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Koroška poje 2013 v znamenju 60-letnice KKZ

Veselje velike noœi
naj napolni naøe duøe.

Æelimo Vam blagoslovljene
velikonoœne praznike!

Sodelavci in odborniki
Kršœanske kulturne zveze

in SNI Urban Jarnik

Kršœanska kulturna zveza je
letošnji osrednji koncert Koro-
ška poje posvetila 60-letnici us-
tanovitve. Leta 1953 je namreœ
iz kulturnega odseka Narodnega
sveta koroških Slovencev nasta-
la Kršœanska kulturna zveza,
brez katere si danes le težko
predstavljamo kulturno sceno
koroških Slovencev.
Letošnji jubilejni koncert, ki

so ga oblikovali Združeni koroš-
ki tamburaši, MePZ Danica,
MeMZ ZG in ZRG za Slovence,

Vokalna skupina Lipa, Oktet
Suha, MoPZ Vinko Poljanec,
skupina udeležencev TMU
2012, APZ Mohorjan s Prevalj,
Mateja Potoœnik in Klemen
Gorenšek, MePZ Mirko Špaca-
pan iz Podgore (I), Gregor Ein-
spieler ter Tonœ Feinig in Stefan
Thaler, je izzvenel s skupnim za-
kljuœnim venœkom vseh nasto-
pajoœih.

Veœ o koncertu in 60-letnici
KKZ na straneh 3 in 4.

Impozantna slika na koncu koncerta – zdruæeni zbori in inøtrumentalisti pod vodstvom Joæka Kovaœiœa
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čestitamo:

70 let Jasne Nemec Novak
Svojo 70-letnico je

18. januarja 2013
praznovala Jasna Ne-
mec Novak. Njena za-
sluga je, da je kot so-
delavka RTV Slove-
nija skrbela za to, da
je bilo delovanje KKZ

na ljubljanskem radiu in na televiziji red-
no prisotno. Je avtorica številnih stro-
kovnih œlankov in glasbenih oddaj na
RTV Ljubljana. Zbrala in uredila je živ-
ljenjepis Silvestra Miheliœa za notno
zbirko »Nebo, oko in jezero« in je avto-
rica obsežnih življenjepisov koroških
skladateljev Antona Nageleta in Pavla
Kernjaka. Ob njenem okroglem življenj-
skem jubileju ji kliœemo še na mnoga
zdrava leta!

Priznanje Nužeju Tolmajerju
Nužej Tolmajer,

dolgoletni tajnik
Kršœanske kulturne
zveze in sedanji pred-
sednik Slovenskega
narodopisnega inštitu-
ta Urban Jarnik, kate-
rega soustanovitelj je

bil, je februarja iz rok deželnega glavarja
prejel zlati œastni znak za zasluge za Re-
publiko Avstrijo. Podelil mu ga je zvezni
predsednik Heinz Fischer za desetletja
dolgo delo na kulturnem podroœju med
koroškimi Slovenci. Z veliko vnemo se
je posveœal mladim, ki so mu posebej pri
srcu in pod okriljem KKZ so nastale sku-
pine »Oder Mladje«, »Lutke Mladje« in
»Film Mladje«, skupno s Poldijem Zun-
drom sta zaživela Teden mladih umetni-
kov na Rebrci in Gledališka in lutkovna
delavnica, prej v Fiesi, sedaj v Ankara-
nu, ker se je ves œas dobro zavedal potre-
be izobraževanja mladih na jezikovnem
podroœju in pri kulturnem ustvarjanju.
Iskrene œestitke!

Tischlerjeva nagrada 2013 tržaškemu
pisatelju Borisu Pahorju

KPD »Planina« v Selah prejelo srebrno plaketo JSKD
Katoliško prosvetno dru-

štvo »Planina« v Selah je
prejelo srebrno plaketo za
ustvarjalno in uspešno razvi-
janje organiziranega kultur-
nega ustvarjanja v zamej-
stvu. V obrazložitvi so
zapisali: KPD »Planina« v
Selah ostaja zvesta svojemu
izvornemu poslanstvu, ohra-
nja staro, dodaja novo, sledi
izzivom œasa in raziskuje
nove možnosti, kako ljudem
približati slovensko kulturo.

Generacije se menjavajo, zavzetost za vrednote ostaja. Živa ostaja slovenska beseda,
povedana, zapeta, zaigrana. /.../ KPD »Planina« v Selah je med najbolj aktivnimi slo-
venskimi društvi na južnem Koroškem. SPD Øentjanæ je prejelo zlati znak JSKD RS
za izjemne doseæke na podroœju gledaliøke dejavnosti. Œestitamo!

Bernarda in Marko Fink dobitnika nagrade
Prešernovega sklada

V œetrtek, 24. januarja, je v Tischlerje-
vi dvorani Slomškovega doma pisatelj
Boris Pahor prejel letošnjo Tischlerjevo
nagrado. Letos, meseca avgusta, bo do-
polnil sto let, prestal je fašistiœni pogrom
na Tržaškem in nacistiœno taborišœe, a
ostal vse življenje optimist in pokonœni
Slovenec. S svojo pokonœno držo ostaja
moralna avtoriteta, vse življenje se je bo-
ril in stal ob strani slovenskemu œloveku
in narodu, poudarjal pomembnost jezika,
ki ne more živeti brez narodne zavesti. V
delih Borisa Pahorja je veliko avtobio-
grafskih potez, a se ne omejuje samo na

obdobje pred in med drugo svetovno voj-
no, ampak se je zavezal zgodovinski res-
nici, ko spregovori tudi o koœljivih temah
matiœnega naroda in zamejskih Sloven-
cev.
Za svoje literarno ustvarjanje je prejel

veliko nagrad. Med njimi so Prešernova
nagrada leta 1992, nagrada zlati sv. Just –
2003; red legije œasti (najvišje francosko
državno priznanje) – 2007; avstrijski
œastni križ za znanost in umetnost – 2010
in vsem tem nagradam se je letos »pri-
družila« Tischlerjeva nagrada.
Na vprašanje, kaj mu ta nagrada pome-

ni, je povedal: Tischlerjeva nagrada mi
pomeni zelo veliko, kajti Tischler, po ka-
terem je poimenovana, je bil za koroške
Slovence in slovenski narod zelo po-
membna osebnost. Brez njega slovenska
narodna skupnost na Koroškem ne bi
imela Slovenske gimnazije in slovenski
jezik ne bi bil tako moœno prisoten, kot je.
Dobiti nagrado, poimenovano po takem
œloveku, pomeni, da se œutiš poœašœene-
ga.

Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu je
dobil novo vodstvo
Po politiœni spremembi v Republiki

Sloveniji je prišlo do spremembe tudi v
vodstvu Urada za Slovence v zamejstvu
in po svetu. Nova ministrica za Slovence
v zamejstvu in po svetu je Tina Komel,
novi državni sekretar pa Boris Jesih, ki
je to funkcijo izvrševal že v prejšnji pe-
riodi.
Odhajajoœi ministrici Ljudmili Novak

in državnemu sekretarju Matjažu Lon-
garju se zahvaljujemo za dobro sodelova-
nje in jima æelimo vse najboljše za nove
izzive v novih funkcijah. Novi ministrici
in državnemu sekretarju æelimo vse naj-
boljše za novo nalogo, ki jima je poverje-
na in nas bo v prihodnje povezovala.

Marija Gruøkovnjak

Leta 2011 sta Bernarda in
Marko Fink pri francoski za-
ložbi Harmonia mundi posne-
la zgošœenko s samospevi in
dueti slovenskih skladateljev,
kot pravi Marko: pogosto so
delali v zelo težkih pogojih, a
so ustvarili dobrine univerzal-
ne vrednosti.

Za to zgošœenko, ki jo lahko kupite tudi v Mohorjevi knji-
garni, sta dobila nagrado Prešernovega sklada. Iskreno œestita-
mo!
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novo:

Koroška dijaška zveza
z novo predsednico v

novo obdobje
V petek, 18. januarja 2013, je

Koroška dijaška zveza vabila na iz-
redni obœni zbor. Za novo predsed-
nico KDZ je bila izvoljena Lea
Vouk, dijakinja 6.A razreda ZG in
ZRG za Slovence. Naœrt je, da bi
KDZ postala zopet bolj aktivna in
da bi letos imeli veœ prireditev.
Predsednica Lea Vouk bi si tudi
želela, da bi se na politiœni ravni
bolj angažirali. Prva prireditev no-
vega odbora je bilo »pustovanje«,
ki ga KDZ prireja vsa leta. Novi
œlani odbora KDZ so zelo motivi-
rani in se že veselijo dela, ki jih
œaka.

Gradec – Nov
predsednik v KSŠŠG
Medtem ko so zborovali œlani

KDZ, so na izrednem obœnem zbo-
ru Kluba slovenskih študentk in
študentov v Gradcu izvolili za no-
vega predsednika Maksija Gallo-
ba, ki je doma z Brnce. Bivši pred-
sednik Matija Wutti je odstopil
zaradi obveznosti na univerzi.
Eden izmed ciljev je navezati stike
s študenti v Mariboru, tako Gallob.
Vsak œetrtek vabijo na klubske
veœere. Novi klubski zbor, ki ga
vodita Christian Lausegger ter To-
ni Smrtnik, išœe še nove pevce ...

Celovec - Novo vodstvo
tudi pri KSŠŠK

21. 3. 2013 je bil v prostorih Slo-
venskih mladinskih organizacij v
Celovcu obœni zbor Kluba sloven-
skih študentov in študentk na Ko-
roškem. Za novega predsednika so
izvolili Doriana Krištofa. Za cilj so
si zastavili predvsem izboljšati sti-
ke do univerze. Klub naj bi postal
tudi bolj znan. Klubski veœeri bodo
v prihodnje spet ob œetrtkih.
Novi odbor: Dorian Krištof

(predsednik), Natalija Hart-
mann (podpredsednica), Tama-
ra Sommeregger (blagajniœar-
ka), Peter Tržan (tajnik).

Dominik Kargl

Kršœanska kulturna
zveza se je preselila
v nove prostore.

Odslej nas najdete v novi
nadgradnji Mohorjeve hiše
Viktringer Ring 26,
3. nadstropje
Vhod: Viktringer Ring 26

Veselili se bomo Vašega
obiska v novih prostorih.

�

Letošnja pomladanska zborovska revija
Koroška poje stoji v znamenju 60-letnice
Kršœanske kulturne zveze, ki se je iz zelo
skromnih zaœetkov po zaslugi številnih idea-
listov v vodstvu in v vœlanjenih društvih raz-
vila v strešno organizacijo slovenskega kul-
turnega življenja v deželi, ki je s številnimi
iniciativami vedno znala zajeti potrebe spre-
menjenih družbenih razmer. Prepriœan sem,
da bo to pot uspešno nadaljevala tudi v pri-
hodnje.
Med najbolj odmevne projekte že veœ kot

štiri desetletja sodi zborovska revija Koroška
poje, ki je slej ko prej izredno atraktivna, saj
se ne zadovoljuje z gojenjem tradicije, tem-
veœ vedno išœe nove oblike glasbenega izra-
žanja. Naj omenim le vrsto velikih skladb, ki
smo jih izvajali v okviru naše revije, npr.
kantate Franceta Cigana, Antona Nageleta in
Jožeta Ropitza. Tudi letos so na sporedu štiri
krstne izvedbe mladih domaœih skladateljev.
Pri tem pa seveda nikakor ne zanemarjamo
naše dragocene glasbene tradicije, saj
hoœemo prikazati, kaj nam pomeni naša ne-
pogrešljiva dedišœina, hkrati pa poudariti od-
prtost za nove stvaritve.
Tudi œe pregledamo izvajalce vsakoletnih

sporedov, lahko ugotovimo široko paleto po-
samenikov in skupin. Poleg naših domaœih
zborov in malih skupin smo imeli v gosteh
vedno tudi prijatelje iz Slovenije in Primor-
ske, najveœkrat naše najbližje sosede iz Koro-
ške regije, pa tudi celovške Madrigaliste in
skupine avstrijskih narodnih skupnosti,
Œehov, Madžarov in Hrvatov. Zelo veselijo

nas seveda tudi nastopi mladine, to sta letos
Mešani zbor Slovenske gimnazije in otroška
ekipa s Tedna mladih umetnikov na Rebrci.
Spodobi se tudi, da se ob tej priložnosti

