
V nedeljo, 9. marca 2014, je Krščan-
ska kulturna zveza vabila na vsakole-
tni koncert Koroška poje v Dom glasbe
v Celovcu, kjer je zbrano občinstvo to-
krat prisluhnilo duhovni in posvetni
pesmi. 

Predsednik KKZ Janko Krištof je ob
začetku koncerta pozdravil občinstvo in
vrsto častnih gostov – med njimi ministra
za Slovence v zamejstvu in po svetu Go-
razda Žmavca, krškega škofa Aloisa
Schwarza in apostolskega administrator-
ja ljubljanske nadškofije Andreja Glava-
na – in izpostavil pomen petja in pevske-
ga izročila za koroške Slovence. Poudaril
je, da tako duhovna kot posvetna pesem
zvesto spremljata in merodajno oblikuje-

ta kulturno ustvarjanje slovenske narod-
ne skupnosti na Koroškem. 

Bogu v čast, ljudem v veselje je bilo
geslo letošnjega koncerta, ki so ga obli-
kovali posvetni in cerkveni zbori oz. zbo-
ri, ki gojijo tako posvetno kot tudi duho-
vno pesem. Za začetek pa je zaigrala
Godba na pihala iz Šmihela in vnesla v
spomladansko ozračje koncertne dvorane
ubrano sveže zvoke in melodije. Na odru
so se nato zvrstili Cerkveni zbor Loče,
Mladinski zbor Danica, Mešani pevski
zbor Gorotan in Pevska skupina ConCor
iz Rožeka. Tradicionalna gosta iz Slove-
nije in Italije pa sta bila MoPZ Tomaža
Tozona »Viribus unitis« iz Škofje Loke
in Višarski oktet iz Kanalske doline. 
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France Vrbinc – 90 let
Nedavno je mojster slovenske-

ga jezika in mojster besede dr.
France Vrbinc, ki ga ne nazadnje
po legendarnem Jezikovnem ko-
tičku v Nedelji poznajo ljudje da-
leč naokoli, obhajal poseben ži-
vljenjski jubilej, svojo 90-letnico.
Poleg številnih služb, ki jih je
opravljal s svojem življenju – od

vodje slovenskih radijskih oddaj do vodje Mohorjeve
tiskarne, urednika knjižnih izdaj Mohorjeve založbe
in urednika tiskanih medijev – je bil tudi dolga leta
skrbni pregledovalec in lektor knjižnih izdaj Krščan-
ske kulturne zveze in Slovenskega narodopisnega in-
štituta Urban Jarnik, mdr. obširne serije Tako smo ži-
veli. Dr. Vrbinc še danes opravlja to delo, KKZ in
SNIUJ se mu za to iskreno zahvaljujeta. Ob rojstnem
dnevu iz srca čestitamo in želimo obilo zdravja in za-
dovoljstva ter božjega blagoslova!

Marija Inzko – 90 let
Marija Inzko je 10. februarja

praznovala 90-letnico. Za svoje
delo na kulturnem, publicističnem
in pedagoškem področju je na ob-
čnem zboru KKZ 2013 prejela Ja-
nežičevo priznanje. Delovanje
Marije Inzko je široko. Bila je uči-
teljica najprej na Gorenjskem, na-
to v begunskih taboriščih in nato

na šolah v Št. Rupertu, Tinjah, Št. Petru in v Celovcu.
Njena posebna ljubezen so knjige in narodopisje. S
prispevki je sodelovala pri Našem tedniku-Kronika,
pri Nedelji, pri Veri in domu, pri Mohorjevih koledar-
jih, pri Slovenskih sporedih ORF. Dolga leta je vodila
Katoliško žensko gibanje in pripravljala tečaje za ži-
vljenje v Domu v Tinjah. Vsa leta je v Svečah živela s
Kočno kot odbornica, kot soseda. Ko je leta 1972 pri-
šel na Koroško akademski slikar France Gorše, je pri-
pomogla, da se je naselil na domačiji pri Vrbniku.
Sprejemala in gostila je osebnosti iz vsega sveta, ki so
prihajale na obisk v Sveče in vodila obiskovalce po
Galeriji Gorše in vrtu kulturnikov. Leta 2002 je od mi-
nistrice Elisabeth Gehrer dobila častni naslov »profe-
sor«. Ob visokem jubileju iskreno čestitamo.

