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Domaœa in umetnostna obrt

28. maja 2013 sta Kršœanska kulturna
zveza in Slovenski narodopisni inštitut
Urban Jarnik odprla vrata novih pisarn,
hkrati pa sta vabila tudi na odprtje Mrež-
nega œezmejnega informacijskega centra
za domaœo in umetnostno obrt. Center je
nastal v sklopu œezmejnega projekta
DUO-Kunsthandwerk, ki se je zaœel sep-
tembra 2010 in se bo iztekel junija 2013.
Martina Piko Rustia, vodja SNIUJ, in

Hanna Erklavec, sodelavka KKZ, sta
skupaj predstavili projekt in njegove re-
zultate ter dejavnosti minulih let. Roko-
delski center s stalno razstavo je v pisar-
nah KKZ in SNI. Center naj služi
nadaljnjemu œezmejnemu povezovanju,
rokodelcem pa daje možnost, da pridejo
v stik s širšo javnostjo. Vsakdo, ki ga te
vešœine in umetnine zanimajo, je pri-
srœno vabljen, da si jih pride ogledat. V
sklopu projekta je KKZ, skupaj s pro-
jektnim partnerjem Podjetniškim cen-
trom Slovenj Gradec, izvedla nateœaj za
izvirne rokodelske izdelke / spominke na

œezmejnem obmoœju Koroške
regije (SI) in južne Koroške
(AT). Za nateœaj se je do 29.
marca 2013 s svojimi izdelki
prijavilo za obmoœje Koroške
regije (SI) 21 rokodelcev s 45
razliœnimi izdelki in za ob-
moœje Koroške (AT) 6 roko-
delcev s 14 razliœnimi izdelki.
Izdelke je ocenila strokovna
komisija v sestavi projektnih
partnerjev. Izbrani izdelki, ki
so izpolnili kriterije razpisa,
so razstavljeni v rokodelskih
centrih na KKZ v Celovcu in v
Podjetniškem centru v Slovenj
Gradcu. Do konca junija bodo
na ogled na KKZ še izdelki iz

južne Koroške, potem pa izdelki na-
teœaja, ki so bili prijavljeni v Slovenj
Gradcu.
KKZ je mdr. izvedla rokodelski festi-

val, ki je zaradi velikega zanimanja trajal
veœ mesecev. Sodelovali so rokodelci iz
Slovenije in Avstrije ter otroški vrtci, šo-
le in kulturna društva na južnem Koro-
škem. Nekaj teh delavnic je bilo med
Tednom mladih umetnikov na Rebrci, za
druge so rokodelci prihajali v vrtce in
kulturna društva oz. na šole.
V sklopu ene teh delavnic je nastal

stenski koledar s poslikanimi izdelki de-
lavnice – Alja Venturini je z otroško sku-
pino Prosvetnega društva LIPA v Veli-
kovcu izdelala slike v tehniki polstenja.
Nekaj izvodov tega koledarja še lahko
dobite pri Kršœanski kulturni zvezi.
Rezultate nateœaja in podrobnejše in-

formacije o projektu in projektnih dejav-
nostih najdete na spletni strani projekta:
www.duo-kunsthandwerk.eu.

(veœ na strani 6)

18. – 24. 8. 2013, 24. – 31. 8. 2013

Gledaliøka in lutkovna
delavnica
v Ankaranu
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

30. 6. – 12. 7. 2013

Jezikovne poœitnice
25 otrok bo v Novem mestu izpopol-
njevalo svoje znanje slovenøœine
Prireditelj: KKZ v sodelovanju z
Osnovno øolo Grm

22. – 27. 7. 2013, 29. 7. – 3. 8. 2013

Teden mladih umetnikov
na Rebrci
Prireditelji: Krøœanska kulturna zveza,
Katoliøka otroøka mladina, Mladinski
center Rebrca

Pred æupniøœem v
Vogrœah letos komedija
z glasbenimi elementi

Katoliško kulturno društvo Vogrœe in
okolica že mnogo let uspešno deluje na
podroœju ljubiteljskega gledališkega
ustvarjanja na južnem Koroškem. S po-
moœjo Kršœanske kulturne zveze že od
leta 1999 naprej vsako drugo leto zaživi
oder na prostem pred vogrškim farov-
žem in s tem bistveno sooblikuje gledali-
ško dejavnost in ponudbo južne Koro-
ške. V dolgoletni tradiciji sodelovanja z
režiserjem Francijem Konœanom letos
pripravljajo komedijo iz 18. stoletja s so-
cialno-kritiœnimi prizvoki: Jeppe s hriba
dansko-norveškega avtorja Ludviga
Holberga.

(veœ na strani 7)

Premiera:
sobota, 13. julij 2013, 21.00

Ponovitve:
nedelja, 14. julij 2013, 21.00
œetrtek, 18. julij 2013, 21.00
petek, 19. julij 2013, 21.00
sobota, 20. julij 2013, 21.00

Nastopajo igralci KKD Vogrœe in okolica

Vstopnice: 0664/4673456,
KKZ 0463/516243, www.kulturnidom.at,
Posojilnice-Bank v Podjuni
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čestitamo:

Egi Gašperšiœ prejel
nagrado Frana Gerbiœa

Skupnost glasbe-
nih šol Slovenije je
podelila prof. Egiju
Gašperšiœu za živ-
ljenjsko delo nagra-
do Frana Gerbiœa, ki
jo podeljujejo za-
služnim glasbenim
pedagogom. Egi

Gašperšiœ že 40 let goji stike s Koroško,
predvsem z društvom na Radišah, je pa
tudi povezan z našo slovensko Glasbeno
šolo na Koroškem od njenih zaœetkov na-
prej. Zadnjih dvajset let je priredil vrsto
koroških ljudskih pesmi.

Na prošnjo KKZ se je zaœel intenzivno
ukvarjati z glasbenim opusom Antona
Nageleta. Posnel in transkribiral je pesmi
Milke Hartman, ki so jih zapele razne
obiskovalke njenih kuharskih teœajev in
so bile objavljene v zbirki »Zakaj bi jaz
ne pela«. Zbral je vse otroške pesmi, ki
jih je zapela Milka Hartman in zanje na-
pisal klavirsko spremljavo. Te so objav-
ljene v pesmarici »Urne nožice, lahek
korak« (obe sta izšli pri KKZ). Zadnjih
deset let se Egi Gašperšiœ intenzivno
ukvarja z uredniškim delom transkripcij
pokojnega Lajka Milisavljeviœa – pesmi
z Zilje, iz Roža in Podjune. Ziljske bodo
izšle še letos, ostale pa še œakajo obdela-
ve in objave.

Egi Gašperšiœ je opravil tudi lektorsko
delo pri cerkveni pesmarici Gloria. Ob
podelitvi nagrade Frana Gerbiœa mu
iskreno œestitamo in se mu zahvaljujemo
za dolgoletno prijetno sodelovanje.

