k predstavitvi
loške cerkvene pesmarice v zborniku, ki
sta ga izdala inštitut Urban Jarnik in Mo-
horjeva založba. Teodor Domej je pred-
stavil kulturne in jezikovne okolišœine
nastanka pesmarice predvsem na po-
droœju šolstva in Cerkve. Matija Ogrin je
loško pesmarico uvrstil v kontekst
verskega slovstva ob koncu 18. in za-
œetku 19. stol., Matej Podstenšek pa je
pesmarico predstavil v luœi katoliške
liturgije in koroškega starejšega
cerkvenopesemskega repertoarja.
Teolog Klaus Einspieler je opozoril na
svetopisemske, teološke in liturgiœne
vidike pesmarice, ki kažejo presenetljivo
bogato teološko izobrazbo. Osrednji del
knjige, prepis in transkripcijo loške
cerkvene pesmarice, je prevzel Hubert
Bergmann, ki je pojasnil prepis in tran-
skripcijo ter dialektološke znaœilnosti. O
jezikovni podobi pesmarice iz Loœ je
spregovorila tudi Irena Orel, glasbenik
Engelbert Logar pa je predstavil melodi-
je in besedila rokopisne pesmarice iz
Loœ. Skupaj z Ludvikom Karniœarjem
sta uredila 38. zvezek iz serije »Pesmi in
glasba z južne Koroške« z naslovom
»Cerkvena pesmarica iz Loœ, 1825«.
Simpozij, ki je bil posveœen tudi spomi-
nu 100-letnice Pavla Zablatnika, sta za-
kljuœili Simona Šuler Pandev in Martina
Piko-Rustia, ki sta spregovorili o potrebi
mreženja informacij o starejših rokopi-
sih ter o potrebi primernega hranjenja
dragocenih ohranjenih originalov.
Ob simpoziju je bila na ogled razstava

o koroških bukovnikih, ki jo je pripravi-
la knjižnica na Ravnah in tudi original
loške pesmarice, ki ga hrani škofijski
arhiv v Celovcu ter drugi rokopisni
originali.

Pavle Zablatnik – 100-letnica rojstva
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gledališče:

KOMENTAR

Premiere 2012:

Sadovi gledališkega in
lutkovnega ustvarjanja

V preteklih mesecih je bilo veliko
javne pozornosti in priœakovanja
usmerjeno v najveœji gledališki pro-
jekt Kršœanske kulturne zveze
zadnjih 25-ih let – ko so potekale
priprave za domaœo predstavo v
Mestnem gledališœu v Celovcu.
Prav v tej predstavi se zrcalijo
sadovi dolgoletnega vlaganja truda,
energije in tudi finanœnih sredstev v
podporo gledališkega ustvarjanja na
domaœih tleh. Na odru so združeno
stali igralke in igralci iz vseh krajev
Koroške, iz vseh društev.

Ne smemo spregledati pomena
gledališke in lutkovne delavnice, ki
jo prireja KKZ od sredine 1970-ih
let, da vsako leto nastajajo nove
gledališke in lutkovne predstave.
Tako se je septembra priœela gleda-
liška sezona. Medtem smo bili
deležni že dvanajstih premier naših
društvenih skupin, ki so zaœele z
ustvarjalnim procesom prav na
gledališki in lutkovni delavnici v
Ankaranu.

Vsaka predstava vsake posa-
mezne skupine je korak naprej na
poti k izpopolnjevanju. Lepo je
videti, da se ta miselnost izraža v
otrocih in mladincih, ki odrašœajo v
naših gledaliških skupinah po vseh
krajih. Društva, kjer je gledališka
dejavnost že najbolj zasidrana, so si
skozi leta nabrala izkušnje, ki so
privedle do vse bogatejše gledališke
ustvarjalnosti in v bolj profesional-
nem pristopu do gledališœa, ki vse
bolj nagovarja mlade k sodelova-
nju. Efekt pa se prenaša tudi na
druge kraje. Tako je mogoœe, da po
razliœnih društvih ustanavljajo nove
skupine. Gledališka dejavnost nudi
mladim ne samo igrivo, in prav zato
izvrstno, jezikovno šolo; daje jim
tudi prijateljske zveze in možnost,
da v krogu vrstnikov – skupno z
mentorji in strokovnjaki – razvijajo
œut za samostojno ustvarjalnost, ki
temelji na osnovah lastne domišljije
in lastnega razmišljanja.Vedno veœ
je inovativnih predstav, ki blestijo
po izbiri besedila, po sodobnem
režijskem vidu, ali kjer otroci in
mladinci sami neposredno prispe-
vajo k nastanku celotne predstave.
V letoønji sezoni je kar nekaj
primerov.