spomnimo Lajka Milisavljeviœa, ki se je
smrtno ponesreœil pred desetimi leti. Celih 28
let je vodil MePZ Rož, ki ga je ustanovil leta
1974 in z njim naštudiral vrsto stilnih kon-
certov. Kot zbiratelj in zapisovalec je nada-
ljeval oranje dr. Cigana po njivah ljudskega
pevskega izroœila. Obiskal je pevce od Potoœ
do Žvabeka in nabral domala 1000 enot. Nje-
govo sodelovanje s KKZ je bilo vzorno, naj
je to bilo pri uprizoritvah Drabosnjakovih del
ali pri krstni izvedbi Nageletove kantate o
Miklovi Zali. KKZ prvega Tischlerjevega
nagrajenca ne bo pozabila.
Odliœnim izvajalcem se v imenu KKZ prav

prisrœno zahvalim za sodelovanje, vsem zbo-
rom, solistom, malim skupinam, instrumen-
talistom, povezovalcema, vsem tistim ki so
bili odgovorni za tehniœno izvedbo, še pose-
bej pa Jožku Kovaœiœu za precizno izdelani
koncept. Zahvala pa seveda gre tudi vsem
obiskovalcem, ki ste v tako lepem številu ka-
kor vsako leto napolnili veliko dvorano Do-
ma glasbe. Zahvala in pozdrav gre še vsem
predstavnikom politiœnih, kulturnih in go-
spodarskih organizacij in cerkvenih ustanov,
posebej veseli smo seveda obiska ljubljan-
skega nadškofa in metropolita dr. Antona
Stresa, podpredsednice vlade RS in ministri-
ce Ljudmile Novak in kot zastopnika škofa
Schwarza prelata Mihaela Krištofa.

Koroška poje 2013
iz pozdravnega govora œastnega predsednika Janka Zerzerja

�
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poročila:

Kršœanska kulturna zveza je bila usta-
novljena leta 1953, torej letos obhaja svoj
60-letni jubilej, vendar sežejo njene koreni-
ne precej dlje nazaj, na zaœetek 20. stoletja.
Takrat so nastala prva krajevna društva, ki
so se imenovala Katoliška slovenska iz-
obraževalna društva, pobudniki pa so bili
povsod župniki in kaplani, v tistem œasu
domala edini izobraženci med koroškimi
Slovenci. Ko je celovški stolni kaplan dr.
Lambert Ehrlich iz Žabnic leta 1907 usta-
novil Slovensko kršœansko socialno zvezo
za Koroško s sedežem v Celovcu, se je ta-
koj vœlanilo dvanajst takrat že dejavnih
krajevnih društev. Zveza je kmalu zajela
vse dvojeziœno, takrat seveda še skoraj do-
cela slovensko obmoœje, in je leta 1914
imela že 50 œlanov.
Dejavnost v društvih je bila zelo razveja-

na. Poleg igralskih skupin in pevskih zbo-
rov so nastale številne tamburaške skupine,
na dnevnem redu so bila informativna in iz-
obraževalna predavanja, v veœ krajih so de-
lovale nedeljske šole, ponekod so uredili
kulturne domove, poleg društvenih knjiž-
nic je bila ustanovljena tudi osrednja študij-
ska knjižnica v Celovcu. K delovanju so
œim bolj pritegovali mladino, pa tudi žen-
ske.
Hud udarec za naše kulturno življenje je

bila prva svetovna vojna, saj so morali
mnogi fantje na fronto, s katere se preneka-
teri niso vrnili, po vojni nova državna meja,
ki je koroške Slovence loœila od matiœnega
naroda, pregon oz. pobeg številnih narodno
najbolj aktivnih Slovencev ter zastrupljeno
poplebiscitno ozraœje v deželi. Toda kljub
pogostemu terorju s strani haimatbundov-
skih pretepaœev in šikaniranju s strani de-
želnih oblasti, je slovensko kulturno življe-
nje kmalu spet zaœelo cveteti. V œasu
stanovske države je morala zveza leta 1934
spremeniti pravila in ime in se je zdaj ime-
novala Slovenska prosvetna zveza in pre-
vzela tudi politiœno zastopanje narodne
skupnosti. Leta 1937 je postal predsednik
SPZ dr. Joško Tischler.
Leta 1946 je ponovno zaživela Sloven-

ska prosvetna zveza, ki so jo nacisti likvidi-
rali v letu 1941. Predsednik je postal pred-
vojni in od nacistov iz dežele pregnani dr.
Joško Tischler, podpredsednik pa nekdanji
tajnik dr. Vinko Zwitter. Slednjega so iz
odbora novi oblastniki „iz idejnih in tak-
tiœnih razhajanj“ izkljuœili že novembra
1946, na obœnem zboru SPZ marca 1948 pa
so odslovili Tischlerja, citat: „ki je hotel
zmanjšati podrejenost kulturne organizaci-
je politiœnemu vodstvu Osvobodilne fron-
te“ konec citata. Posledica teh razprtij je
bila ustanovitev Narodnega sveta koroških
Slovencev v juniju 1949 in ureditev kultur-
nega odseka, ki je zaœel delovati avgusta

1950 in ga je vodil mladi profesor uœite-
ljišœa dr. Valentin Inzko. O delovanju tega
odseka je danes komaj kaj znano, pa je bil
za tisti œas izredno aktiven. Vrstili so se na-
stopi naših zborov, gostovanja tudi na Pri-
morskem, kontakti z gradišœanskimi Hrva-
ti. Na pobudo dr. Inzka se je leta 1953 iz
kulturnega odseka osnovala samostojna
prosvetna organizacija, Kršœanska kulturna
zveza, ustanovljena 30. decembra istega le-
ta. Možnosti delovanja so bile na zaœetku
zelo skromne, saj je manjkalo sodelavcev
in sredstev. Prva poklicno zaposlena tajni-
ka, Hanzi Gabriel in Nužej Tolmajer, sta
npr. soupravljala posle Narodnega sveta,
bila sta tako rekoœ poloviœna tajnika, in œe
ni bilo denarja za skromno plaœo, je pri-
skoœil dr. Tischler in pomagal s prispev-
kom iz lastnega žepa. Finanœno stanje se je
zboljšalo šele na zaœetku 70-ih let, ko je
zaœela KKZ dobivati podporo iz Jugoslavi-
je, danes iz Slovenije in pozneje tudi od
Urada zveznega kanclerja. Kar se tiœe de-
lovnega potenciala, pa je pomenila veliko
poživitev integracija Zveze pevskih dru-
štev, v kateri so France Cigan, Silvo Mihe-
liœ in Tomaž Holmar veœ let organizirali
vrhunske koncerte in vodili pevske semi-
narje.
Kršœanska kulturna zveza je bila pri svo-

