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Mestno gledaliøœe v Celovcu
Prireditelj: Krøœanska kulturna zveza

25-krat Jezikovne poœitnice v Novem mestu
V Novem mestu že œertrt stoletja potekajo Jezikovne poœitnice za otroke iz
Koroške. Sodelovanje Osnovne šole
Grm v Novem mestu in Kršœanske kulturne zveze v Celovcu ima za seboj leta prijetnih in nepozabnih izkušenj.
Slovenska družina, ki je pripravljena
sprejeti avstrijskega otroka, z avstrijsko družino dostikrat splete vezi, ki
držijo dolga leta. Otroci se v svojem
štirinajstdnevnem okolju poœutijo sprejete, ob raznih izletih in dejavnostih pa
lahko kar dobro spoznajo tudi delœek
Dolenjske. V nekaterih družinah že takoj ob prihodu skupaj izdelajo urnik,
kaj vse želijo delati in obiskati v œasu
poœitniškega bivanja. Zanje je pomembno predvsem to, da se znotraj novega okolja od blizu sreœajo s slovenšœino, ki ni le predmet v šoli, paœ pa
jezik, ki se govori pri kosilu, v prostem
œasu, zjutraj, ko vstanejo, in zveœer, ko
gredo spat. Dopoldne imajo v šoli tri
ure pouka slovenšœine, ki jim popoldne
v praksi zelo koristi. Uœiteljice se na
pouk zmeraj dobro pripravijo, ure so
sprošœene in zabavne.
Letošnjih poœitnic se je udeležilo 25
koroških otrok. Pari gostitelj – gost
zmeraj znova presenetijo z dobro izbranimi kombinacijami otrok glede na
zanimanja in znaœaj. Letos se je zgodilo tako, da je deklica iz Šmarjete na
Koroškem pristala v Šmarjeti na Dolenjskem in v smehu je bilo treba priznati, da je prišla »domov.« Zadovoljstvo pa je œutiti tudi s strani gostiteljev.

REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Zanje je prihod novega družinskega
œlana velik dogodek, ki predstavlja pester œas med njihovimi poœitnicami.
Tudi v šoli je dobro poskrbljeno, da jim
œas ob druženju z vrstniki hitro mineva:
ob plavanju, glasbenih in naravoslovnih delavnicah, teœaju nemšœine, igrami z žogo, ...
Pomemben je tudi sredin izlet, na katerem se otroci še bolj povežejo. Letos
so se peljali v Ljubljano in Strunjan, tako da okusijo Slovenijo v njenem cen-

tru in majhnem košœku mediterana. V
drugem tednu so imeli piknik, ki je
zmeraj živahen v prav vseh pogledih.
Na koncu poœitnic je izølo tudi glasilo,
polno vtisov in slik, ki so zrcalo celotnega druženja. Udeleženci, ki se znova
prijav- ljajo, ter organizatorji in gostitelji, ki pri svojem delu vztrajajo, so
potrditev obojestranskega zadovoljstva.
Gabi Frank
dolgoletna spremljevalka Jezikovnih poœitnic

Jezikovne poœitnice so tudi zabavne …
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čestitamo:
Janez Stergar – 65-letnik
V Ljubljani je 11. julija praznoval polokrogli
rojstni dan – 65-letnico –
Janez Stergar, dober poznavalec Koroške in velik prijatelj koroških
Slovencev. Stergar je
predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in z njim prejemnik Tischlerjeve nagrade. S tedenskimi okrožnicami prireditev
in drugih dogajanj pri nas na Koroškem seznanja Slovence na obeh straneh Alp. Ob njegovem jubileju iskrene œestitke, veliko delovnih uspehov, prijetnih uric v krogu družine in med koroškimi prijatelji.

Damjan Pavlin – 70-letnik
V soboto, 10. avgusta,
je v Štandrežu praznoval okrogli življenjski
jubilej, 70 let, Damjan
Paulin, znan kulturni in
politiœni delavec, dolgoletni steber prosvetnega
življenja na Goriškem.
Skupaj s Tržaœani je postavljal temelje za sodelovanje med goriškimi in tržaškimi Slovenci skupno s koroškimi
Slovenci. Leta 2005 sta mu NSKS in KKZ
podelila Tischlerjevo nagrado.
Za njegovo zvestobo slovenstvu in plodnemu sodelovanju se mu zahvaljujemo in iz
Koroške kliœemo: Dragi Damjan Paulin, še
na mnoga leta!

Boris Pahor – 100-letnik
Posebni življenjski jubilej, 100. rojstni dan, je
23. avgusta obhajal tržaški pisatelj Boris Pahor,
znan po izrednem literarnem ustvarjanju in
neomajno pokonœni drži
kot œlovek in Slovenec, v
dostikrat zanj strupenem
okolju. Kršœanska kulturna zveza iskreno
œestita in želi še mnogo lepih dni in doživetij.
Kršœanska kulturna zveza in Narodni svet
koroških Slovencev sta Borisu Pahorju letos
januarja podelila Tischlerjevo nagrado za
življenjsko delo.

novo:
Dr. Andrej Rahten

CD – Oktet Suha

novi veleposlanik RS na Dunaju

Pred odhodom na gostovanje v Kanado in ZDA so
pevci Okteta
Suha izdali novo zgošœenko.
To je šopek pesmi razliœnih narodov in zgošœenki na pot so zapisali: Oživljati stare, avtentiœne ljudske pesmi in bogatiti koroško
glasbeno življenje z novimi, sodobnimi pesmimi – to je bila od
vsega zaœetka glasbena usmeritev
Okteta Suha. K temu sodi še globoko spoštovanje drugih kultur in
jezikov, ki se od vsega zaœetka
zrcali v našem glasbenem ustvarjanju. Vse to najdete na naši
zgošœenki »Oktet Suha – International«. Samo še poslušati jo moramo!