Majda Fister – 75 let
Prof. Majda Fister je 14. 3. 2014

praznovala svojo 75-letnico. Veli-
ko svojega strokovnega dela je et-
nologinja Majda Fister, tudi sku-
paj s soprogom prof. dr. Petrom
Fistrom, namenila koroškim Slo-
vencem. Kot študentka je raziska-
la etnografsko podobo Roža, ki je
izšla tudi v knjižni obliki. Skupno

z dr. Petrom Fistrom je uredila Zablatnikovo zapušči-
no in zbornik o dr. Pavletu Zablatniku in sodelovala
pri Zablatnikovih dnevih. Prejemnici Janežičevega
priznanja KKZ, Murkove nagrade, priznanja JSKD ter
priznanja Društva slovensko-avstrijskega prijatelj-
stva, v katerem je bila dolgoletna tajnica, podpredsed-
nica in organizatorka »Koroških kulturnih dnevov v
Ljubljani«, iskreno čestitamo.

Tischlerjeva nagrada Stanku Trapu

Letošnjo 35. Tischlerjevo nagrado je prejel župnik Stanko Trap za za-
sluge za ohranitev slovenščine na skrajni jezikovni meji v Ziljski doli-
ni. Podelitev je bila 23. januarja v Tischlerjevi dvorani v Celovcu, kjer
je številno občinstvo – med njim ministrica Urada za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Tina Komel – izkazalo čast nagrajencu in čestitalo
za prejem nagrade. Nagrajencu je zapel MePZ Gorotan iz rodnega Šmi-
hela ter pevci in glasbeniki z Zilje – Sabina Wiegele in Elisabeth Go-
ritschnig (tamburica, harfa), otroci družine Mörtl z Ziljske Bistrice, ter-
cet družine Zwitter iz Zahomca in ljudske pevke z Brda pri Šmohorju;
Veronika Gotthardt pa je recitirala pesmi Urbana Jarnika v ziljščini. Ta-
ko je bila podelitev Tischlerjeve nagrade zaslužnemu rojaku župniku
Stanku Trapu lepo doživeti ziljski večer sredi Celovca, ob katerem je
užival nagrajenec sam in z njim vsi njegovi prijatelji in znanci. V slav-
nostnih nagovorih sta Pepca Druml in Stanko Olip izpostavila veliko-
dušno in odločno-ljubeznivo delovanje nagrajenca kot župnik in kultur-
nik in iskren posredovalec med obema narodoma na Koroškem.

Ana Lena Domej zmagovalka govorniøkega nateœaja 
Ob podelitvi Tischlerjeve nagrade je bila tudi podelitev nagrad za go-

vorniški natečaj 2014. Na letošnjem govorniškem natečaju – zaključno
tekmovanje je bilo 13. 1. 2014 na Višji šoli za gospodarske poklice v Št.
Petru – je zmagala Ana Lena Domej, učenka 8. A razreda ZG in ZRG za
Slovence v Celovcu. S svojim zmagovalnim govorom na temo 2004 je
Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Kaj se je od tedaj spremenilo na
Koroškem – ali je sosedstvo intenzivnejše? Je gospodarstvo ključ do
dobrih sosedskih odnosov? je nastopila tudi ob podelitvi Tischlerjeve
nagrade in prepričala poslušalce. 

40 let MoPZ Franc Leder-Lesiœjak iz Štebna
V nedeljo, 16. 3. 2014, je MoPZ Franc

Leder-Lesičjak ob svoji 40-letnici vabil v
gostilno Šoštar v Globasnico, kjer so slav-
nostni koncert oblikovali poleg slavljenca
še MePZ Peca, MoPZ Trta in Kvintet Fol-
tej Hartman. Moški zbor, ki ga od njegove
ustanovitve dalje vodi Janez Petjak, je v
teh 40-ih letih delovanja oblikoval števil-
ne koncerte in gostovanja, doma in pri so-
sednjih društvih ter pri pobratenih dru-
štvih v Sloveniji in drugod in s tem
bistveno podprl dejavnost SPD Edinost v
Štebnu, v katerega je vključeno. Za svoje
dolgoletno delovanje je zbor od Javnega

sklada RS za kulturne dejavnosti prejel listino, zborovodja Janez Petjak
pa Gallusov kipec. Krščanska kulturna zveza je zaslužnim pevcem po-
delila osebna priznanja za dolgoletno delovanje na glasbenem področ-
ju. Priznanja je podelil predsednik Janko Krištof.
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Novi minister Gorazd
Žmavc 

Urad RS za Slo-
vence v zamejstvu in
po svetu je dobil
novo vodstvo. Novi
minister je od marca
dalje Goraz Žmavc,
nova državna sekre-
tarka pa Brigita
Čokl. Odhajajoči mi-

nistrici Tini Komel in državnemu sekre-
tarju Borisu Jesihu se zahvaljujemo za
dobro sodelovanje in jima želimo mnogo
uspeha za nova delovna področja. 