Nagrado Frana Gerbiœa je prejel tudi
Branko Œepin, soustanovitelj slovenske
Glasbene šole na Koroškem.

Priznanje Naša Slovenija
2012 za Herto Maurer-
Lausegger

Na Gospodarskem
razstavišœu v Lju-
bljani je v soboto,
20. 4. 2013, Gibanje
za ohranjanje slo-
venske kulturne in
naravne de-
dišœine/krajine po-
delilo priznanja Naša

Slovenija 2012. Med prejemniki je tudi
dr. Herta Maurer-Lausegger, slavistka in
etnologinja, avtorica številnih œlankov,
razprav in knjig o jezikoslovju, dialekto-
logiji in slovenskem bukovniškem slov-
stvu na Koroškem. Širši javnosti je mor-
da najbolj znano njeno avdiovizualno
raziskovanje ter predstavljanje nareœja in
izginjajoœe kulturne dedišœine na Koro-
škem. To dragoceno dokumentarno film-
sko gradivo pa ni namenjeno le strokovni
javnosti. Na številnih projekcijah po Ko-
roškem vzbuja zanimanje za domaœi go-
vor in izrazje, s predstavitvami po Av-
striji pa tudi med nemškimi govorci. S
filmi in spremnimi predavanji gostuje na
številnih simpozijih in kongresih po Ev-
ropi in svetu (Japonska, Amerika) in tako
širi vedenje o slovenski kulturi in jeziku
po vsem svetu. Iskreno œestitamo!

Tone Kuntner 70-letnik
13. 5. 2013 je

praznoval 70-letnico
Tone Kuntner, pes-
nik, igralec in preda-
vatelj za umetniško
besedo na Akademi-
ji za gledališœe, ra-
dio, film in televizi-
jo. Od diplome na tej

akademiji leta 1968 do upokojitve je bil
stalni œlan Mestnega gledališœa ljubljan-
skega, sodeloval pa je tudi pri umetni-
škem programu na radiu in televiziji ter
pri filmu. Za svojo poezijo (v veœ kot 20
zbirkah) je mdr. prejel nagrado Prešerno-
vega sklada, za igralstvo pa Borštnikovo
in Severjevo nagrado. S Kršœansko kul-
turno zvezo ga povezuje kar nekaj skup-
nih projektov, med drugim je sodeloval
kot recitator pri koncertih Koroška poje
leta 1993 (Reke mojega življenja) in
2004 (O tebi pojem, pomlad). Še na mno-
ga leta v tej svežini!

Nateœaj za diplomske
naloge in disertacije
Pri 11. nateœaju Urada vlade Republike

Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu, za diplomske naloge in disertacije,
na temo Slovencev v zamejstvu in po
svetu sta bila uspešna tudi dva koroška
Slovenca: Majda Ogris z Radiš je prejela
1. nagrado za svoje magistrsko delo na
temo »Zwei- und mehrsprachige Erzie-
hung im Kindergarten« Univerza Alpe-
Jadran Celovec (mentor: prof. dr. Vladi-
mir Wakounig). Daniel Wutti iz Borovelj
pa je prejel 2. nagrado za svojo diplom-
sko nalogo »Drei Familien, drei Genera-
tionen« Das Trauma des Nationalsozia-
lismus im Leben dreier Generationen

Univerza Alpe-Jadran Celovec
(mentor: prof. mag. dr. Klaus
Ottomeyer). Œestitamo!

Civilnik
odhaja
S koncem junija se
je iztekla civilna
sluæba Dominika
Kargla iz Baœ, ki
je z nami preživel

zadnjih 9 mesecev in podrobno spo-
znaval delo Kršœanske kulturne zve-
ze in vanjo vœlanjenih kulturnih dru-
štev. Upamo, da bo za Dominika ta
œas ostal v lepem spominu. Za na-
daljnjo življenjsko pot mu želimo
vse dobro ter da bo rad vnašal svoje
sposobnosti v kulturno življenje na-
še narodne skupnosti, kamorkoli bo
usmeril svoje korake.

Umrl Tischlerjev nagrajenec Vladimir Klemenœiœ
V ponedeljek, 27. 5. 2013, je v 87. letu starosti umrl univ. prof.

dr. Vladimir Klemenœiœ, velik poznavalec in prijatelj koroških Slo-
vencev. V petdesetih letih je zaœel na Koroškem raziskovati social-
nogeografsko problematiko koroških Slovencev. Leta 1969 je bil
sopobudnik Koroških kulturnih dnevov. Vedno je bil tesno pove-

zan s Slovensko gimnazijo in premnogi maturantje se ga spominjajo z maturitetnih
potovanj po bivši Jugoslaviji in po samostojni Sloveniji. Bil je avtor Karte in ime-
nika slovenskih in nemških krajevnih imen (1972). »Za življenjsko delo, ki je zelo
tesno povezano s koroškimi Slovenci«, je leta 2004 od Narodnega sveta koroških
Slovencev in Kršœanske kulturne zveze prejel Tischlerjevo nagrado. Ohranili ga
bomo v œastnem spominu!

Mladinski zbor SPD Danica pod
vodstvom Barbare Mistelbauer-Stern
je na deželnem mladinskem petju
(Landesjugendsingen) 22. aprila 2013
dosegel odliœno oceno in je bil po-
vabljen na dræavno sreœanje mladin-
skih zborov v Kufsteinu junija 2013.

Odliœno oceno v kategoriji
ljudskih šol je dosegel tudi zbor
Mohorjeve ljudske šole pod
vodstvom Tatjane Tolmaier.
Obema zboroma œestitamo!

IN MEMORIAM
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poroöila:

30 let skupine akzent
Pod mogoœno Jepo že tri desetletja

prepeva skupina akzent pod taktirko
Anice Lesjak-Ressmann. Skupina si je v
teh letih pridobila sloves inovativnosti in
raznolikosti na pevskem podroœju, ved-
no znova išœe nova pota in prepeva na-
rodne in umetne pesmi razliœnih narodov
v raznih jezikih. Leta 2011 je skupina iz-
dala zgošœenko z naslovom Sledovi Spu-
ren. Skupina, ki je moœan steber Sloven-
skega kulturnega društva Jepa- Baško
jezero, je pod geslom Pisano življenje
15. 06. 2013 v Kulturnem domu v Ledin-
cah obhajala okrogli jubilej. Ob tem je za
svoje delovanje na pevskem podroœju
prejela priznanje iz rok œastnega pred-
sednika KKZ Janka Zerzerja.