Z 11. septembrom
2013 je nastopil
sluæbo veleposlanika
RS na Dunaju Andrej
Rahten, ki je nasledil
Aleksandra Geræina.
Andreju Rahtenu na
novem
sluæbenem
mestu æelimo vse najboljøe in upamo na
dobro sodelovanje.

Janko Zerzer prejel
Peterlinovo nagrado
1. septembra je Janko Zerzer, dolgoletni
predsednik in zdajšnji œastni predsednik
Kršœanske kulturne zveze, na Opœinah
prejel 2. Peterlinovo nagrado za svoje dolgoletno »nesebiœno in požrtvovalno delo
za ohranitev slovenskega jezika in kulture
na Koroškem v duhu demokratiœnih naœel
in kršœanstva.«Zerzer je ob podelitvi poudaril dolgotrajne in prijateljske vezi med
Koroško in Primorsko ter posebej izpostavil prijateljstvo do Jožeta Peterlina, po katerem je nagrada poimenovana. Ob podelitvi nagrade se veselimo z Jankom
Zerzerjem in mu iskreno œestitamo!

Janko Krištof
Dekan Janko Krištof je 24. julija daroval
srebrno mašo na Humcu (Božji grob), v
neposredni bližini svoje rojstne Vidre vasi.
Ob pevskih in besednih œestitkah raznih
zborov in ustanov je velika množica ljudstva praznovala s srebrnomašnikom, ki ga
ne poznamo le kot dobrega dušnega pastirja, paœ pa tudi kot velikega ljubitelja umetnosti in kulture ter slovenske besede. V
imenu KKZ - œigar odbornik je Janko Krištof – je œestital Janko Zerzer in želel vse
dobro na nadaljnji življenjski poti.

Novi civilnik
S 1. oktobrom bo
zaœel svojo civilno
sluæbo pri Krøœanski
kulturni zvezi David
Olip iz Sel. Na dobro
sodelovanje!

Lovro Kaselj – spominjamo se ga ob 100-letnici rojstva
Pred sto leti; 7. avgusta 1913, se je v
Stari vasi pri Grebinju
rodil Lovro Kaselj. Po
maturi v Celovcu se je
odloœil za duhovniški
poklic, ker je uvidel,
da bo kot duhovnik
svojemu narodu v veœjo oporo.

Slovenšœina v družini

Lovro Kaselj pa ni bil samo duhovnik,
bil je mnogo veœ. Zavestno se je
vkljuœeval v narodne in kulturne organizacije v prepriœanju, da je v skupnem delu in slogi moœ. Med leti 1972–1983 je
bil predsednik Kršœanske kulturne zveze
in se trudil za njeno vsestransko kulturno
delovanje. Bil je med tistimi, ki so
podprli ustanovitev NSKS, odbornik

Pod naslovom Družina je zibelka jezika / Die Familie ist die Wiege der Sprache je Iniciativa Slovenšœina v družini izdala brošuro
z izbranimi prispevki v slovenskem in nemškem jeziku, ki poudarjajo pomen družinskega jezika na Koroškem. Prispevki so pisan pregled raznih oseb z najrazliœnejših podroœij, ki so osebno
podprli pobudo s svojimi mislimi.
Veœina teh prispevkov je bila že
objavljena v Nedelji oz. v Novicah. Vse te izjave so bile strnjene v
prvi brošuri (december 2012),
zdaj je izøla druga izdaja, v kateri
so slovenska besedila dodatno
podložena z nemškimi povzetki.
Brošura je brezplaœno na voljo pri
Kršœanski kulturni zvezi. Izid brošure je omogoœil Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Mohorjeve, preudaren graditelj mostov
v kritiœnih œasih. Njegovi govori na razliœnih prireditvah so bili en sam slavospev narodu in maternemu jeziku.
Ob vseh obveznostih kot duhovnik, odbornik, pridigar in govornik je bil Lovro
Kaselj tudi publicist in pesnik, pisatelj in
prevajalec. Del njegovih œlankov, poroœil, govorov in pesmi je objavljenih v
zborniku Lovro Kaselj, ki ga je KKZ izdala ob njegovi 90-letnici.
Lovro Kaselj je umrl 21. 3. 2013.

25 krat Jezikovne poöitnice:
Ne uœimo se samo z glavo, temveœ tudi s srcem
Uœenje slovenøœine v druæinskem in poœitniøkem ozraœju
Jezikovne
poœitnice v
Novem mestu poznam
kot pestro
kombinacijo vodenega
in samostojnega uœenja
slovenšœine,
sprošœujoœe
igre, prijetnega druženja s prijateljicami in prijatelji, življenja
v družini gostiteljici in spoznavanja novega okolja. To prepletanje tako rekoœ
mimogrede širi in poglablja znanje slovenšœine brez neprijetnega pritiska, ki ga
uœenke in uœenke poznajo iz šole.
Za mnoge uœenke in uœence iz Koroške
je bivanje v Novem mestu prvo sreœanje
s povsem slovenskim okoljem. Spoznajo, da je slovenšœina primerno sredstvo
sporazumevanja za vse položaje in življenjske izzive, sprošœen in poglobljen
pogovor v slovenskem jeziku pa nekaj
povsem vsakdanjega. Uœijo se tudi branja in pisanja v slovenskem jeziku, kar
bistveno dopolnjuje jezikovne spretnosti.
Uœenje slovenšœine dopolnjuje prizadevanje družin, iz katerih izhajajo otroci,
podpira pa tudi šolsko uœenje slovenšœine na Koroškem.
Gotovo je bil v teh petindvajsetih letih
med uœenkami in uœenci iz Koroške že
marsikdo »za kazen« v Novem mestu,
ker njeno/njegovo znanje slovenšœine ni
zadostovalo za dobro oceno v šolskem
spriœevalu. Prav tako gotovo je, da je
mnogo takih »po sili« uœenk in uœencev
našlo pozitiven stik s slovenšœino.