Novemu ministru ter državni sekretar-
ki pa želimo vse najboljše za novo nalo-
go in se veselimo dobrega sodelovanja v
skupnih prizadevanjih za slovensko na-
rodno skupnost. 

Društvo slovenskih 
pisateljev v Avstriji – 
40 let

Društvo slovenskih pisateljev v Avstri-
ji si je pod novim predsednikom Nikom
Kupprom zastavilo ambiciozen cilj v ju-
bilejnem letu – 40 prireditev za 40 let de-
lovanja. Osrednja jubilejna prireditev je
bila 4. februarja v Centru k&k v Št. Jan-
žu, kjer je predsednik predstavil novo
spletno stran društva, avtorice in avtorji
pa so skupaj z glasbenikom Janezom
Gregoričem oblikovali kulturni spored.
V pozdrav je zapel MoPZ Andrej Per-
mož. Krščanska kulturna zveza čestita
ob okroglem jubileju!

Srebrna plaketa JSKD
Romanu Verdelu

29. januarja je vse-
stranski glasbenik in
pevec, zborovodja,
učitelj glasbe in rav-
natelj Glasbene šole,
Roman Verdel, za
svoje dolgoletno pri-
zadevanje na kultur-
nem področju, prejel

srebrno plaketo Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti za le-
to 2013. V utemeljitvi je direktor Igor
Teršar izpostavil, da se Roman Verdel
udejstvuje že desetletja na različne nači-
ne za dobro in razvoj slovenske, pred-
vsem glasbeno-pevske, kulture na Koro-
škem. To sega od ustanovitve ansambla
Drava do izvajanja funkcije ravnatelja
Glasbene šole in vodstva trenutno treh
pevskih zborov – Mladinski zbor Slo-
venske gimnazije, MePZ PD Sele in Ko-
morni zbor Borovlje. KKZ čestita za pre-
jem odlikovanja!

Miha Dolinšek prejel
zlati znak 

Iz rok direktorja
Javnega sklada RS
za kulturne dejavno-
sti je Miha Dolinšek
29. januarja v Lju-
bljani prejel zlati
znak za pomembne
dosežke na področju
filmske dejavnosti.

Miha Dolinšek, ki ga poznamo kot ino-
vativnega in navdušujočega filmskega
ustvarjalca, se je že v dijaških letih zapi-
sal filmu in njegovim izraznim možno-
stim. V sodelovanju s KKZ je uresničil
več pomembnih filmskih projektov –
npr. Mihec in Maja (otroška TV nanizan-
ka) ali Nepozabno poletje – v zadnjih le-
tih pa prek projekta ISKRICA nudi mla-
dim možnost, da najdejo dostop do
filmskega ustvarjanja in na kreativen na-
čin skušajo odgovoriti na marsikatero
pereče vprašanje časa. Nepozabna osta-
jata tudi filma Tevžej in Backup. Za pre-
jem odlikovanja iskreno čestitamo!

Glasbeni festival Kontaktna leča /
Kontaktlinse, ki naj bi podpirala dvojezi-
čnost na Koroškem, je 21. in 22. marca
2014 v ((stereo)) klubu navdušil poslu-
šalce, ki so prišli prisluhnit raznim akter-
jem. Težišče Kontaktne leče je bilo na
sodobni glasbi, ki so jo predstavili razni
bendi mednarodne glasbene scene (npr.
Roy de Roy) ter na literaturi, ki so jo
predstavljali Verena Gotthardt s samo-
stojnim branjem ter zmagovalke literar-

nega natečaja (Janina Opetnik, Anna
Ratschiller, Franziska Brunner, Cornelia
Stadler, Ana Lena Domej, Elena Rutar),
ki smo ga razpisali v okviru Kontaktne
leče, saj smo se letos odločili, da nudimo
mladim priložnost dokazati tudi svoje li-
terarne talente. Poleg tega smo uživali ob
lutkovni predstavi »Der Pate Hase«, ki
sta jo zaigrala Manfredi Sigarusa in An-
dra Taglinger. V spremljevalnem progra-
mu pa je bila tudi možnost za ogled slo-
venskega filma Razredni sovražnik v
celovški kinodvorani Wulfenia. Film je
posredoval domači filmski ustvarjalec
Miha Dolinšek.