V Selah je bila pevska dejavnost že
vedno živa in na sreœo so se v vseh gene-
racijah našli ljudje, ki so vodili zbore in
ohranjali pevsko izroœilo za poznejše ro-
dove. Druga svetovna vojna je dejavnost
na mah prekinila, a takoj po vojni so
zaœeli ustanavljati nove skupine. Leta
1953 je bilo ustanovljeno Pevsko društvo
Sele. V društvu so v teku desetletij delo-
vale razliœne pevske zasedbe – od selskih
deklet, moškega kvinteta, ženskega seks-
teta, moškega zbora, prek dekliškega no-
neta do dekliškega zbora. Kot rdeœa nit
skozi dejavnost društva pa je delovanje
mešanega pevskega zbora, ki je isto-
œasno tudi cerkveni zbor. Kot zborovodje
so delovali Herman Velik, Silvo Miheliœ,
Franci Œertov, Bruno Petrischek, Pavel
Olip in Roman Verdel, ki zbor vodi od
septembra 1991 naprej. Zelo razveseljivo
je, da že dvajset let neprekinjeno deluje
mladinski zbor, nekaj let pa tudi otroški
zbor – sicer pa so otroci vedno nastopali

tudi v šolskih zborih in raznih pevskih
skupinah.

Pevsko društvo Sele je letošnjo okrog-
lo obletnico obeležilo z vrsto prireditev.
25. maja je bila slavnostna prireditev ob
60-letnici društva v farnem domu v Se-
lah, ki so jo oblikovale skupine društva.
V petek, 14. junija, je bil v šotoru pri go-
spodarskem centru koncert in ples s pri-
jateljskimi in vrhunskimi skupinami –
Kvintet bratov Smrtnik, Lisa Stern in
Ansambel Saša Avsenika. V nedeljo, 16.
junija, pa je bila v farni cerkvi v Selah
krstna izvedba Spominske maše 2013
Romana Verdela, ki so jo pod vodstvom
Romana Verdela izvajali MePZ PD Sele
in œlani Slovenske filharmonije.

Otroški in mladinski zbor sta za jubilej
Pevskega društva naštudirala muzikal
»Moje pesmi, moje Sele« (besedilo in re-
žija: Žiga Sedmak, koreografija Meta
Œerne). Premiera: 29. junij 2013.

60 let SKD Celovec
V letošnjem letu praznuje Slovensko

kulturno društvo Celovec 60 let kultur-
nega delovanja. To obletnico so obhajali
z raznimi prireditvami, s katerimi so
obœinstvu posredovali sodoben pristop
do raznih ustvarjalnih zvrsti (literatura,
petje, lutkovno gledališœe, fotografija in
dizajnerski nakit). Na slavnostni prire-
ditvi 21. junija v Tischlerjevi dvorani v
Celovcu so nastopili Hartmann’ce,
Kvintet Foltej Hartman in »Zbor sv. Ni-
kolaja« iz Litije.
Delo društva je bilo v prvih letih

usmerjeno predvsem v gledališko dejav-
nost, pozneje je prirejalo mnogo preda-
vanj in literarnih branj, v zadnjih deset-
letjih pa je zaslovelo predvsem po
lutkovnem ustvarjanju, s katerim sta po-
sebej povezana Breda in Tine Varl. V
zadnjih letih v društvu zelo uspešno de-
luje tudi Kvartet Hartmann’ce, ki je na
prijeten in dosleden naœin poživil pevsko
sceno na Koroškem in danes slovi po iz-
vrstnem, inovativnem pristopu h kultur-
nemu in umetnostnemu ustvarjanju med
koroškimi Slovenci. Društvene skupine
redno nastopajo v okviru Koroških kul-
turnih dni bodisi na Primorskem in v
Ljubljani, bodisi v Mariboru in tako v
tesnem sodelovanju s Kršœansko kultur-
no zvezo skrbijo za živo œezmejno kul-
turno izmenjavo.
Društvu iskreno œestitamo ob okrog-

lem jubileju in se zahvaljujemo za kul-
turno ustvarjanje v Celovcu ter za dobro
sodelovanje.

60 let Pevskega društva Sele

V Šmihelu to leto obhajajo visok jubi-
lej društvenega in pevskega delovanja.
MePZ Gorotan, ki je hkrati tudi cerkveni
zbor v Šmihelu, praznuje svojo 120-le-
tnico in je s tem najstarejši slovenski
zbor oz. slovensko društvo na Koroškem.
Jubilej je zbor pod vodstvom Alberta
Krajgerja praznoval s slovesno mašo 16.
junija v farni cerkvi v Šmihelu. Zbor v
svoji dolgi zgodovini ni le redno olepšal
bogoslužja v Šmihelu, paœ pa tudi bistve-

no sooblikuje in bogati posvetno kultur-
no sceno na Koroškem. Eden izmed mej-
nikov v zadnjih letih je bila gotovo izda-
ja zgošœenke Zvonovi žalostno pojo, na
kateri najdete žalostinke in nagrobnice,
deloma z orgelsko spremljavo (Anja Ka-
pun). Ta zgošœenka je prava posebnost,
saj predstavlja domaœe pogrebne pesmi,
ki so kakor ljudska pesem del kulturnega
izroœila.

120 let Pevskega društva Gorotan

MePZ Gorotan v farni cerkvi v Ømihelu

Meøani, mladinski in otroøki zbor z instrumentalisti na slavnostni prireditvi PD Sele

Skupina akzent pod vodstvom Anice
Lesjak-Ressmann
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poročila:

Pisana Promlad
Pod geslom »Na dan z besed(il)o(m)«

je letos potekal tretji nateœaj pisanja za
mladino, ki ga razpisujejo Volbankova
ustanova, Kršœanska kulturna zveza in
Slovenska prosvetna zveza. Nateœaj se je
v teh prvih letih dobro oprijel in število
sodelujoœih se viša iz leta v leto, pisanje
dobiva za otroke in mladino dodatni po-
men. Široko zasnovana akcija, ki jo pod-
pira tudi Urad RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu, opozarja na pomen
vešœine pisanja in samostojnega izraža-
nja in s tem gradi tudi most tja k literar-
nemu ustvarjanju. Zavestno razmišljanje
o svetu in družbi, o stvareh, ki nas obda-
jajo, s katerimi se dnevno sooœamo ter
izražanje tega razmišljanja bodisi v poe-
ziji, prozi, v zbornem jeziku bodisi v na-
reœju, v rimah ali brez njih, je za mladino
lahko zabavna vaja pri uœenju pisanja,
pri izpopolnjevanju jezika. Za šole se s
tem ponuja dobra priložnost, da na
sprošœen naœin posredujejo pomen jezika
ter pomen pisanja in branja.
Žirija je podelila nagrade v treh sta-

rostnih stopnjah ter dodatne nagrade za
besedila v nareœju in za razreda z najveœ
oddanimi prispevki. Tednik Nedelja je
vsa nagrajena in dodatno izbrana besedi-
la objavil v posebni prilogi, ki jo krasijo
prikupne ilustracije sodelujoœih. Slav-
nostna podelitev nagrad je bila 23. maja
v ORF teatru v Celovcu, ORF je podeli-
tev, ki jo je moderiral Niko Kupper,
predvajal v živo.