Ozraœje in okolje v dolenjski prestolnici
je mnogo prispevalo k temu.
Dokazano je, da se ne uœimo samo z
glavo, temveœ tudi s srcem. Za uœiteljice
in uœitelje velja enaka ugotovitev. Iskrica
preskoœi le, œe uœitelji gorijo za vsebine,
ki jih posredujejo. Œe pa se sreœata za slovenšœino navdušena uœitelj/ica in radoveden uœenec, je uspeh zagotovljen. V
Novem mestu se je to neštetokrat zgodilo.
Vsi vemo, da jezikovno uœenje zahteva
svoj œas. Œez noœ se jezika ne nauœimo,
pa œe smo še tako nadarjeni za jezike. S
to skušnjo prihajajo otroci sicer že iz Koroške, s tem obœutkom se vraœajo tudi
domov, brez dvoma pa tudi s prepriœanjem, da v primernem okolju lažje prikliœejo svoje znanje kot v marsikdaj napeti
razredni šolski situaciji. Vraœajo se z željo, da bodo nadaljevali s svojim iskanjem.
Ko so se na pobudo Kršœanske kulturne zveze zaœeli poletni teœaji slovenšœine, je bil svet še nekoliko drugaœen od
današnjega, tako politiœno kot tudi civilizacijsko. Ni še bilo Republike Slovenije
kot samostojne in neodvisne države. Ni
bilo še prenosnega telefona v rokah odraslih in otrok ali pa interneta, kar je danes
za mnoge nepredstavljivo.
Brez skupine prizadevnih idealistov, ki
pripravljajo in izvajajo Jezikovne poœitnice, ne gre. Obojih je v Novem mestu in
na Koroškem toliko, da so doživele Jezikovne poœitnice že svoj »srebrni jubilej«.
Naj sledi še zlata obletnica in mnogo drugih.
Teodor Domej,
mag. dr., strokovni nadzornik
za slovenšœino na srednjih in
višjih šolah na Koroškem

V igri do jezika – Jezikovne poœitnice v Tinjah
V Tinjah so od 18. do 23. avgusta potekale jezikovne poœitnice – Igraje do slovenšœine – ki se jih je tokrat udeležilo 27 otrok. Pod vodstvom izbranih pedagogov so
otroci s pomoœjo igre in športa odkrivali in na novo spoznavali slovenski jezik ter ga
mimogrede izpopolnjevali.
Ne samo v uœilnicah, paœ pa
z najrazliœnejšimi dejavnostmi – risanje, peœenje
medenjakov, lokostrelstvo
idr. – so si mladi krajšali
œas in odkrivali svet slovenskega jezika. Delavnica v
organizaciji Katoliškega
doma prosvete v Tinjah in
Kršœanske kulturna zveze
priljubljena stalnica v
poœitniškem œasu in bo gotovo tudi v naslednjem letu
privabila otroke s svojim
pestrim programom.

Ob jubileju
Jezikovnih poœitnic
Da se je
porodila leta 1988 zamisel o Jezikovnih
poœitnicah v
Sloveniji,
ima vzrok v
jezikovni
situaciji na
Slovenski
gimnaziji v
Celovcu in
na neki zelo zasebni izkušnji. Kot uœitelj
zgodovine sem z zaskrbljenostjo opazil,
da dobivamo vedno veœ uœencev, ki imajo deficite pri našem uœnem jeziku, kar
seveda negativno vpliva na celotni uœni
uspeh. Potem pa to: Ko je imela moja
hœerka po tretjem razredu gimnazije za
seboj eno leto anglešœine, smo jo poslali
za štiri tedne na Irsko na jezikovne
poœitnice in uspeh tega v zahodni Evropi
že dalj œasa dobro uveljavljenega sistema zboljšanja jezikovne kompetence je
prekosil vsa priœakovanja. Torej smo
zaœeli razmišljati pri Kršœanski kulturni
zvezi o podobnem projektu za našo mladino. Povezali smo se s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in tam našli lepo pripravljenost za pomoœ. Odloœitev za Novo
mesto pa je narekovalo dejstvo, »da je v
tem delu Slovenije pokrajinski pogovorni jezik najmanj pod vplivom drugih jezikovnih sistemov« (Danica Rangus). Še
posebej posreœena odloœitev za ta kraj pa
je bila izredna pripravljenost strokovnih
partnerjev za uresniœitev tega projekta.
Neskonœna zagnanost Jožeta Škufce,
vodje Jezikovnih poœitnic od vsega zaœetka, strokovnost ravnatelja Marjana
Špilarja in njegove naslednice Sonje
Simœiœ ter angažiranost uœiteljskega kadra so pripomogli k temu, da so postale
Jezikovne poœitnice prava uspešnica, ki
so medtem tema tudi že za znanstveno
razpravljanje. Z nami pa se seveda veselijo tudi mladinci in njihovi starši ter
uœitelji, saj je jezikovno napredovanje
oœitno. Bolj prepriœljivih dokazov za
pravilno zasnovano podjetje ne bi mogli
najti kot to, da se mnogi mladinci leto za
letom vraœajo na Osnovno šolo Grm in k
svojim gostiteljem in da so se med novomeškimi in koroškimi družinami razvila
prijateljstva, ki niso omejena le na nekaj
poletnih tednov. Moja iskrena želja je,
da sodelavci OŠ Grm ne bi zgubili veselja do poœitniških obveznosti in da bi se
tudi v prihodnje našle družine, ki so pripravljene sprejeti koroške goste, kajti jezikovni razvoj na Koroškem kaže v to,
da bo dodatno pridobivanje jezika še kako potrebno.
Janko Zerzer
œastni predsednik KKZ
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poročila:

Transformale 2013: »Symphonija« prepriœala v Galeriji Gorše

Nastopajoœi: slikar Ulrich Plieschnig,
œelistka Marta Berchtold, igralca
Mihi Kriøtof in Valentina Inzko-Fink

V okviru koroške kulturne razglednice
Transformale je Kršœanska kulturna zveza v sodelovanju s SPD Koœna v œetrtek,

19. septembra, v Galeriji Gorše predstavila dvojeziœni interdisciplinarni kulturni projekt »Symphonija«, ki se je posve-

tila liriki Gustava Januša. Projekt je nastal v idejni kuhinji podjetne režiserke
Veronike Sommeregger, ki je dopolnila
globino Januševih pesmi z gledališko, likovno in glasbeno umetnostjo. Z nastajajoœimi liki izpod œopiœa umetnika Ulricha Plieschniga in spontano obœutenimi melodijami in zvoki œelistke Marte
Berchtold so se prepletale pesmi (recitirala in prepriœljivo igrala sta Miha Krištof in Valentina Inzko). Kot œastnega
gosta sta prireditelja v svoji sredini pozdravila Gustava Januša samega, ki je
prav na ta dan obhajal osebni praznik.
Galerija Gorše, ki v okviru Transformale razstavlja tudi letošnje umetnine s Slikarskega tedna v Sveœah, pa se je za nad
100 obiskovalcev izkazala kot perfekten
ambient tako za predstavo kot tudi za
prijetno druženje ob ognju, pršutu in domaœi fokaœi po prireditvi.

Maturantje »RAST XLII« iz Argentine gostovali na Koroøkem
Dobri dve desetletji prihajajo konec junija abiturienti slovenskega srednješolskega teœaja iz Buenos Airesa v Slovenijo, domovino svojih prednikov. V œasu
bivanja v Sloveniji se za štirinajst dni
»spopadejo« z izpopolnjevanjem materinšœine na Filozofski fakulteti in spoznavajo lepote dežele pod Triglavom.
Vsako leto obišœejo na pobudo KKZ
tudi Koroško. Prišli so tudi to poletje. Po
ogledu Gospe Svete in Minimundusa so
se v vetrinjski cerkvi spomnili vseh še živih sorodnikov in tudi tistih, ki so bili iz
tega kraja poslani v smrt.
Zveœer, bila je sobota, so se s svojim
programom predstavili Selanom: »Mladi
slovenske lipe smo, ki je zacvetela na argentinskih tleh«. Navzoœe so navdušili s
šopkom pesmi Franca Papeža in Tineta
Debeljaka ter popestrili program s slo-

Selnica ob Dravi:

venskimi in argentinskimi plesi.
V prijetnem druženju z domaœini, ob
dobrotah selskih gospodinj, je izzvenel
argentinsko-selski veœer.

Po nedeljski maši v Železni Kapli so se
podali na Pot duhovnosti pri sveti Hemi
in se po popoldanskem kopanju v Zablaškem jezeru vrnili v Slovenijo.

Sreœanje zamejskih Slovencev

V soboto, 21. septembra,
je pri stari šoli na Slemenu v
obœini Selnica ob Dravi potekalo tradicionalno sreœanje zamejskih Slovencev.
Tekmovanje v kuhanju golaža in drugih jedi iz kotla
prireja že vrsto let Kulturno
izobraževalno društvo Janez Urbas.
Letošnjega sreœanja se je
udeležilo osem skupin, med
Kuhar Janko Zerzer z ekipo
njimi tudi skupina KKZ z
glavnim kuharjem Jankom Zerzerjem, ki je letos kuhal riœet. Spremljala ga je tudi pevska skupina »Mohor«. Prvo mesto in pokal si je »prikuhala« skupina iz Porabja.

classic
Ob 200-letnici rojstva Giuseppeja
Verdija je Kršœanska kulturna zveza
9. julija vabila v ljubljanske Križanke na Verdijev Rekviem z izvajalci
Orkester Slovenske filharmonije,
Slovenski komorni zbor, Zbor Opere
SNG Maribor in solisti Sabina Cvilak, sopran; Noa Frenkel, mezzosopran; Rafael Bartminski, tenor; Gennadi Bezzubenkov, bas ter dirigent
Andres Mustonen.

poročila:
Poletna glasbena delavnica v Tinjah
Alikvotno petje navdušilo
Pred zaœetkom letošnje 6. Poletne glasbene delavnice, ki je
pod pokroviteljstvom
Doma v Tinjah Sodalitas in KKZ potekala
od 12. do 16. avgusta
v Tinjah, si nihœe ni
mogel prav predstavljati, kako lahko v teku slabega tedna dojameš pevsko tehniko,
ki iz grla privabi kar
veœ dojemljivih zvoUdeleæenci glasbene delavnice pri zakljuœnem koncertu
kov. Že po prvem dnevu vaje z mentorjem Hansom Tschiritschem so se morebitne skrbi vseh sedemnajstih
udeležencev razblinile in pevci so se z vnemo predajali zanje novemu svetu pevskega
izražanja. Na delavnici je prviœ sodelovala tudi Ana Bezjak, ki je skupno z nam že
znano in priljubljeno Matejo MacKenzie vodila solo-petje. Umetniški vodja Edi
Oraže je tudi letos lahko navdušil številno publiko na sklepnem koncertu, kjer so se
pevci najprej v tinjski cerkvi posvetili œantom in duhovni pesmi, preden se niso vsi napotili v vrt Doma prosvete. Tam je sledil program gosplov ter izbranih skladb solo-interpretov, za katere je mentor za glasbeno teorijo in korepetitor Tonœ Feinig priskrbel
tudi dodatna ugledna glasbenika, Roberta Jukiœa in Gašperja Bertonclja.