jem delovnem programu od vsega zaœetka
izredno inovativna. Le nekaj pobud naj to
ponazori. Iz prvega pomladanskega zbo-
rovskega koncerta v spomin na Franceta
Cigana leta 1982 se je razvila revija Koro-
ška poje, na kateri nastopajo naši zbori in
gostje. Leta 1977 je bila ustanovljena na

pobudo KKZ Glasbena šola, ki je medtem
samostojna ustanova z veœ kot 600 uœenci
in veœino domaœih uœiteljev. Leta 1983 se
je zaœela poglobljena kulturna izmenjava s
primorskimi Slovenci, najbolj bogata in
trdoživa taka iniciativa med slovenskimi
skupnostmi. Kot prva organizacija je KKZ
navezala kontakte z zdomstvom in mnogo
doprinesla k normalizaciji odnosa domovi-
ne do dolgo œasa zasramovanih beguncev.
Leta 1983 je z nastavitvijo Herte Maurer
Lausegger postalo narodopisje zanimiva te-
ma in da je iz tega nastal samostojni Inštitut
Urban Jarnik, je dokaz, da je KKZ naœela
prepotrebno podroœje. Z uprizoritvijo Dra-
bósnjakovih glavnih del od leta 1987 na-
prej, je po dolgem spet zaživel naš odliœni
bukovnik. S Tischlerjevo in Einspielerjevo
nagrado odlikuje KKZ pomembne osebno-
sti iz slovenskih vrst in prijatelje iz veœin-
skega naroda. Z govorniškim nateœajem
motiviramo mladino k javnemu nastopanju
in samostojnemu mišljenju. Literarni na-
teœaj je bila nadaljnja obetajoœa iniciativa,
ki jo zdaj nadaljuje ustanova Promlad. Iz
doloœene potrebe se je KKZ posvetila tudi
publicistiki. Tako so nastale monografije o
nekaterih obœinah, nošah naših dolin in po-
membnih osebnostih naše polpretekle zgo-
dovine. V seriji Tako smo živeli je v dva-
najstih knjigah objavljenih 144 izredno
zanimivih življenjepisov. Tudi vrsta glas-
benih edicij domaœih zbirateljev in sklada-
teljev je že kar obsežna. Notni arhiv KKZ
zajame nad 20.000 enot in se ga zborovodje
radi poslužujejo. In œe ne bi bila KKZ
uspešna tudi s filmsko dejavnostjo, njenih
proizvodov ne bi prevzela ljubljanska tele-
vizija.

Najpomembnejše med delovnimi težišœi
KKZ je že dolgo œasa delo z in za mladino.
In to seveda ne sluœajno. Že pri samem
zaœetku pred 60-imi leti je bila mladina me-
rodajen dejavnik. Od osemnajstih skupin,
ki so se vœlanile na ustanovnem obœnem
zboru leta 1953, je bilo enajst farnih mla-
din. To je bila obenem obveza za nadaljnje
delovanje. Medtem ko je v zadnjem œasu
odraslih igralskih skupin žal vedno manj,
pa je doživelo lutkarstvo in mladinsko gle-
dališœe po zaslugi KKZ naravnost neverje-
ten podvig in je doseglo kakovostno ravan.
Seveda skrbi KKZ tudi za otroške in mla-
dinske pevske skupine, prireja seminarje in
jih vabi na Sreœanja mladinskih zborov.
Kaj se vsako leto dogaja na Rebrci ob Ted-
nih mladih umetnikov, je naravnost majhen
œudež. Z Jezikovnimi poœitnicami v No-
vem mestu je poskrbljeno za poglobitev le-
pe zborne slovenšœine pri mladih, ki imajo
težave v šoli. Najbolj važna pa je gotovo
kampanja za družinski jezik »Slovenšœina
v družini«, ki jo je zaœela KKZ leta 2010,
saj je nazadovanje jezikovne kompetence
pri najmlajših, ki vstopijo v ljudsko šolo,
tako zaskrbljujoœe, da je nujno treba apeli-
rati na starše, naj sami v družini položijo te-
melje za brezhibno jezikovno znanje.

Koroška poje ob 60-letnici KKZ –
pogled nazaj in naprej

Moderatorja Miran Kelih in Simona Roblek

Udeleæenci TMU 2012
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poročila:

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku
je bila letos v znamenju nagrajenih

zborov v letu 2012. Prireditev so obliko-
vali Mešani pevski zbor Danica (koroški
zbor leta 2012, vodi Stanko Polzer),
Kvintet Foltej Hartman (manjša skupina
leta, vodi Martin Kušej) ter uœenca slo-
venske Glasbene šole na Koroškem,
ustanove, ki je prejela številne deželne in
državne nagrade, Urška in Jaka Slavkov
(preœna flavta). Slavnostni govornik je
bil predsednik slovenske Glasbene šole
na Koroškem Božo Hartmann, kulturni
veœer pa je povezovala Mira Grötschnig-
Einspieler.
Prireditev je bila letos zopet v ORF-

teatru in je privabila lepo število obisko-
valcev, predvsem iz Celovca, pa tudi iz
vseh krajev južne Koroške.