Œestitamo vsem naøim skupinam!

Od 17. do 21. oktobra je v Šmihelu
potekal mednarodni lutkovni festival cikl
cakl, ki ga organizira KPD Šmihel v sode-
lovanju s KKZ. Visoka kakovost predstav
je tudi letos navdušila obiskovalce, ki so
prihajali pretežno iz avstrijske Koroške ter
Slovenije.
Na odprtju festivala v sredo, 17. oktobra,

so obiskovalce sprejeli akrobati na hodu-
ljah (Long vehicle cirkus), preden je
predsednica KPD Šmihel Micka Opetnik
razkrila nadaljnji potek letošnjega
lutkovnega sreœanja. Spored odprtja so
sooblikovali otroci otroških vrtcev iz oko-
lice.
Sledile so dopoldanske predstave za

vrtce in šole: Kar prva predstava festivala,
»Was macht das Rot am Donnerstag«
nemškega ustvarjalca Joachima Torbacha,

je izstopala z oœarljivim
pristopom. V petek so se
otroci vživeli v lutkovno
predstavo »Aska in volk ali
Ples za življenje« v režiji
Saša Jovanoviœa. Pri petkovi
veœerni predstavi se je ko-
roškim gledalcem prviœ pred-
stavil japonski lutkovni ust-
varjalec Nori Sawa.
Še en višek festivala so bili

»Zoopotniki« Lutkovnega
gledališœa Pupilla iz Lendave v soboto.
Pod nadzorstvom istega gledališœa so otro-
ci v soboto tudi izdelovali lastne lutke iz
kartona. Sobotni popoldan je oblikoval
Teater PIKI iz Slovaške s predstavo »Pes
pritepuh«. Ponos KPD Šmihela – domaœi
lutkarji – pa so v soboto zveœer predstavili
igro brez besed »Maska išœe svoj obraz« v
režiji Andreja Adamka, kjer so v sprem-
ljavi glasbe v živo (Miriam Smolnig)
eksperimentalno raziskovali razliœne
fasete œloveške narave.
Glasbeno je sobotni veœer popestrila

mednarodno pisana družba »Nesramno do-
bri Fekete seretlek«, v nedeljo pa sta Jele-
na in Igor Sitar-Cvetko zaokrožila festival
z interaktivno glasbeno-gledališko pred-
stavo »Zgodbe iz Rezije«.

(nadaljevanje s 1. strani)

»Ako hoœeš spoznati œloveka, daj mu
oblast,« je donelo iz ust mrtvega novinarja
Goloba (Jana Rutar) v soboto, 8. decem-
bra, na premieri jubilejne predstave ob 50-
letnici slovenskega gledališkega praznika
v Mestnem gledališœu v Celovcu. Štikar je
Cankarjevo komedijo Za narodov blagor
zavestno usmeril v absurd, zdaj sprožil
smeh, zdaj resno kritiko politiœne realnosti
v sodobnem zahodnem svetu. Posodoblje-

na verzija Cankarjevega dela, ki vkljuœuje
tudi odlomke iz Hlapcev, uspešno pripelje
tematiko, ki je hromila Slovenijo že pred
sto leti (komedija je nastala leta 1900), v
današnji œas. Hudomušno se posveœa aktu-
alnim bizarnostim, ki prepletajo politiœno
družbo in obraœunava z zlaganostjo, ko-
rupcijo, zahrbtnostjo, podlostjo in osebnim
oportunizmom politiœnih veljakov.

»Raztrgajte vse sporazume! Otresite se
skrbi za narod in njegov blagor! Za-
kaj »naroda« ni veœ! In ni veœ hlapcev, in
ni veœ zavržencev!« se je drl novinar Šœuka
(izvrstni Paul Preisig) na obœestvo na odru
in pred njim, za kar je dobil poseben
aplavz med predstavo. Igralci (vseh skupaj
jih je bilo 20) so dali vse, kar je mogoœe in
prepriœljivo odigrali – odliœno dodeljene –
vloge.
Œista scena v belem (Majda Krivograd),

œrno-bele projekcije (Rudi Melcher) in be-
li kostumi
(Elena Fajt),
v katerih se
akterji giba-
jo po ne-
omadeževa-
nem trav-
niku igrišœa
za golf, so
dodatno po-
udarjali sli-

ko plemenitosti, s katero se radi ogrinjajo
narodni voditelji, kjer koli naj bi to bilo.