Trivium – Tri poti – Drei Wege na gori Sv. Heme

»Etno je fletno« –
34. Teden mladih
umetnikov na Rebrci
Kot vsako leto je tudi letos zaživela Rebrca. V dveh tednih je 110 otrok
letos spoznavalo ljudske obiœaje in
pregovore vseh letnih œasov. Skupno
z umetniki in voditelji delavnic so
nastajale prave »mojstrovine«. Z
Bredo in Maticem Varlom so mladi
umetniki pripravljali lutke za zakljuœno prireditev v soboto, Katarina
Hartmann je z otroki prepevala, Barbara Pleœko Oberœkal jih je seznanjala s plesno umetnostjo, s Katjo Varl
so krasili medene srœke, pri Snežani
Rehak Višnjiœ so spoznali konopljo
in iz nje ustvarjali mobile. Razliœne
slikarske tehnike so spoznali pri
Christi Meklin Sumnitsch, Rosini
Katz, Barbari Möseneder in Nežiki
A. Novak. Kot umetnica je letos
prviœ sodelovala Melina Reichmann
in skupaj z njo so otroci šivali v les,
nastale so prave umetnine.
Višek tedna je bil zakljuœek v soboto, ko so pripravili razstavo vseh
izdelkov, kot pravi Matic Varl, »da v
tem tednu nastajajo pravi umetniški
œudeži« ter lutkovno predstavo, letos
z etnološkim pridihom.

Del izdelanih umetnin

Veœer pred veliko gospojnico je na gori sv. Heme nad Globasnico že 14-iœ združil
in zlil v celoto tri umetnosti. S poezijo sta se letos predstavila Fabjan Hafner in Christoph W. Bauer – v besedi sta se prepletali slovenšœina in nemšœina, sodeloval je likovni ustvarjalec Armin Guerino in glasbeniki Janez Gregoriœ, Gilbert Sabitzer in
Igor Gross. V luninem soju toplega poletnega veœera je bila po prireditvi pod mogoœno lipo lepa priložnost za prijateljsko druženje.

Slikarski teden v Sveœah

Predsednica Alenka Weber-Inzko in umetnica
Radmila Dapic Jovandiœ

V Galeriji Gorše in pred njo, na
Vrbnikovem vrtu, je potekal že 32.
slikarski teden, ki ga vsako leto organizira Slovensko prosvetno društvo Koœna. Umetniki so ves teden
ustvarjali v »svojih« ateljejih, ki so
jih imeli v galeriji in tudi v Stari šoli v Sveœah. Obiskovalci so lahko
umetnike opazovali pri njihovem
delu, ustvarjanju umetnin. Sodelovalo je šest umetnikov: dva sta bila
iz Slovenije, eden iz Italije, dva Avstrijca in umetnica iz Francije. Za
obiskovalce so bile posebne delavnice: dve fotografski, s Štefanom

Pestri so bili tudi veœerni programi
s trebušnim plesom, olimpijado, bobnanjem, peko na žaru vse do gala
veœera.
Delo in sprostitev sta se vrstila ves
teden, otroci so uživali in ob slovesu
so se že veselili naslednjega Tedna
mladih umetnikov.

Reichmannom in Klemnom Breitfussom, ter slikarska delavnica – risanje pravljiœnega sveta, spoznavanja akrilnih barv in dela z njimi – z
likovno pedagoginjo Anjo Bunderla.
Lepo obiskane so bile tudi veœerne prireditve od glasbenega nastopa
Trio Tonœ Feinig do piknika na
Vrbnikovem vrtu. Bili so prijetni
veœeri ob sprošœenem pogovoru z
umetniki. Zadnji veœer sta bila
predstavitev nastalih umetnin in
zakljuœek tedna umetnosti in ustvarjalnosti.
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SNI Urban Jarnik:

Martina Piko-Rustia

Še o projektu DUO-Kunsthandwerk …
Hišna in krajevna imena na domaœih hišah
Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik je v sklopu œezmejnega projekta
DUO-Kunsthandwerk pripravil delavnice za oblikovanje napisov s hišnimi ali
krajevnimi imeni. Namen delavnic je bil
predstaviti razliœne možnosti umetniškega oblikovanja tabel oz. napisov z domaœimi hišnimi ali krajevnimi imeni.
Ker imata vsaka domaœija in vsaka hiša

svojo podobo, so ti napisi lahko oblikovani na razliœne naœine in iz razliœnih
materialov (keramika, les, kovina, …),
da se estetsko ujemajo s celotno podobo
stare domaœije ali nove hiše. Napisi iz
delavnic s Traudi Lipuø in Albertom
Mesnerjem že visijo na hišah …