Kot je že tradicija, se teden dni po
osrednjem koncertu Kršœanske kulturne
zveze Koroška poje odvija pevska revija
Koroška in Primorska pojeta v Ukvah.
Koncert oblikujejo zbori iz Slovenije,
Italije in Avstrije. Koroško so tokrat za-
stopali Moški zbor Kralj Matjaž iz Libuœ
(vodi Hanes Košutnik), Ženski zbor Rož
iz Št. Jakoba v Rožu (vodi Primož Ker-
štanj) ter Komorni zbor iz Borovelj (vodi
Roman Verdel).
Iz revije Primorska poje (od 1969 na-

prej) in vsakoletne ponovitve Koroøka
poje na Trbiæu (od 1993 naprej) se je leta
1997 razvila oblika koncerta pod naslo-

vom Koroška in Primorska pojeta, ki se
je obdržala do danes. Od leta 2010 naprej
je koncert v veœnamenski dvorani bivše
mlekarne v Ukvah. Kršœanska kulturna
zveza vsako leto za sodelovanje na kon-
certu Koroška in Primorska pojeta orga-
nizira tri zbore iz Koroške.
Prireditelji koncerta so Slovensko kul-

turno središœe Planika Kanalska dolina,
Kršœanska kulturna zveza, Zveza sloven-
ske katoliške prosvete Gorica, Zveza slo-
venskih kulturnih društev Trst, Zveza
cerkvenih pevskih zborov Trst, Zveza
pevskih zborov Primorske in Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti.

Trije zbori so zastopali Koroško na koncertu
KOROŠKA IN PRIMORSKA POJETA v Ukvah

Rožanska kulturna vigred
Rožanska kulturna društva ter RC Št. Ja-

kob so letos s sedmimi prireditvami nazna-
nili „Rožansko kulturno vigred“: SPD
Šentjanž je15. marca vabilo v Center k & k
na branje Gerharda Hammerschmieda:
Burggasse. KD Peter Markoviœ je vabilo
na „Uro domaœe besede in pesmi z Alek-
som Schusterjem“ pri Primku na Reki. V
RC v Št. Jakobu je bila 18. marca priredi-
tev v okviru leta vere „Kdor moli, veruje“
(uvod v liturgijo in osebno molitev) s
Klausom Einspielerjem. V župnišœu v
Kapli ob Dravi je 21. marca dr. Anton Sun-
tinger predaval na temo „Die Behandlung
von Kreuzschmerzen aus ganzheitlicher
Sicht“ (prireditelj RC Št. Jakob). V Selah
je 21. marca bil na sporedu film o dr. An-
geli Piskernik, pri nas vse premalo znani
prvi slovenski doktorici, ki je bila rojena v
Lobniku pri Železni Kapli, pozneje pa ži-
vela in delovala v Ljubljani. Isti veœer je
Bernarda Fink v RC v Št. Jakobu govorila
na temo „Slovenka iz Buenos Airesa med
svetovi“. Niz prireditev je zakljuœilo SPD
Šentjanž s predavanjem „Francozi na Ko-
roškem – 200 let od Ilirskih provinc (dr.
Teodor Domej in Andrej Feinig) v Centru
k & k. Vigred v kulturi in v koledarju je to-
rej tu, œakamo jo le še v naravi...

V ponedeljek, 25. marca 2013, so se z
odprtjem razstave „Pregon koroških Slo-
vencev leta 1942“ v Muzeju novejše zgo-
dovine zaœeli letošnji koroški kulturni dne-
vi v Ljubljani. Razstavo spremlja knjiga s
prispevki priznanih zgodovinarjev. Ob od-
prtju je razstavo predstavila zgodovinarka
in soavtorica mag. Brigitte Entner. Razsta-
vo je v lepi slovenšœini odprl novi velepo-
slanik Republike Avstrije v Ljubljani dr.
Clemens Koja, veœer pa je s petjem olepšal
Kvintet Foltej Hartman.
V torek, 26. marca 2013, je prireditelj -

Društvo slovensko-avstrijskega prijatelj-
stva – vabil na predstavitev publikacij
Kršœanske kulturne zveze in SNI Urban
Jarnik: knjige „Utihnile so ptice, utihnila je
vas“ (Nani Jug-Olip, življenje pred vojno,
pregon z doma leta 1942 in sreœno vrnitev),
notne zbirke rožanskih ljudskih pesmi za
ženski, mladinski in dekliški zbor (urednik
Mitja Gobec); publikacij, ki so izšle v
okviru iniciative „Slovenšœina v družini“
(CD z ziljskimi, rožanskimi in podjunski-
mi pravljicami) ter brošura „Družina je zi-
belka jezika“)

11. KOROŠKI KULTURNI DNEVI v Ljubljani

Na kulturnih dnevih v Ljubljani bodo
na sporedu še tri prireditve:

torek, 2. aprila 2013, 18.00
predavanje dr. Ludvika Karniœarja:
Gradec in njegov pomen za
Slovence v 19. stoletju
Svetovni slovenski kongres

petek, 5. aprila 2013, 19.00
Ziljski veœer
Koncert MePZ Ojsternik (Christof
Mörtl) in Zahomških tamburašev
(Sabina Wiegele)
Cankarjev dom, Linhartova dvorana

sobota, 6. aprila 2013, 11.00
Lutkovna predstava „Žabe“
(po motivih Maxa Velthujsa Breda
Varl)
Gostuje LS „Mi smo mi navihanci“
SKD Celovec
Mini Teater, Križevniška

Zalka Kelih-Olip

MoPZ Kralj Matjaæ in Nuæej Tolmajer
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

slovenskih pokrajin. S pirhi se predstav-
lja 20 posameznikov, predvsem iz Po-
murja in drugih delov Slovenije, eden
prihaja iz Hrvaške, ter 25 skupin iz šol,
vrtcev in društev z obmoœja severno-
vzhodne Slovenije. Na razstavi si lahko
obiskovalci ogledajo tudi 30 primerkov
pušljev, presmecev, snopov, potic in dru-
gaœe imenovanih butar vseh slovenskih
pokrajin. Na razstavi so med drugimi na
ogled tudi presenc iz Podjune, prantel iz
Sel ter prajtlja iz Loœ in Zahomca. Ob
odprtju razstave, ki je bila 22. marca
2013, je izšel tudi bogat zbornik. Razsta-
va v DUO centru Zavoda Marianum v
Veržeju bo na ogled do 4. 5. 2013.