Letošnji koroški kulturni dnevi v Mari-
boru so se raztezali od februarja do maja.
19. februarja je bilo v prostorih Muzeja
narodne osvoboditve Maribor odprtje
razstave »Pregon koroških Slovencev« z
ogledom filma »Molk o zgodovini in ne-
obstojeœi spomin na pregon koroških
Slovencev«. 3. aprila je Slovenska pro-
svetna zveza v literarni hiši v Mariboru
predstavila Koroški koledar 2013 in
knjižni dar SPZ. 10. aprila pa sta na isti
lokaciji svoje publikacije predstavila
Kršœanska kulturna zveza in SNI Urban
Jarnik (CD Lenœke Kupper »Pojmo s

ptiœki«, pesmarico »Pesmi o živalih«, ki
je izšla pri Mohorjevi založbi), Josip
Šašl, Spomini I in II, Loško pesmarico
ter brošuro in tri zgošœenke, ki so nastale
v okviru iniciative Slovenšœina v družini.
Publikacije sta predstavila Janko Zerzer
in Martina Piko Rustia, navzoœa pa je bi-
la tudi avtorica pesmi, ki so na zgošœenki
Pojmo s ptiœki in v pesmarici »Pesem o
živalih«, Lenœka Kupper. 17. maja je v
Mariboru gostovala lutkovna skupina
MismomiNavihanci SKD Celovec s
predstavo Žabe, ki so jo zaigrali kar tri-
krat.

Delo z mladino in otroki je eno izmed
najpomembnejših dejavnosti v naših kul-
turnih društvih in (s tem tudi) pri Kršœan-
ski kulturni zvezi, ki posveœa temu delu
veliko pozornosti. Otroški in mladinski
zbori mladega œloveka popeljejo v svet
glasbe in skupno zapeta pesem »ustvarja
veselje in sprošœa v pevki in pevcu pozi-
tivno energijo«, kakor je v pozdravnih
besedah povedala predsednica KPD
Šmihel Micka Opetnik v nedeljo, 21.
aprila, v ljudski šoli v Šmihelu. Prvi del
revije je potekal v Podjuni, drugi del pa
teden kasneje v ljudski šoli v Kotmari va-
si, kjer je nastopajoœe in obœinstvo po-
zdravil predsednik SPD Gorjanci Vinko

Wieser. Tesno sodelovanje s krajevnimi
društvi je za Kršœansko kulturno zvezo
od nekdaj odloœilnega pomena, na zelo
lep naœin pa pride to sodelovanje do izra-
za prav ob letnem Sreœanju mladinskih
zborov, ki kaže, kako društva skrbijo za
ustrezni podmladek. Letošnje sreœanje je
pa bolj kot sicer pokazalo tudi povezavo
med pevskimi skupinami, saj so v œast
Lenœke Kupper, ki je letos obhajala 75-
letnico, skupine zapele vsaka po eno nje-
nih pesmi, s katerimi že desetletja bogati
otroško in mladinsko pevsko sceno. Vi-
šek obeh koncertov je bila vsakiœ skupno
zapeta pesem Enkrat je bil en škrat.

Sreœanje mladinskih zborov v Ømihelu in Kotmari vasi Prerok – Janko Krištof
Dekan Janko Krištof

je spet pripravil sveto-
pisemski recital, tokrat
posveœen prerokom iz
Svetega pisma, ki s
svojimi besedami opo-
zarjajo na veselje in ža-
lost, na napredek in tra-
dicijo, na brezup in
sreœo – tudi v sedanjem

svetu. Janko Krištof na sodoben naœin
skuša preveriti uœinek in resnico starih
besedil v današnjem œasu. Recital poj-
muje kot del svojega poslanstva kot
oznanjevalec in priœa Božje besede, lote-
va se tega poslanstva pa z malce nevsak-
danje strani – ali pa bolj vsakdanje, saj
pri tem menja vloge od kmeta prek cest-
nega delavca, znanstvenika, klovna, no-
vinarja do umetnika in še kaj.
Premiera recitala je bila 20. maja na

Humcu (Božji grob), predstave pa so se
zvrstile še v drugih krajih Koroške. Glas-
beno sta ga spremljala Paulos Worku in
Kerstin Zirgoi, pri izboru besedil mu je
pomagalKlaus Einspieler, za režijo je po-
skrbel Aleksander Tolmaier. Recital je
bil projekt Katoliške akcije, Dušnopastir-
skega urada in Kršœanske kulturne zveze
v sodelovanju s krajevnimi druøtvi.

Moški zbor Podnart pod vodstvom
Egija Gašperšiœa je na koncertu izvajal
pesmi koroških skladateljev Pavleta Ker-
njaka, Antona Nageleta, Franceta Ciga-
na, Jožeta Ropitza, Radovana Gobca, Ja-
neza Petjaka, Hanzija Artaœa in Ludvika
Viternika. Veœina besedil je izpod peresa
Milke Hartman. Prviœ je bila zapeta
»Moj ljubi Rož« (O Rosentål) v priredbi
Pavleta Kernjaka, ki jo je iz nemšœine
prevedel Jože Humer in je objavljena v

Kernjakovi zbirki. V drugem delu kon-
certa so bile na sporedu koroške ljudske
pesmi v priredbi prof. Egija Gašperšiœa
in drugih koroških harmonizatorjev, med
njimi dve izvirni z Radiš. Moški zbor
Podnart je izvajal zelo zanimiv in pester
spored, pri œemer je bilo enkratno, da je
bil v celoti posveœen koroškim skladate-
ljem in harmonizatorjem. Upamo, da ga
bomo lahko slišali tudi na Koroškem.

Koncert »Živela Karantanija« v izvedbi
Moškega pevskega zbora Podnart –
1. junija v Podnartu in 12. junija v Radovljici

Koroški kulturni dnevi v Mariboru

Jubilantka Lenœka Kupper z nastopajoœimi v Ømihelu
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Festival Suha 2013
Po koncertu v Dravogradu v petek, 21.

junija, ki kaže na œezmejnost Festivala
Suha, in po sprejemu družine Liaunig in
obœine Suha na suškem gradu, so v sobo-
to, 22. junija, na grajskem dvorišœu v po-
zdrav zapele in zaigrale pevke Pevsko-
inštrumentalne skupine Žvabek pod
vodstvom Traudi Katz-Lipusch. Vsako-
letni gost je Dravograjski sekstet, po
smrti œlana letos v okrnjeni sestavi. Nato
so na oder stopili zelo mladi pevci skupi-
ne Thokawo iz Tirolske in dokazali svo-
jo visoko pevsko raven. Gallina, štiri
mlade pevke so oœarale s svojim petjem
ljudskih pesmi, vrhunska italijanska sku-
pina Alti & bassi pa je docela oœarala
navdušeno publiko. Z izrednimi glasovi

in posreœenim performansom so morali
zapeti kar nekaj dodatkov. Oktet Suha pa
oœara vsako leto znova: z ukrajinsko, hu-
moristiœno nemško, prekmursko in na
koncu s pesmijo, ki jo je napisala pokoj-
na Anita Hudl.