Filmske enote tradicionalnih rokodelskih dejavnosti
Inštitut Urban Jarnik je v sodelovanju z
etnologom in snemalcem Naškom Križnarjem in Zavodom za kulturo Kultura
21 ter ZRC SAZU pripravil štiri filmske
enote tradicionalnih rokodelskih dejavnosti, ki obravnavajo postavljanje tradicionalnega plotu ter izdelovanje škafa,
šinkelnov in presneca. Filmi imajo tudi
nemške podnapise, lastnik medija je inštitut Urban Jarnik.
V filmu o izdelovanju plota Franci
Mak, p. d. Kuheljnov iz Sel, prikazuje
postopke: žaganje lesa za kole, nabiranje
smrekovih vej, pletenje »rinkov«, zabijaFranci Mak dela plot na rinke

nje kolov in postavljanje plota.
Niko Korenjak, p. d. Pulpah iz Závoz,
je od oœeta prevzel vešœino izdelovanja
lesenih škafov, veder in sodov, v filmu
pa prikazuje izdelovanja škafa iz smrekovih dog.
»Šinkelni« ali »šintelni« so znaœilna
kritina alpskega obmoœja. Osnova je
smrekov œok, dolg okoli 110 cm. Izdelovalec ga razcepi na veœ segmentov, »muzelnov«, širokih okoli 10 cm, jedro debla
pa zavrže. Iz »muzelnov« na posebnem
stolu cepi šinkelne. Pomaga si s »šintlerco« in z lesenim ali gumijastim batom.
Šinkelne poveže v snope in jih suši na zraku.
Peter Kos iz Tople, ki
pokriva s svojimi šinkelni strehe v Avstriji
in Sloveniji, zlasti na
cerkvenih stavbah, v
filmu prikazuje njihovo izdelavo.
Maks Piko, p. d. Lajmiš iz Vidre vasi, pa v
filmu predstavlja izdelavo podjunskega presenca iz vrbe in pušpana.

Rubrika Slovenci zunaj meja RS Slovenije v Glasniku SED
V Glasniku Slovenskega etnološkega
društva je posebna rubrika posvečena tudi Slovencem zunaj meja RS Slovenije,
ki jo urejuje M. Piko-Rustia. V zadnji
številki Glasnika so objavljeni članki o
Judovski dediščini v Gradcu in Mariboru, prispevek o skrbi za materialno dediščino na Koroškem in prispevek o Ploca-

vi hiši na Solbici v Reziji. V naslednji
številki, ki bo izšla ob koncu leta, pa bodo pregledni članki predstavili stanje in
razvoj narečij v slovenskem zamejstvu v
Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Glasnik je dostopen v knjižnici
KKZ in inštituta Urban Jarnik.

Pavel Zdovc 80-letnik
Na Dunaju je
praznoval
svojo
80-letnico slovenist
dr. Pavel Zdovc, ki
je s svojim delom o
slovenskih krajevnih
imenih na Koroškem prispeval temeljno znanstveno
dokumentacijo slovenskih imen na Koroškem. V svoji disertaciji je prouœil jugovzhodne govore v Podjuni.
Na dunajski univerzi je kot predavatelj
študentkam in študentom posredoval ne
le jezikovno znanje, temveœ tudi globoko
spoštovanje do slovenskega jezika, za
kar se mu zahvaljujejo sodelavki inštituta Urban Jarnik, njegovi nekdanji študentki, in ostali sodelavci inštituta.

Priroœnik tradicionalnih
rokodelskih vešœin
V sklopu projekta je izšel tudi priroœnik z naslovom Tradicionalne rokodelske vešœine/Traditionelle Handwerkstechniken, ki predstavlja tradicionalna
rokodelska znanja iz vseh projektnih obmoœij. V priroœniku je predstavljeno izdelovanje cvetja iz papirja, oblikovanje
lesa, barvanje volne, polstenje, pletarstvo, apno in naravno gradivo, tlakovanje dvorišœ in koroški tradicionalni plot.
Priroœnik dobite pri projektnih partnerjih (Inštitut Urban Jarnik, KKZ in
SPZ), dostopen je tudi na spletni strani
www.duo-kunsthandwerk.eu. Lastnik
medija je SPZ.

Etnološki dokumentarni
film o domaœi in
umetnostni obrti v
œezmejnem prostoru
Razvojna agencija Sora je na osnovi
obstojeœih virov, analiz in zbranega gradiva s projektnimi partnerji in z zunanjimi sodelavci Invida d.o.o. posnela daljši
informativni etnološki film o rokodelski
kulturni dedišœini v œezmejnem prostoru,
s katerim smo dokumentirali obstojeœe
rokodelske obrti, izdelovalce in njihove
izdelke. Posneto je pletenje iz liœja, šibja
in rogoza, oblikovanje porcelana in gline, pridelava in obdelava lanu, roœna izdelava papirja in roœna vezava knjig. CD
je namenjen širši javnosti, še posebej
mladim generacijam v œezmejnem prostoru.

Mateja Kert

gledali šče:

Z Gledališko in lutkovno delavnico v novo ustvarjalno sezono
fedrœki« Gorana Gluviça v reæiji Branke
Bezeljak.
Pristne slovenske filmske klasike se je
lotila druga skupina Lutkarjev iz Šmihela: v njihovi predstavi nas bo na odru
obiskal »Kekec« s koroškim tambrom:
predstavo v priredbi režiserja Andreja
Adamka so igralci prenesli v podjunsko
nareœje.
V Vogrœah letos œaka nekaj povsem
drugega: Plesno-gledališka skupina
KKD Vogrœe in okolica se bo obœinstvu
predstavila s predstavo »Lov na œarovnice« po motivih Arthurja Millerja – mentorica Katja Enzi je za priredbo in režijo
pritegnila na pomoœ plesalko Imke Logar-Thiessen.
Slike z Gledališke in lutkovne delavnice najdete na naši spletni strani:
www.kkz.at, kjer smo objavili tudi sezonski gledališki koledar.
Plesno-gledaliøka skupina iz Vogrœ pri vajah v Ankaranu
Sonce, morje, smeh, dobra družba
in – seveda – kreativno ozraœje:
Œeprav smo na samem zaœetku nove
sezone, je Gledališka in lutkovna delavnica na slovenski obali v Ankaranu
nedvomno eden izmed ustvarjalnih viškov za koroške gledališke ustvarjalce.
Delavnic, ki sta potekali od 18. do 24.
oz. od 24. do 30. avgusta, se je udeležilo skupno 13 skupin, med njimi otroci,
mladinci in odrasli. Skupine so spremljali lastni spremljevalci oz. strokovni
mentorji. Tudi tokrat sta bila vsem na
voljo posebna mentorja za gib in govor
– Igor Sviderski in Tomaž Gubenšek.
Prva sezonska premiera je bila æe avgusta.
Delavnica je všeœ otrokom in mladincem, predvsem zaradi atraktivne lokacije
ob morju. Poleg tega se mladi zavedajo,
da v enem tednu intenzivnih in neprekinjenih vaj lahko dosežejo veliko veœ, kot
bi bilo to mogoœe na obiœajnih tedenskih
vajah. Poleg samozavestnega nastopanja
je gledališœe seveda dobra jezikovna šola: vodja oddelka za gledališœe na
AGRFT-ju Tomaž Gubenšek je v svojih
treh letih sodelovanja s KKZ opazil že
znatne napredke jezikovnega znanja med
otroki in mladinci.
Prve premiere so že za nami
V petek, 30. 8., so se mladi gledališki
ustvarjalci SPD Dobraœ na Brnci v režiji
Metke Frelih uspešno uprli hudobnemu
Tintanu v mestu Petpedi. V soboto, 21.
9., so se predstavili Šentlipšani, za katere
je dolgoletna režiserka Bernarda Gašperœiœ priredila »Svinjskega pastirja«,
tako da je ustrezala letošnji 10-letnici ne-

prekinjenega gledališkega delovanja na
vasi: domaœi mentorji so ob jubileju pritegnili k sodelovanju tako otroke kakor
tudi mladince. V Celovcu so se s premiero 25. 9. zopet posvetili najmlajšim. Za
združene lutkarje skupin Mi smo mi navihanci in Pika je režiserka Breda Varl napisala in zrežirala predstavo »Mehurœki«
s pesmimi Ferija Lainšœka. Tudi lutkarji
v Dobrli vasi in Kotmari vasi pripravljajo
pravljiœne predstave za mlade in najmlajše. Gre za avtorski projekt »Žgeœkljiva
ovœka«, ki ga je Matevž Gregoriœ napisal
s pomoœjo lutkaric skupine Srce oz. priredbo basni Gregorja Strniša »Potovanje
z bršljanom« (s skupino Œaœo œeœe ga
pripravlja Katja Povše).
Pri mladinskih gledaliških skupinah
lahko priœakujemo filozofske tematike
sodobnih do klasiœnih avtorjev, od Dorstovega »Evgena«, ki ga pripravljajo
mlajši lutkarji iz Šmihela (režira Niko
Kranjc – pripravite se tokrat na gledališko-lutkovno predstavo), prek Shakespearjevega »Hamleta« v uprizoritvi
mladih Selanov (režija: Miha Krištof), do
Aristofanove drame »Ptiœi« v izvedbi Sanjelovcev iz Št. Primoža (režija: Veronika Sommeregger).
Komediji se bodo posvetili druga Gledališka skupina iz Sel z Zupanœiœevo burko »Bolje tiœ v roki kot tat na strehi« v režiji Francija Konœana; gledališka skupina
Vsi na kupu iz Šmihela, ki z Alenko Hain
pripravlja predstavo »Klobasarna pri Lizi« po besedilu Gabriele Seba; »Norci iz
Helma« Isaaka B. Singerja bodo zaživeli
v interpretaciji Mladinske gledališke skupine SPD Radiše (režija: Aleksander Tolmaier). V Æitari vasi so v delu »Poskoœni

Lutkarica SPD Srce
Mednarodni lutkovni festival

CIKL CAKL v Ømihelu
Ob vsej tej pestrosti
se bo v Šmihelu od
16. do 20. oktobra tudi letos vršil Mednarodni lutkovni festival
Cikl Cakl. Sodelujejo
profesionalni umetniki iz Avstrije, Nemœije, Slovenije, Hrvaške, Italije, Estonije, Slovaške in Œeške.
V soboto se obeta pravi družinski dan –
ob 11.00 vas bo Mini teater Ljubljana
povedel v virtualni svet Palœice, po delavnici za otroke (od 12.00 – 14.30) pa
bo popoldan zakljuœil teatro Neline (SK)
s srednjeveško pravljico Vitez Bajaja.
Veœer je namenjen odraslim – na sporedu je Alfred Hitchcock, tokrat v persiflaži Psycho Reloaded
(Bouchty a loutky,
CZ). Nato se bo babelart
Teater
(ITA/EST) poprijel
z mafijo. Pridite na
lastno odgovornost,
vaje za trebušne mišice so zagotovljene!
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napovedi:
termini:

➠

sreda, 2. 10. 2013, 20.00
Drama »Med zakonom in vestjo«
Kulturni dom Pliberk

➠

petek, 4. 10., do
nedelje, 6. 10. 2013
Bilœovška jesen
Prireditelj: SPD Bilka

➠

➠

sobota, 5. 10. 2013, 10.00
Sreœanje Društva slovenskih
pisateljev v Avstriji
Gostilna Kovaœ na Obirskem
Prireditelj: DSPA in SPD Valentin
Polanšek
sobota, 5. 10. 2013, 19.30
Premiera »Klobasarna pri Lizi«
(Gabriele Sebert), prevod in
priredba Alenka Hain
Farna dvorana v Ømihelu
Nastopa mladinska gledaliøka
skupina »Vsi na kupu«
Prireditelj: KPD Ømihel