Œezmejno sreœanje
lesostrugarjev
Visoko pri Poljanah, 20. april 2013,
10.00 – 18.00

Na Visokem pri Poljanah se bodo v
okviru œezmejnega projekta DUO
Kunsthandwerk v soboto, 20. aprila
2013, med 10. in 18. uro sreœali strugarji
s slovenskega in œezmejnega obmoœja na
prvem sreœanju lesostrugarjev na
Slovenskem. Dvanajst mojstrov iz
Slovenije, Avstrije in Italije bo pod ko-
zolcem na Visokem prikazalo razliœne
tehnike struženja in izdelave struženih
izdelkov z željo, da širši javnosti pri-
kažejo umetnost struženja lesa. Na Viso-
kem bo poleg osrednjega dogodka še vr-
sta zanimivih aktivnosti, lesostrugarji pa
bodo sodelovali tudi na okrogli mizi,
kjer si bodo izmenjavali svoje bogate iz-
kušnje. Na Visokem si boste lahko ogle-
dali tudi obsežno fotografsko razstavo
rokodelskih izdelkov iz Slovenj Gradca,
avstrijske Koroške, Obsotelja, Kozjan-
skega in økofjeloškega obmoœja. Celotno
dogajanje na Visokem bodo popestrili
tudi Rovtarji s »kolesarjenjem po sta-
rem«.

Vabljeni na Škofjeloško!
Dodatne informacije dobite v Centru
DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
t: +386 4 511 24 60, e- naslov:
katka.zbogar@skofja-loka.com

Ob koncu leta 2012 je izšla knjiga, ki
vsebuje drugi del rokopisnih spominov
Josipa Šašla ter zbornik predavanj in
prispevkov s simpozija o Josipu Šašlu z
Zablatnikovega dneva, 29. maja 2004, v
Kulturnem domu pri Cingelcu na Trati.
Knjigo so uredili Monika Kropej, Av-
guštin Malle in Martina Piko-Rustia,
izdajatelji so SNI Urban Jarnik, Inštitut
za slovensko narodopisje ZRC SAZU in
Slovenski znanstveni inštitut (Celovec),
založila jo je Mohorjeva založba.
Dr. Josip Šašel se je rodil leta 1883 v

Slovenjem Plajberku s priimkomWieser.
Po izobrazbi pravnik se je po plebiscitu
umaknil na Prevalje, že leta 1918 pa je
spremenil ime Wieser v Šašel, kakor se
je oœetovi domaœiji reklo po domaœe. Ob
svojem poklicnem delu se je posveœal tu-
di narodopisju in zapustil bogato objav-
ljeno in rokopisno gradivo. Raziskoval je
etnološke teme (pripovedi, šege in nava-
de, materialno kulturo) in zapisoval do-
maœi govor v Slovenjem Plajberku, uk-
varjal pa se je tudi s pravnimi staro-
žitnostmi in toponomastiœnimi vpraša-
nji.
Inštitut Urban Jarnik je Zablatnikov

dan leta 2004 posvetil koroškemu rojaku,

ki je zapustil dragoceno izroœilo. V letu
2007 je izšla knjiga »Josip Šašel – Spo-
mini«, ki vsebuje prvi del njegovih spo-
minov z bogatimi prilogami, ki jih je
Šašel zapisal in uredil med leti 1947–
1949. Po izidu knjige je Monika Kropej,
vnukinja Josipa Šašla, našla še drugi del
njegovih (nedokonœanih) spominov, na-
pisanih v letu 1957, ki so bili pred tem v
izgubi. V drugem delu Josip Šašel nada-
ljuje svojo pripoved tam, kjer je konœal
prvi del »Spominov«, to je s selitvijo na
grad Humberk, kjer je bilo vse drugaœe,
kot so bili navajeni na Šašlovi domaœiji v
Slovenjem Plajberku. Nekak epilog ne-
dokonœanim »Spominom« je dodala
neœakinja Josipa Šašla, Ljudmilo Eriœ, ki
je spregovorila o usodi družine po prvi
svetovni vojni. »Spominom« je dodan
tudi rodovnik Šašlove rodbine, ki ga je
pripravil strokovnjak na podroœju ro-
doslovja Matjaž Blokar. Poleg »Spomi-
nov« so v knjigi objavljena predavanja s
simpozija o Josipu Šašlu z Zablatnikove-
ga dneva, 29. maja 2004, v Kulturnem
domu pri Cingelcu na Trati pri Borov-
ljah. Prispevki osvetljujejo Šašlov po-
men za kulturno zgodovino koroških
Slovencev.

Josip Šašel in njegov pomen za kulturno
zgodovino koroških Slovencev

Sreœanje sodelavcev
inštituta Urban Jarnik z
deželnim konservatorjem
Gorazdom Živkoviœem

Na zaœetku marca je novi deželni kon-
servator Gorazd Živkoviœ obiskal inštitut
Urban Jarnik. Sodelavci inštituta so
predstavili projekte, kjer bi bilo mogoœe
sodelovanje, med njimi je tudi evropski
projekt dokumentacije manjših spomeni-
kov (www.kleindenkmaeler.at).
Govor je bil tudi o ohranjanja vrednih

kulturnih spomenikih, pri katerih je Ka-
rel Hren posebej opozoril na staro izjem-
no, a žal propadajoœo vinsko klet v Žita-
ri vasi. Inštitut Urban Jarnik v številnih
projektih dokumentira in beleži kulturno
dedišœino, zato je vesel strokovnega so-
delovanja in tudi strokovne pomoœi v
slovenšœini, ki jo na Uradu za spomeni-
ško varstvo Dežele Koroške nudi novi
deželni konservator Gorazd Živkoviœ.

Koroški prajtlji in
presenci v Veržeju

Že peto leto zapored Zavod Marianum
pripravlja razstavo pirhov, ki se jim letos
pridružujejo cvetnonedeljske butare

Razstava unikatnih lesostrugarskih izdelkov
v Centru k & k v Št. Janžu
V soboto, 2. marca 2013, sta Sloven-

ska prosvetna zveza in SNI Urban Jarnik
v paviljonu k & k centra v Št. Janžu v
Rožu odprla razstavo unikatnih struženih
izdelkov sedmih lesostrugarjev iz Slove-
nije in s Koroškega. Razstava je eden od
spremnih dogodkov 1. sreœanja lesostru-
garjev z naslovom »Umetnost struženja
lesa«, ki bo 20. aprila 2013 na Visokem
pri Poljanah pri Škofji Loki. Ob odprtju
je mojster – lesostrugar Stanislav La-
movšek iz Poljan pri škofji Loki prikazal

delovni postopek struženja lesa. Razsta-
vljajo: Matija Hiršenfelder iz Škofje Lo-
ke, Stanislav Lamovšek iz Poljan, Hanzi
Œertov in Tadej Œertov iz Sel, Stanko Ja-
mer iz Žvabeka, Franz Kreulitsch z Bi-
strice v Rožu in Franc Merkaœ iz Celov-
ca.