Z mašo, polaga-
njem vencev in spo-
minsko sveœanostjo
so se v Selah v nede-
ljo, 28. aprila, spom-
nili obglavljenja 13-
ih žrtev iz Sel,
Borovelj in Železne

Kaple 29. aprila 1943. Mašo je pevsko ob-
likoval MePZ PD Sele, spominskemu dne-
vu primerne proønje pa so pripravili œlani
Mladinskega zbora PD Sele.
Po pozdravnih besedah predsednice

KPD Planina Pavli Œertov, župana Bertija
Wassnerja, namestnice deželnega glavarja
dr. Beate Prettner in državne poslanke
Christine Muttonen ter slavnostnem go-
voru Maje Haderlap je dokumentarni film
uvedel poslušalce v tematiko dogajanj
okoli 29. aprila 1943.
Otroški zbor PD Sele, MePZ PD Sele,

Dekliški tercet SPD Herman Velik, Ko-
morni zbor SPD Borovlje in MoPZ Valen-
tin Polanšek so z obœutenim petjem uokvi-
rili recital, ki so ga podali recitatorji KPD
Planina.
Številni navzoœi obiskovalci spominske

prireditve, ki so se odzvali vabilu priredi-
teljev (KPD Planina, PD Sele, SPD Her-
man Velik, obœina Sele, SPD Borovlje,
SPD Valentin Polanšek, SPD Zarja, KKZ,
SPZ, NSKS, ZSO), so prisluhnili recitalu,
ki je izzvenel z besedami: Zakaj se zbira-
mo ob obletnicah smrti obglavljenih? Ne
smemo jih pozabiti! Pred nas stopajo liki
13-ih žrtev iz Sel in okolice ... bili so pre-
prosti ljudje, ki niso hoteli služiti nemške-
mu rajhu, bili so œlovekoljubni, verni ljud-
je, ki so le-te podpirali, jim dajali hrano,
prenoœišœe ... bili so Slovenci ... Nikoli ne
smemo pozabiti besed, ki jih je zaklical Ju-
rij Pasterk svojemu sojetniku, ko so ga od-
peljali iz celice: »Ubijajo nas, ker noœemo
umreti. Vi, ki boste preživeli, ne dajte si
vzeti svojega jezika in svojih pesmi.«
Po skupnem kosilu so udeleženci spo-

minske proslave imeli možnost ogleda Hli-
povœnikovega bunkerja, ki ga je družina
Œertov rekonstruirala in v njem razstavila
originalne predmete bunkerja iz leta 1943,
kjer je nemška policija zasegla skrivaœe.
Na voljo pa so bile tudi knjige in folderji,
ki opisujejo temni œas naše zgodovine.

70-letnica obglavljenja 13-ih žrtev iz Sel,
Borovelj in Železne Kaple Zgoøœenka „Kralj Matjaž“

Kralj Matjaž sicer še
vedno spi v temnih glo-
binah Pece, za kratek
œas pa so ga domaœini
obudili, posneli njego-
vo zgodbo in jo shranili
na zgošœenki, ki je na-

stala v sklopu pobude Slovenšœina v druži-
ni. Ta teœe od leta 2010 naprej in opozarja
tudi na pomen slovenskih nareœij na Koro-
škem. Za podjunsko nareœje v okolici Žva-
beka je KPD Drava pripravilo zgošœenko
Kralj Matjaž, na kateri je zbranih nekaj sta-
rih, ljudskih pripovedk v domaœem na-
reœju, dopolnjuje pa jo nova zgodba avtori-
ce Sabine Buchwald prav tako v
podjunskem nareœju. Glasbeno so jo pope-
strili zbori in skupine iz okolice Žvabeka
oz. Pliberka. Za pravilni zapis nareœja in za
nareœni slovar je poskrbela Martina Piko-
Rustia (SNIUJ). Zgošœenko dobite pri dru-
štvenikih v obeh slovenskih knjigarnah v
Celovcu in pri KKZ. Cena je 12,– evrov.

Pesmarica „Pesmi o živalih“
Ob 75-letnici Lenœke

Kupper je Mohorjeva
založba v Celovcu izda-
la njeno zbirko „Pesmi
o živalih“. V njej so
zbrane pesmi o raznih
živalih, velikih in ma-

lih, ljubkih in grdih, vœasih prijaznih,
vœasih malo sitnih. V teh pesmih se zrcali
avtoriœina ljubezen do stvarstva v vseh
oblikah in pojavih, veœkrat pa so prežete s
subtilnim humorjem in nakažejo (mogoœe)
vsakdanje težave in radosti svojih junakov.
Vedno pa zadenejo srca otrok in mladine.
Nekaj teh pesmic je medtem postalo prav
klasiœnih in so del splošnega pevskega re-
pertoarja mladine. Bile so objavljene v
razliœnih zbirkah in na raznih tonskih no-
silcih. Zdaj jih najdete zbrane v prikupno
oblikovani zbirki. Cena 15,– evrov,
Mohorjeva Celovec

Kako kratek je ta œas
Pod tem naslovom je

KD Mohorjan na Pre-
valjah izdalo notno
zbirko, v kateri najde-
mo izkljuœno priredbe
in obdelave ziljske ljud-
ske pesmi. Osem skla-
dateljev – med njimi

Edi Oraže – je zložilo 28 zborovskih
skladb za mešani, moški in ženski zbor, ki
na nov naœin vabijo, da spoznavamo zilj-
sko ljudsko pesem, in kažejo nov pristop k
staremu ljudskemu izroœilu. Nekaj teh
skladb je leta 2012 na Festivalu ljudske
pesmi na Prevaljah, ki je bil posveœen prav
ziljski ljudski pesmi, doživelo krstno upri-
zoritev, nekaj skladb pa jo še œaka. Zbirka
je na voljo v Mohorjevi knjigarni in pri
KKZ. Cena 15,– evrov.