Ponovitvi predstave bosta v soboto, 12.
1., ob 19.30, oz. v nedeljo, 13. 1. 2013, ob
16.00, v Kulturnem domu v Pliberku. Pri-
poroœamo rezervacijo kart pri KKZ +43
(0)463 516243, pri podružnicah Posojil-
nice oz. na naslovu www.kulturnidom.at.

Predstava Za narodov blagor navdušila

Lutkovni festival cikl cakl v Ømihelu

Mateja Kert
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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, Vincenc Gotthardt, Stefan Reichmann, Peter Krivograd, Alenka Weber, Franc Opetnik, Milka Olip
Prispevki: Marija Gruøkovnjak, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip, Dominik Kargl

nedelja, 13. januar 2013, 16.00
ponovitev »Za narodov blagor«
Kulturni dom v Pliberku
Prireditelj: KKZ

sobota, 19. januar 2013, 19.30
Odlikovanje, 4. predstava GAS
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina

sobota, 19. januar 2013, 20.00
Kmeœki ples
v Kulturnem domu v Pliberku
Prireditelj: KD Pliberk, SJK

nedelja, 20. januar 2013, 14.00
Sreœanje harmonikarjev
gostilna Podobnik v Beli pri
Železni Kapli
Prireditelj: Alpski klub Obir

œetrtek, 24. januar 2013, 19.00

Podelitev
Tischlerjeve nagrade
Tischlerjeva dvorana v Celovcu
Prireditelja: KKZ, NSKS

petek, 25. januar 2013
Predstavitev pripovedk
Hiša kulture v Žvabeku
Prireditelj: KPD Drava, KKZ

sobota, 26. januar 2013
Zakljuœek jubilejnega leta
KPD Planina in predstavitev
fotografske knjige Sefose
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina

nedelja, 10. 3. 2013, 14.30

ob 60-letnici
Kršœanske kulturne zveze
v Domu glasbe v Celovcu
Prireditelj: KKZ

Sreœanje mladinskih zborov
nedelja, 21. 4. 2013, 14.30
v ljudski šoli v Šmihelu
Prireditelja: KKZ in KPD Ømihel

nedelja, 28. 4. 2013, 14.30
v ljudski šoli v Kotmari vasi
Prireditelja: KKZ in SPD Gorjanci

nedelja, 2. 6. 2013, 14.30
Družinsko petje
Prireditelj: KKZ

30. 6. – 12. 7. 2013
Jezikovne poœitnice
v Novem mestu
Prireditelj: KKZ

Teden mladih umetnikov
na Rebrci
1. teden: 22. – 27. 7. 2013
2. teden: 29. 7. 3. 8. 2013
Prireditelji: KKZ, Mladinski center
na Rebrci, KOM
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sreda, 26. december 2012, 15.00
Komedija ljubezni (Noel Cowart),
3. predstava GAS
Nastopa Gledališka skupina
KPD Planina
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina

sreda, 26. december 2012, 19.30
»Kdo œaka na konec v trikoju«
Nastopa Gledališka skupina
KPD Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

sreda, 26. december 2012, 20.00
Športni ples na øtefanovo
farni dom v Selah
Prireditelj: DSG Sele

petek, 28. december 2012, 20.00
Rockovski koncert
Globasnica, Moe's Taverne
(gostilna Harrich)

petek, 4. januar 2013, 20.00
Slovenski ples, Casineum Vrba
Prireditelj: SPZ

sobota, 5. 1. 2013
Vesela vdova/Die lustige Witwe
(Franz Lehar)
Maribor, velika dvorana SNG
odhod ob 14. uri iz Celovca
Prireditelj: Društvo upokojencev
Celovec

nedelja, 6. januar 2013, 14.30
Novoletni koncert
Kulturni dom v Št. Primožu
Prireditelj: SPD Danica

petek, 11. januar 2013, 19.30
ponovitev igre »Komedija ljubezni«
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina

sobota, 12. januar 2013, 19.30
ponovitev »Za narodov blagor«
(Ivan Cankar)
Kulturni dom v Pliberku
Prireditelj: KKZ

sobota, 12. januar 2013, 20.00
Podjunski ples
gostilna Šoštar
Prireditelj: SKD Globasnica

Vsem društvenikom,
odbornikom, kulturnim
ustvarjalcem, Slovencem
doma in po svetu želimo
vesele božiœne praznike in
uspešno novo leto 2013!

Sodelavci in odborniki
Kršœanske kulturne zveze

in SNI Urban Jarnik