Razstava bo na ogled do konca apri-
la. Odprto ob torkih, œetrtkih in sobo-
tah med 18. in 20. uro, v sredo in petek
od 9. do 12. ure.
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gledališče:Mateja Kert

Lutkovno gledališœe TRI
poskrbelo za dobro voljo
S predstavo »Kužek in muca«

sta lutkarici Nataša Herlec in Kse-
nija Ponikvar v štirih dneh na šti-
rih lokacijah na Koroškem navdu-
šili skoraj 1200 otrok in sprem-
ljevalce iz 34 šol in vrtcev, ter za-
poslene Delavnice Florijan iz Glo-
basnice.
Do tri profesionalne lutkovne

predstave so se vsak dan od 28. do
31. januarja vršile v dvoranah v Št.
Jakobu, Dobrli vasi, Šmihelu in
Celovcu. Nataša Herlec je kot lut-
karica na Koroškem že znana, saj
že dolga leta deluje s tukajšnjimi
lutkovnimi skupinami. Tokrat se
je prviœ predstavila na koroških
tleh s svojim lastnim profesional-
nim gledališœem.

Od 27. februarja do 1. marca se
je v Celovcu odvijal letošnji festi-
val lutkovnih in gledaliških skupin
Tribuna 2013, ki je predstavljal
uspehe slovenskega mladinskega
gledališkega ustvarjanja na Koro-
škem. Potekal je na dveh prizo-
rišœih, v Tischlerjevi dvorani in v
klubu Stereo. Od skupno 20 pred-
stav celotne gledališke sezone se
je 13 skupin udeležilo tridnevnega
sreœanja. Navdušile so predvsem s
sodobnimi gledališkimi pristopi.
Vabilu prirediteljice KKZ se je
odzvalo nad 1200 dijakov in uœite-
ljev desetih izobraževalnih usta-
nov. Navzoœi so bili tudi predstav-
niki Javnega sklada za kulturne
dejavnosti RS – Ana Ruter, Ga-
šper Jarni in Matevž Gregoriœ, ki
izbirajo predstave za vseslovenska
lutkovna in gledališka sreœanja v
Sloveniji. Objavljamo pogovor z
Ano Ruter, profesionalno igralko,
ki je trenutno angažirana
na SLG Celje, in izbira
predstave za mladinski
gledališki festival Vizije
2013. Poleg Tribune se je
8. in 9. marca v Øt. Jakobu
predstavila igralska skupi-
na iz Bilœovsa z glasbeno-
gledališko vesoljno odise-
jo »Alma in Dudler«. 5.
aprila pa bo na odru Cen-
tra k & k Teater Šentjanž
s krstno uprizoritvijo »Va-
je iz sedenja« avtorice A.
Hain (ponovitve: 6. in 7.
4., 8. 5.).

TRIBUNA 2013: Pohvala za otroško
in mladinsko gledališko delo

Za narodov blagor: ponovitve
Kot smo obširno poroœali v biltenu

št. 56, je KKZ ob 50-letnici sloven-
skega gledališkega praznika 8. de-
cembra 2012 v Mestnem gledališœu v
Celovca uprizorila sodobno produkci-
jo Cankarjeve komedije Za narodov
blagor v režiji Marjana Štikra. Od-
mevna predstava z igralci iz južne
Koroške je bila v razprodanem Mest-
nem gledališœu sprejeta zelo poziti-
vno in navdušila tudi v polnih dvora-
nah v Podjuni in Rožu. Ponovitve
predstave so bile 12. in 13. januarja v
Pliberku ter 8. in 9. februarja v Št. Ja-
kobu. Na predstavo v Št. Jakobu sta
prišla tudi selektor za Linhartovo
sreœanje Marko Bratuš ter Matjaž
Šmalc, ki je ob tej priliki izroœil KKZ
priznanje Javnega sklada za kulturne
dejavnosti RS za uspešno gledališko
delovanje.

Pogovor z Ano Ruter,
selektorico JSKD, ob TRIBUNI 2013

Kakšna je vaša na-
loga kot selektorica
sklada? Moja naloga
je ogled predstav in po
njej pogovor z ustvar-
jalci. Na osnovi svoje-
ga znanja in igralskih
izkušenj jim želim po-
sredovati œim bolj

praktiœne nasvete, predloge in pripombe. Ker
sem sama gledališka igralka, jim verjetno
najbolj lahko pomagam z igralskimi nasveti
glede govora, giba in obvladovanja odrskega
prostora. Mislim, da je naloga vseh selektor-
jev, da poskusimo pojasniti naœela dela, ki
veljajo med profesionalci, vendar z zaveda-
njem, da to mladi poœenjajo ljubiteljsko in iz
veselja do igranja v svojem prostem œasu.

Kdaj bo JSKD razglasil, kdo je bil izbran
za Vizije 2013? Vizije bodo potekale med 10.
in 12. majem v Novi Gorici. Sam izbor pa bo
narejen nekje okoli 25. aprila, po konœanih
regijskih sreœanjih v Sloveniji.

Tudi œe izbor še ni konœan, kaj lahko
reœete o predstavah, ki ste jih videli na Tribu-
ni 2013? Ker sem selektorsko delo za Vizije
opravljala že v lanskem letu, lahko povem, da
je nivo predstav na Tribuni popol- noma pri-
merljiv s predstavami v Sloveniji. Lahko celo
trdim, da je marsikatera vaša predstava, tako
po tematiki kot po odrskem izrazu, sodobnej-
ša od naših. Mislim, da se pozna, da poleg
mentorjev v proces nastajanja predstave
vkljuœujete še režiserje, profesionalne igralce
ali izkušene kulturne delavce. To se mi zdi
zelo dragoceno in upam, da boste takšna sode-
lovanja gojili tudi v prihodnje.