S potekom Kontaktne leče 2014 smo
prireditelji zadovoljni, saj nam je pono-
vno uspelo nagovoriti mlade in na ta na-
čin podpreti aktivno srečanje mladih
obeh narodnih skupnosti na Koroškem
brez običajnih predsodkov in strahu.
Prepričani smo, da na ta način prispeva-
mo svoj delež za dober razvoj prihodno-
sti naše dežele. 

danica. skozi rodove
Pod tem naslovom je SPD Danica izdalo novo zgoš-

čenko, ki jo je društvo predstavilo 15. 3. 2014 v Št. Pri-
možu. V Kulturnem domu so štirje zbori društva, od
otroškega prek mladinskega in mešanega pa tja do Kore-
nin, predstavili pester prerez pevske dejavnosti, ki so jo
posneli na pričujočo zgoščenko in ki izvrstno kaže uspe-
he dolgoletnega pevskega delovanja v Št. Primožu – vse

generacije, štirje zbori na eni zgoščenki. – Zgoščenka stane 15 evrov in je na vo-
ljo v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu ter pri društvenikih SPD Danica.

novo:

Praznovanje obletnice
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classic 

Ko sem bil de-
cembra izvoljen
za predsednika
Krščanske kul-
turne zveze, sem
na čelo svojega
nagovora posta-
vil zgodbo, ki
sem jo slišal v
Reziji in govori o
ženi, ki je zaradi

svoje marljivosti v vasi za vse ostale go-
spodinje prevzela skrb za čuvanje ognja
čez noč. Ko pa se je postarala, je uvidela,
da po njeni smrti v vasi nihče ne bo več
znal čuvati ognja in se je odločila, da še
pred tem vrne odgovornost za to gospo-
dinjam. Tako preprosta zgodba iz davni-
ne in iz drugega obrobja našega naroda
nam tudi danes govori, kako zelo smo
odgovorni za dediščino, ki smo jo prejeli
in kako jo maramo gojiti, da jo bomo
mogli posredovati naslednjim rodovom.
V naši skupni skrbi se hočemo med seboj
podpirati, da vsak lahko opravlja svojo
vlogo na svoji ravni. Osnovno nalogo
opravljajo družine, na društveni ravni se
povezujemo in gojimo naše kulturno ži-
vljenje, osrednje organizacije pa gradijo
mostove, skrbijo za izobraževanje, gle-
dajo na celoto in vnašajo pobude, ki so za
naš vsestranski razvoj potrebne. Nihče
ne more živeti in delati brez drugega. Kaj
bodo društva brez zavednih družin in kaj
bo krovna organizacija brez društev?

In obratno: Kako močno more vplivati
društvena dejavnost na osebno in družin-
sko zavest in kako potrebna je dejavnost
krovne organizacije za plodno delo naših
društev? 

Pri klavzuri novo izvoljenega odbora
smo preverjali dejavnost naše osrednje
kulturne organizacije in ugotovili, kako
bogata je naša letna dejavnost. Da bi pa
bolje ustrezali našemu poslanstvu, smo
se v odboru razdelili v tri težiščne skupi-
ne: v glasbeno-pevsko, gledališko in je-
zikovno, izobraževalno, filmsko. Od te
razdelitve pričakujemo bolj zavestno
spremstvo in podporo dela društev in po-
sameznikov, ki se na teh področjih udej-
stvujejo v prid naši narodni skupnosti na
Koroškem. Da bi bil stik z našimi društvi
čim bolj živ, smo se odločili, da bomo
naslednje seje imeli po raznih krajih in se
na večer srečali s predstavniki društev te-
ga kraja in okolice. Tako želimo še bolj
poudariti našo povezanost s kulturnimi
dejavniki v naši deželi.

16. marca bo minilo 600 let od zadnje-
ga ustoličevanja vojvoda na Gosposvet-
skem polju, ki se je skozi stoletja odvija-
lo v slovenščini. Koroški Slovenci ne

moremo mimo praznovanja te obletnice.
Ne obhajamo ukinitve, temveč njen dol-
gotrajni potek, ki je zgodovinsko izpri-
čan in je izraz naše samobitnosti in jezi-
kovne ter narodne zavesti. Tukaj živimo
že dobrih 1.400 let in Koroška je naša
domovina. Ta dežela je oblikovala našo
kulturo in mi smo oblikovali to deželo z
našo kulturo. To hočemo pod novimi po-
goji in v spremenjenih razmerah delati še
naprej. Na Gosposvetskem polju, na kra-
ju, od koder se je začela v našem narodu
širiti krščanska misel, jeseni načrtujemo
prireditev ob tej obletnici. Tudi tam bo
proslavljeno to, kar nas je združilo na da-
našnjem koncertu. Naša kultura je vse od
pokristjanjevanja nerazdružljivo preple-
tena z vero v Boga Stvarnika, Boga
Odrešenika in Boga Posvečevalca. 