Novi prostori KKZ in SNI Urban Jarnik
29. maja sta Kršœanska kulturna zveza

in SNI Urban Jarnik vabila na dan odprtih
vrat v nove pisarniške prostore v Mohor-
jevi hiši Viktringer Ring 26/III. Obisko-
valci so si lahko ogledali, kje ustanovi
zdaj domujeta in delujeta. Selitev v nove
prostore je potekala marca in aprila 2013
s podporo pridnih pomoœnikov, ki se jim

na tem mestu prav lepo zahvaljujemo za vso pomoœ. Novi prostori so namešœeni v
tretjem nadstropju Mohorjeve hiše in so za KKZ in SNIUJ primerno urejeni po naœrtu
arhitekta Tonija Reichmanna iz Želuœ. Vrata naših pisarn so odprta vsakomur od po-
nedeljka do petka, predvsem pa vam, dragi kulturni ustvarjalci, œe boste potrebovali
kakšno pomoœ ali nasvet.
13. junija je krški škof dr. Alois Schwarz blagoslovil nove prostore in zaželel obe-

ma ustanovama božjega blagoslova in obilo uspeha pri delovanju za slovensko narod-
no skupnost in dobro sožitje obeh narodov na Koroškem. Slovenšœina in slovenska
kultura sta nepogrešljivi del Koroške, tako škof, in obe ustanovi opravljata svoje po-
slanstvo verodostojno in v korist prebivalcev te dežele.

kkz:classic
Društvo prijateljev Slovenske filhar-

monije in Kršœanska kulturna zveza sta
25. aprila vabila na skupen obisk kon-
certa Simfoniœnega orkestra RTV Slo-
venija pod vodstvom Yoava Talmija –
R. Schumann, Koncert za klavir in or-
kester v a-molu, op. 54 in G. Mahler,
Simfonija št. 1 v D-duru »Titan«. Or-
kester je ob klavirju spremljala svetov-
no znana pianistka Jasminka Stanœul.
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70-letnica
Naška Križnarja

Konec maja je vidni etnolog in sodela-
vec inštituta Urban Jarnik dr. Naško
Križnar praznoval 70-letnico življenja.
Naško Križnar je zaœetnik vizualnih et-
noloških raziskav na Slovenskem, že na
zaœetku 80-ih let je ustanovil Avdiovi-
zualni laboratorij Znanstveno-razisko-
valnega centra SAZU. Prejel je veœ na-
grad in priznanj za etnološke in
arheološke filme in je avtor vrste publi-
kacij. Konec leta 1995 sta Znanstveno-
raziskovalni center SAZU in Slovenski
narodopisni inštitut Urban Jarnik skleni-
la sporazum o sodelovanju na podroœju
izdelave vizualne dokumentacije koro-
ške kulturne dedišœine. Na osnovi tega
sporazuma so bile posnete številne doku-
mentacije, med drugim peka kruha v Se-
lah, pridobivanje riœkovega olja v Štebnu
pri Globasnici, vlaœenje ploha v Pliberku
in okolici, miklavževanje v Selah, peh-
trovanje in jajœarija v Šmarjeti v Rožu,
izdelava koroških prajtljev, film o Urba-
nu Jarniku, dokumentacija o blagoslovi-
tvi Majarjevega groba na Olšanskem po-
kopališœu v Pragi itd. Naško Križnar je
opozoril tudi na zasebne arhive in arhiv
Slovenskega sporeda ORF kot pomemb-
ne etnološke vire. V sodelovanju z inšti-
tutom Urban Jarnik v okviru projekta
DUO-Kunsthandwerk Naško Križnar
pripravlja dokumentacije rokodelskih
vešœin na Koroškem, med njimi so izde-
lava plota, škafov, šintelnov in presenca.

Vizualne etnološke raziskave odpirajo
nove poglede na segmente vsakdanje in
prazniœne kulturne dedišœine. Na medna-
rodnem festivalu Dnevi etnografskega
filma, ki se od leta 2007 odvijajo v Ljub-
ljani, so vrata odprta vsem, ki se želijo
seznaniti z drugaœnim pogledom kamere
na svet in ljudi.

Sodelavci inštituta Urban Jarnik Naš-
ku Križnarju ob okrogli obletnici iskreno
œestitamo in se zahvaljujemo za vsebin-
sko obogatitev etnološkega dela inštituta
Urban Jarnik.

Ob koncu junija se uradno izteka œez-
mejni projekt DUO Kunsthandwerk –
Rokodelska kulturna dedišœina v œezmej-
nem prostoru vœeraj, danes in jutri, ki je
potekal med 1. 9. 2010 in 30. 6. 2013 v
Sloveniji in Avstriji, in sicer v Sloveniji
na škofjeloškem obmoœju in v regijah
Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Av-
striji pa na južnem Koroškem. V sklopu
projekta se je nabrala bogata bera dejav-
nosti, ki je povezala projektne regije in
omogoœila spoznavanje rokodelcev/ro-
kodelk in njihovih izdelkov v širši javno-
sti. Na zaœetku so bili v ospredju terenski
obiski in arhivsko delo ter raziskovalna
naloga, ki so postali osnova za interno
bazo podatkov in spletno stran
(www.duo-kunsthandwerk.eu). Ob tem
so potekale okrogle mize, (fotografske)
razstave, sejmi, delavnice, nateœaji, stro-
kovna predavanja ter mednarodni simpo-
zij ob mednarodni razstavi Art@Craft
Europe 2012 v Slovenj Gradcu (kot del
programa EPK Maribor), ki je gostovala
tudi v Mestni hiši v Celovcu. V sklopu
projekta je potekalo tudi prvo œezmejno
sreœanje lesostrugarjev v Škofji Loki. V
katalogu so estetske fotografije izdelkov
fotografov Toma Weissa in Toma Jese-
niœnika, ob mednarodni razstavi je izšel
razstavni katalog, izdelke predstavlja tu-
di stenski koledar, na projekt pa opozarja

projektna zgibanka. Na osnovi skupnega
grafiœnega logotipa je nastala embalaža z
enotno grafiœno podobo, rokodelci/roko-
delke so prejeli dvojeziœne informativne
kartice, obešanke in nalepke, ob koncu
projekta pa so nastali še priroœniki in fil-
mi, ki javnosti posredujejo vedenje o raz-
novrstnih rokodelskih vešœinah. Ker je
projekt potekal na razliœnih ravneh, je ob
sodelovanju projektnih partnerjev ter ro-
kodelcev/rokodelk nudil številne možno-
sti za pridobivanje novih pogledov in iz-
kušenj, v projektu so nastali tudi novi
izdelki, ki se navezujejo na regionalne
posebnosti posameznih obmoœij. Števil-
ne projektne dejavnosti so pripomogle
tudi k vidnejši medijski prisotnosti in
predstavitvi rokodelskih vešœin, logotip
in akronim DUO-Kunsthandwerk pa sta
postala prepoznavna znaka raznovrstnih
rokodelskih dejavnosti v œezmejnem
prostoru. Te vešœine ohranjajo številni
rokodelci/rokodelke, ki so si znanje pri-
dobili v družinah, na šolanjih, teœajih, de-
lavnicah, … in jih razvijajo naprej, za kar
jim projektni partnerji izrekamo iskreno
zahvalo. Ker je projekt med sabo povezal
regije, bodo projektni partnerji tudi po iz-
teku projekta ostali povezani v skupnem
œezmejnem rokodelskem centru, ki so ga
vzpostavili vsi projektni partnerji v pro-
storih svojih ustanov.