Matevž Gregoriœ je za lutkovne predstave
ob TRIBUNI 2013 opazil, da se odmikajo od
»tradicionalnega« lutkarstva in nastajajo
predstave za odraslo publiko. Ste opazili kak
poseben trend v gledaliških predstavah?
Sodobnost. Mislim, da se zelo odprto in po-
gumno lotevate tematik, ki mlade zanimajo
oz. so del njihovega vsakdana.

Ali se tematike predstav razlikujejo od
predstav primerljivih skupin v Sloveniji?
Mislim, da je najveœja razlika med vašimi
predstavami in predstavami mladostnikov v
Sloveniji predvsem v izbiri besedil. V Slove-
niji se prezgodaj lotevajo besedil, ki so za
njih pretežka ali pa potem nezanimiva za pu-
bliko. Mislim, da bo za poseganje po avtorjih,
kot so Partljiœ, Fritz, Möderndorfer ali celo
Shakespeare in Sofokles, še dovolj œasa kas-
neje v življenju. Osebno sem bolj pristaš te-
ga, da mladi sami pišejo besedila, da predsta-
ve nastajajo z improvizacijami ali pa da jim
neki avtor napiše besedilo, ki je aktualno. In
tukaj ste veliko naprednejši in pogumnejši od
vrstnikov v Sloveniji.

Vaši vtisi festivala TRIBUNA 2013 v petih
besedah? Sodobno. Pogumno. Ustvarjalno.
Velika podpora odraslih in iskren posluh za
mlade.

Hvala za pogovor!

Štirje muzikantje, Bilœovška banda

Odhajati, igralska skupina Šchok

Jaz in ti, gledališka
skupina iz Sel

Martina – velika kot
palec, lutkovna skupina

SPD Srce
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sobota, 13. 4. 2013
Vigredni koncert
LŠ v Kotmari vasi
Prireditelj: SPD Gorjanci

nedelja, 14. 4. 2013, 18.00
Glasbeni Cocktail
pri Cingelcu na Trati
Prireditelj: SPD Borovlje

torek, 16. 4. 2013, 18.00
39. Sreœanje glasbenih šol
Gorenjske in zamejstva
Mestna hiša v Borovljah
Prireditelj: slovenska Glasbena šola
na Koroškem

torek, 16. 4. 2013, 19.30
Predavanje dr. Štefan Jelen
»Možganska kap«
farna dvorana v Selah
Prireditelj: KPD Planina

œetrtek, 18. 4. 2013, 19.30
FaušDur Band- - koncert
Kulturni dom Pliberk

sobota, 20. 4. 2013, 19.30
Glasbeni Cocktail
v grajski štali v Hodišah
Prireditelj: SPD Zvezda

nedelja, 21. 4. 2013, 14.30
Lojzetu Slaku v spomin
gostilna Trkl v Selah
Prireditelj: Alpski klub Obir

nedelja, 21. 4. 2013, 14.30
Sreœanje mladinskih zborov
LŠ v Šmihelu
Prireditelja: KKZ in KPD Šmihel

œetrtek, 25. 4. 2013
kkz: classic, vožnja v Ljubljano
Prireditelja: KKZ in Društvo
prijateljev Slovenske filharmonije

sobota, 27. 4. 2013
Letni koncert
Vetrinj
Prireditelj: MePZ J.P. Gallus

sobota, 27. 4. 2013
Dalmatinski veœer ob 35-letnici PIS
Žvabek

Gostilna Hafner v Gornji vasi
Prireditelja: KPD Drava

nedelja, 28. 4. 2013, 9.30
Spominska proslava ob 70-letnici
obglavljenja 13-ih žrtev iz Sel in okolice
FD v Selah
KPD Planina in sosednja društva
obœina Sele

nedelja, 28. 4. 2013, 14.30
Sreœanje mladinskih zborov
LŠ v Kotmari vasi
KKZ in SPD Gorjanci
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sobota, 30. 3. 2013
Velikonoœna baklada
zbirališœe pred KD na Radišah
Prireditelj: SPD Radiše

ponedeljek, 1. 4. 2013, 11.00
Gledališka predstava »Komedija
Ljubezni« (Noel Coward)
KD v Žitari vasi, gostuje gledaliøka
skupina KPD Planina
Prireditelj: SPD Trta

œetrtek, 4. 4. 2013, 19.00
Predavanje Marjana Linasija
Zgodovinsko ozadje in nova
dognanja v zvezi s 13-imi žrtvami
iz Sel in okolice
Farna dvorana v Selah
Prireditelj: KPD Planina

œetrtek, 4. 4. 2013, 19.30
Predavanje in film
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: KD Pliberk

petek, 5. 4. 2013
Premiera gledališke predstave
Vaje iz sedenja
Teater Šentjanž, k&k v Šentjanžu
Prireditelj: SPD Šentjanž

petek, 5., sobota, 6. 4. 2013
Glasbeno pevski seminar
Dom v Tinjah
Prireditelja: Dom v Tinjah, KKZ

sobota, 6., nedelja, 7. 4. 2013
Ponovitev gledališke predstave
Vaje iz sedenja
Teater Šentjanž, k&k v Šentjanžu
Prireditelj: SPD Šentjanž

sreda, 10. 4. 2013, 20.00
Gledališki abonma
»Pogled dlje Podjuna«
Sleparja v krilu, SLG Celje
KD v Pliberku
Prireditelj: SPZ/KD Pliberk

sobota, 13. 4. 2013
Koncert »S pesmijo v pomlad«
LŠ v Bilœovsu
Prireditelji: SPD Bilka Bilœovs

27. 3. – 28. 4. 2013
SKD Globasnica, SPD Edinost

30. 6. – 12. 7. 2013
Jezikovne poœitnice
Novo mesto

22. – 27. 7. oz. 29. 7. – 3. 8. 2013
Teden mladih umetnikov
Mladinski center na Rebrci

12. – 16. 8. 2013
Poletna glasbena delavnica
Tinje; prireditelj KKZ in Sodalitas

18. – 24. 8. oz. 24. – 31. 8. 2013
Gledaliøka in lutkovna
delavnica
Ankaran

Družinsko petje

v nedeljo, 2. 6. 2013, 14.30
v farni dvorani v Št. Jakobu
K sodelovanju vabljene družine,
ki pojejo in muzicirajo

Poletne ponudbe KKZ
prijave na: office@kkz.at