➠

nedelja, 6. 10. 2013, 15.00
Drama »Med zakonom in vestjo«
Kulturni dom Pliberk

➠
➠

sobota, 12.10.2013 , 19.30
premiera
nedelja, 13.10.2013, 14.30
ponovitev
Lutkovna predstava „Dol s œodram“
po motovih pravljice Steva
Smallmana „Kmet Bolle in
žgeœkljiva ovca“
Kulturni dom Dobrla vas
Nastopa Lutkovna skupina SPD Srce
Režija: Matevž Gregoriœ
Glasba: Anica Pasterk

➠

nedelja, 13. 10. 2013, 19.00
Dobrodelni koncert
»Symphonija lucis«
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: IniciativAngola

➠

sobota, 19. 10. 2013, 9.30
DELAVNICA CAJONA
Delavnica je namenjena vsem
zainteresiranim, ki želijo spoznati

osnovno tehniko igranja na cajon
in se seznaniti z razliœnimi svetovnimi ritmi. Delavnico bo vodil: prof. Jaka Strajnar
Prireditelja: Dom v Tinjah in KKZ

Ljudska šola Bilœovs
Prireditelj: SPD Bilka

SPORED
ponedeljek, 21. oktober 2013, 18.00
Odprtje razstave Ivana Žerjala
Zveza-Bank
Soprireditelj: Zveza-Bank

22. 10. 2013, 09.00
➠ torek,
predstavitev filmov »Iskrica«
CineCity Celovec
25. 10. 2013, 20.00
➠ petek,
Jesenski koncert »kaktus«
Ljudska øola Ømihel
Prireditelja: MoPZ Kralj Matjaæ
in obœina Bistrica nad Pliberkom

➠

➠

➠

œetrtek, 6. 11. 2013
18.00 Odkritje spominske
ploøœe Andreju Einspielerju na
poslopju Zveze Bank
19.00 Podelitev Einspielerjeve
nagrade Petru Handkeju
Tischlerjeva dvorana
Prireditelja: KKZ in NSKS
nedelja, 17. 11. 2013
10.00 sv. maša ob 200-letnici
rojstva dr. Andreja Einspielerja,
oœeta koroških Slovencev;
farna cerkev v Sveœah
nato spominska prireditev
Prireditelji: Narodni svet koroških Slovencev, Kršœanska
kulturna zveza, Mohorjeva,
SPD Koœna

petek, 25. oktober 2013, 11.00
PREDSTAVA za otroke »Heidi«
Stara poøta na Ziljski Bistrici
Nastopa Slovenski oder iz Trsta
Soprireditelj: SPD Zila
sobota, 26. oktober 2013, 19.30
DOBER VEŒER, SOSED
Kulturni dom Dobrla vas
Sodeluje MoPZ Štmaver
Soprireditelj SPD Srce

ponedeljek, 28. oktober 2013, 18.00
Sreœanje glasbenih šol
v Tischlerjevi dvorani v Celovcu
Soprireditelja: Glasbena šola na
Koroškem in SKD Celovec

petek, 16. 12. 2013, 19.00
Obœni zbor Krøœanske kulturne
zveze, Tischlerjeva dvorana

-11
-12
-13
-15
-21

sreda, 23. oktober 2013
9.00 branje Davida Bandlja na
Višji šoli v Št. Petru
11.00 Predstavitev publikacij
v Tischlerjevi dvorani
Glasbeni okvir: Silvana Paletti

nedelja, 27. oktober 2013, 9.30
MAŠA Damijana Moœnika za zbor, solo,
orgle in trobente
Nastopa: Mešani cerkveni zbor sv. Jernej
farna cerkev Podgorje
Soprireditelj: fara Podgorje

nedelja, 8. 12. 2013, 19.30
Slovenski gledaliøki praznik
Mestno gledaliøœe v Celovcu
Prireditelj: Krøœanska kulturna
zveza

Zalka Kelih-Olip
Martin Kuchling
Mateja Kert
Irena Preinig
Sabina Anderwald

torek, 22. oktober 2013, 18.00
Okrogla miza, Tischlerjeva dvorana
Soprireditelj: Narodni svet koroøkih
Slovencev

œetrtek, 24. oktober 2013, 10.30
Lutkovna predstava »Øtirje fantje muzikantje«
Tischlerjeva dvorana v Celovcu

Œlanica Zbora narodnih predstavnikov dr. Angelika Mlinar je po uspehu stranke
NEOS na državnozborskih volitvah 29. 9. 2013 bila izvoljena v avstrijski parlament.
Kršœanska kulturna zveza ji ob izvolitvi œestita v prepriœanju, da bo v svoji funkciji po
svojih moœeh zastopala tudi težnje koroških Slovencev in ohranitev njihove kulture.

KRØŒANSKA KULTURNA ZVEZA
Viktringer Ring 26/III 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

21. oktobra – 2. novembra 2013
Kršœanska kulturna zveza
Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici
Slovenska prosveta v Trstu

19. 10. 2013, 19.30
➠ sobota,
Koncert »Pojemo s prijatelji«

➠

16. Primorski dnevi
na Koroškem

sobota, 2. november 2013, 19.30
»Umor v vili«
gostuje gledališka skupina iz Števerjana
farni doma v Selah
Soprireditelj: KPD Planina

kelih@kkz.at
kuchling@kkz.at
mateja.kert@kkz.at
preinig@kkz.at
anderwald@kkz.at

Slike: Emanuel Polanšek, Lidija Gregoriœ, David Olip, Marko Oraže, Sonja Kert-Wakounig, Gabi Frank, Loeschnig, Milka Olip, Dom v Tinjah, Novi Glas, KKZ;
prispevki: Gabi Frank, Teodor Domej, Janko Zerzer, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip, Martin Kuchling, Marija Gruøkovnjak,

IMPRESUM: Izdajatelj: Krøœanska kulturna zveza, 10. Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorna urednica: Zalka Kelih-Olip