DUO-KUNSTHANDWERK:
Ob iztekanju o nadaljevanju projekta

Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik je v sklopu œezmejnega projekta
DUO-Kunsthandwerk pripravil delavni-
ce za oblikovanje napisov s hišnimi ali
krajevnimi imeni na domaœih hišah. Na-
men delavnic je bil, predstaviti razne
možnosti za umetniško oblikovane table
oz. napise z domaœimi hišnimi ali krajev-
nimi imeni na domovih. Ker ima vsaka
domaœija in vsaka hiša svojo podobo, so
ti napisi lahko oblikovani na razliœne
naœine in iz razliœnih materialov (kerami-
ka, les, kovina, …), da se estetsko ujema-
jo s celotno podobo stare domaœije ali
nove hiše.

V Delavnici Florijan v Globasnici so
17. 5. in 24. 5. 2013 udeleženci z mentor-
jem Albertom Mesnerjem oblikovali
hišna imena iz gline. V delavnici, ki je
bila javno odprta, so nastali raznovrstni
napisi znanih domaœih hišnih imen in na-
pisi s hišnimi imeni udeležencev teœaja.
V delavnici, ki je potekala 24. 5. 2013 in
7. 6. 2013 v Mohorjevi ljudski šoli, so se
udeleženci seznanili z raznimi možnost-
mi oblikovanja napisov. Traudi Lipuš je
vodila delavnico, v kateri je bila prilož-
nost za oblikovanje hišnega ali krajevne-
ga imena iz gline po lastnih zamislih s
pomoœjo mentorice.

Hišna in krajevna imena na domaœih hišah

Iz delavnice z Albertom MesnerjemIz delavnice s Traudi Lipuø



Da je kakovost mladinskega
gledaliøœa na Koroøkem visoka,
so z izborom v festivalni spored
še posebej podœrtale štiri skupi-
ne: Sanjelovci iz Šentprimoža,
Teater Šentjanž in obe lutkovni
skupini iz Šmihela. Z glavnimi
nagradami tako na festivalu
Transgeneracije kot tudi na Vi-
zijah se je tukajšnji gledališki
narašœaj ponovno uveljavil na
vrhu slovenske mladinske
ustvarjalnosti.

Sanjelovci na festivalu Transgeneracije
Sanjelovci iz Šentprimoža (mentorici:

Sonja Kert-Wakounig in Tamara Som-
meregger) so s svojo uprizoritvijo Fri-
schevega romana Andorra v priredbi in
režiji Nike Sommeregger odnesli prvo
nagrado na festivalu Transgeneracije, ki
je potekal od 8. do 17. aprila v Ljubljani.

Teater Øentjanæ uspeøen na festivalu Vizije
Mesec kasneje pa je Teater Šentjanž z

mentorjem Martinom Moschitzem s
predstavo Vaje iz sedenja, po besedilu in
v režiji Alenke Hain, na festivalu Vizije
v Novi Gorici prejel vizionarja za naj-
boljšo gledališko predstavo v celoti;
glavni protagonist, Miro Müller, pa tudi
vizionarja za najboljšo vlogo.
Oba festivala sta bila v znamenju mla-

dinske ustvarjalnosti: Transgeneracije, v
organizaciji Cankarjevega doma, se po-
sveœa dosežkom dijaške gledališke, ples-
ne, video, oblikovne in likovne ustvarjal-
nosti; Vizije, festival gledaliških, lutkov-
nih in rock skupin Slovenije, prireja

JSKD. Tako Andorra kakor tudi Vaje iz
sedenja sta predstavi z družbeno-kritiœno
tematiko, ki govori o posledicah mobinga
na posameznike zunaj uveljavljenega
družbenega reda. Sanjelovci so v oœeh ži-
rije »priœarali tisto, kar priœakujemo in že-
limo od vsake uprizoritve; prikazali so
vešœino, zanimanje in spregovorili o svo-

jih problemih s polno uporabo
umetniških sredstev«. Podobna
utemeljitev velja tudi za zmago
Teatra Šentjanž, ki se je z »iz-
vrstnimi metaforami skozi vse
gledališke elemente« suvereno
odrezal v vseh gledaliških vidi-
kih. Pri slednji predstavi se je
scenografinja Majda Krivograd,
ki vedno znova sodeluje s koro-
škimi skupinami, ponovno izka-
zala s prepoznavno, izpovedno
in œisto scensko sliko.
V spored Vizij se je s predsta-

vo Maska išœe svoj obraz v reži-
ji Andreja Adamka uvrstila tudi
lutkovna skupina iz Šmihela pod
vodstvom Kristine Trap-Jernej.
Da ømihelski lutkarji prej ko slej
sodijo med najboljše, je dokaza-
la še druga šmihelska skupina. Z
avtorsko predstavo Take maœje
so bili lutkarji pod vodstvom re-
žiserke Nataše Herlec in mento-
rice Simone Krajger izbrani za
sodelovanje pri Sreœanju lutkov-

nih skupin v Sloveniji 4. junija v Aj-
dovšœini, kjer so si zagotovili gostovanje
v Celju.
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Gledališka in lutkovna
delavnica 2013 in
Teœaj retorike
S polno paro se že pripravljamo na le-

tošnjo Gledališko in lutkovno delavnico,
ki bo potekala od 18. do 31. avgusta na
slovenski obali v Ankaranu. V teku de-
lavnice bo od 28. – 31. avgusta tretjiœ po-
tekal tudi Teœaj retorike pod vodstvom
vodja oddelka za gledališœe in radio na
AGRFT, profesorja za govor Tomaža
Gubenška, ki bo tudi gledališkim in lut-
kovnim skupinam na voljo kot mentor za
govor. Kot skupna mentorja se bosta
Gubenšku pridružila spet Gregor
Geœ (govor) in Igor Sviderski (gib). Ve-
selimo se poletnega druženja in ustvarja-
nja ob morju! Za veœ informacij se pove-
žite z našo pisarno ali pa poglejte na
www.kkz.at.

Uspehi naših gledaliških skupin
na festivalih v Sloveniji

Jeppe s hriba: (Ludvig Holberg)
v Vogrœah letos komedija
z glasbenimi elementi (nad.)

Jeppe s hriba je stara zgodba, ki izvira
iz zbirke pravljic in pripovedk Tisoœ in
ena noœ, sreœamo pa jo v razliœnih
inaœicah pri mnogih avtorjih. V Holber-
govi verziji ima pijaœi vdani kmet Jeppe
dovolj znaœilnih œloveških lastnosti, ki
vzbudijo razumevanje gledalca in ga
œustveno povežejo z dogajanjem v pred-
stavi. Ob vsej lahkoživosti pa Jeppejeva
zgodba presega okvire zabavne farse.
Prevladujoœe socialne razmere iz pretek-
lega œasa tako prikazujejo trajne resnice
in življenjsko vitalnost. Z jedkim zasme-
hovanjem in surovim, vœasih grobim je-
zikom nakazuje, kako vplivajo revšœina,
oblast, ugled in denar na œlovekov
znaœaj.
Prizadevni predsednik Lojz Kerbitz je

tudi tokrat znal združiti vse sile in
vkljuœiti tako mlade kakor tudi starejše
vašœane. Nad 50 ljudi se udejstvuje s pri-
pravami na odru in za njim. »Po zahtevni
tematiki Veronike Deseniške smo letos
posegli po bolj lahki komediji, pri kateri
lahko uživajo gledalci brez posebnega
napora. Odloœili smo se za preprosto
zgodbo, ki pa ima v sebi tudi dosti resni-
ce«, tako Kerbitz. Za predstavo je Ker-
bitz sam tudi napisal dodatno besedilo,
da je lahko vkljuœenih vseh sodelujoœih
25 igralcev.
Od komedije, prek drame, do tragedije

so se Vogrjani posvetili že marsikatere-
mu gledališkemu žanru. Letos nas œaka
spet nekaj novega: Za predstavo je ljub-
ljanski pesnik in dramatik Ervin Fritz
predelal nekaj monologov in pogovorov,
ki jih je uglasbil Dejan Mesec. Tako nas
œaka prav gotovo pestra predstava, ki se
po žanru približuje muziklu.

Sanjelovci: Christian Urak,
Kristina Hajnæiœ

Miro in Jani Müller, Nadja Wieser
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napovedi:

termini:

Slike: Milan Piko, Majda Krivograd, Vincenc Gotthardt, arhiv Demokracije, Mohorjeva, Furgler, Micka Opetnik, Kurt Haber, Izidor Œertov, Franc Opetnik
Prispevki: Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip, Martin Kuchling, Hanna Erklavec
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sobota, 13. 7. 2013, 19.30
Odrski prikaz v besedi, slovenskih
in argentinskih plesih ter pesmi
farni dom v Selah
Nastopa skupina maturantov RAST
iz Buenos Airesa
Prireditelji: KPD Planina, Pevsko
društvo Sele, KKZ

sreda, 17. in œetrtek, 18. 7. 2013
Kreativni dnevi v Selah
Prireditelj: KPD Planina

petek, 26. 7. 2013
Pohod na Macno
Praznik sv. Ane
Prireditelj: SPD Radiše

sobota, 3. 8. 2013, 19.00
Dalmatinski veœer
pred Kulturnim domom v Žitari vasi
Prireditelj: SPD Trta

petek, 28. 6. 2013, 19.00
Horizonte/Obzorja
Razpustitev temporarnega
spomenika
20.30 Koncert
Prireditelj: SPD Rož

sobota, 29. 6. 2013, 18.00
Muzikal Moje pesmi, moje Sele
besedilo in režija: Žiga Sedmak
koreografija: Meta Œerne
nastopata Mladinski in otroški zbor
Sele
Prireditelj: Pevsko društvo Sele

sobota, 6. 7. 2013
Tamburaški festival
Center k & k Šentjanž
Prireditelj: SPD Šentjanž/SPZ

sobota, 6. 7. 2013
26. Koncert klasiœne glasbe na Hu-
mu
cerkvica na Humu pri Rožeku
Prireditelj: KD Peter Markoviœ

nedelja, 7. 7. 2013
Sreœanje pri Šti™barju na Komlju
Prireditelja: KPD Drava, župnijski
svet Žvabek

torek, 9. 7. 2013, 21.00
Giuseppe Verdi, Rekviem
Dirigent: Andres Mustonen
Nastopajo: Orkester Slovenske
filharmonije, Slovenski komorni
zbor, Zbor opere SNG Maribor
Vožnjo v Ljubljano organizira
Kršœanska kulturna zveza
Cena: 52,– evrov

petek, 12. 7. 2013, 18.00
Noœ plesa
v Pliberku

sobota, 13. 7. 2013, 19.00
Symphonija Gustav Januø
Tonhof v Gospe sveti
Pesmi Gustava Januša z igro,
glasbo in s slikarstvom
Januševe besede interpretirajo
Valentina Inzko-Fink in
Miha Kriøtof, slikar
Ulrich Plieschnig in œelistka
Marta Berchtold
Režija: Nika Sommeregger

Koroški rock-bend Bališ
je za mlade glasbenike pripravil edin-
stveno in pri nas na Koroškem prvo
tovrstno prireditev.

Od 8. do 11. 8. 2013
bo v okviru projekta
»mladi-rock«
v Šentjanžu v Rožu
potekala prva
»mladi-rock-delavnica 2013«.

Razpis velja za starostno skupino
13–30 let. Dobrodošli so zaœetniki kot
tudi že izkušeni glasbeniki in ustvar-
jalci. Vse udeležence in udeleženke
naj bi združevalo veselje in strast do
ustvarjanja rock glasbe.

Mentorji: Jozej Sticker (klaviature,
Bališ), Zvone Hranjec (kitara, Šank
Rock), Nataša Nahtigal (vokal),
Izi Stern (Bališ), Marko Soršak
(bobni, Elvis Jackson)

Dodatna predavanja: Zoran Predin
(besedila, Laœni Franz) ter Blaž
Gregorin (pr in samopromocija)

Prijave so še mogoœe:
www.mladirod-rock.jimdo.com

Poletna glasbena delavnica
od ponedeljka, 12., do petka, 17. avgusta 2013

Dom v Tinjah

umetniški vodja: Edi Oraže
predavatelji: Mateja Mackenzie, Ana Bezjak, Tonœ Feinig,

Hans Tschiritsch

SKLEPNI KONCERT:
petek, 16. avgust 2013, 20.30

PRIJAVE:

Sodalitas +43 (0)4239 2642, office@sodalitas.at
KKZ +43 (0)463 516243, office@kkz.at

IGRAJE DO SLOVENŠŒINE
Slovenske poœitnice v Tinjah so
namenjene otrokom, ki obiskujejo
pouk slovenšœine in želijo svoje je-
zikovno znanje poglobiti in utrditi.
18. – 23. avgust 2013
Prireditelja: Katoliški dom prosvete v
Tinjah in Kršœanska kulturna zveza
Rok prijave: 5. julij 2013