Koroška poje – Korošci in Korošice
pojemo! Pojemo ob raznih družabnih pri-
ložnostih. Pojemo ob slovesnostih in –
morda res že preredko – v našem vsakda-
nu. Pojemo tudi po naših cerkvah. Pone-
kod je cerkvena pesem ob delavnikih in
nedeljah še bolj živa kot posvetna pesem.
Tudi naši zbori pripomorejo k temu, da ta
pesem živi. So posvetni zbori, ki pojejo
duhovno pesem, pa tudi cerkveni zbori,
ki gojijo posvetno petje. Dragocenost in
medsebojno povezanost obeh želimo z
današnjim osrednjim koncertom postavi-
ti v luč in se hkrati zahvaliti vsem, ki si
prizadevajo za to, da bi tako bilo tudi v
prihodnje. 

Osebno se mi zdi tudi zelo pomembna
povezanost ljudskega prepevanja in zbo-
rovskega petja. Zato moramo zopet bolj
zavestno skrbeti za to, da se bo prepeva-
lo po naših družinah. Moje veselje do pe-
tja ni zraslo na odrih in pri pevskih vajah
zborov, ki sem jim pripadal, temveč pri
tabornih ognjih skavtov in ob veseli va-
ški družbi in družinski mizi. Tudi mladi
rod bo te pesmi mogel sprejemati kot
svoje, če bo nas odrasle doživljal in se ob
nas zanje ogreval. Isto velja za duhovno,
cerkveno petje. Po mnogih naših koro-
ških cerkvah je ljudsko petje bolj živo
kot v marsikaterem kraju Štajerske,
Kranjske in Primorske. Ljudje, ki pridejo
kot gostje v naša bogoslužja, kar strmijo
nad lepoto štiriglasnega petja, in celo lju-
dje, ki mrzijo našo govorico, nam prizna-
vajo lepoto našega petja. To je naš veliki
zaklad, ki smo ga dolžni skrbno varovati.

Naj nam današnji koncert še bolj po-
vzdigne veselje nad petjem v cerkvi in
veselem omizju, ob raznih priložnostih
in tako ustvarja plodno osnovo za žlaht-
no zborovsko petje.

(nagovor ob osrednjem koncertu
Koroška poje 2014)

Koroøci in Koroøice pojemo!
Janko Krištof
predsednik Krščanske kulturne zveze

Višek koncertne sezone
Brez dvoma je bil februarski obisk

(12. 02. 2014) ljubiteljev klasične glasbe
v Cankarjevem domu pravi višek v bo-
gatem glasbenem dogajanju v slovenski
prestolnici. Tokrat se namreč nismo za-
dovoljili z izredno kvalitetno ponudbo
Slovenske filharmonije, temveč smo se
odločili za koncert v okviru Zlatega
abonmaja. 

V gosteh je bil eden najboljših ne le
evropskih orkestrov, Češka filharmonija,
dirigiral pa je mednarodni zvezdnik Jiri
Belohlavek. Spored je vseboval dve po-
slastici posebne vrste: Koncert za klavir
in orkester št. 2 Sergeja Rahmaninova,
pri katerem je kot solist blestel fulminan-
tni ruski »princ klavirja« Nikolaj Lugan-
ski ter Simfonijo št. 9 »Iz novega sveta«,
s katero je ustvaril Antonin Dvorak pravi
glasbeni čudež. Seveda je bilo navduše-
nje publike, tudi koroške, prekipevajoče. 

Kulturni teden v Šentandražu
ponedeljek, 12. 5. 2014, 19.30
Odprtje kulturnega tedna
glasbeni okvir: Kärntner Musikschule
Unteres Lavanttal/Gš Podjuna
Kulturstadl Maria Rojach
torek, 13. 5. 2014, 19.30
Odprtje razstave »Prisilna izselitev slo-
venskih družin iz Koroške v letu 1942«
Glasbeni okvir: Tonč Feinig
Galerie II, Šentandraž 56
sreda, 14. 5. 2014, 19.30
Literarno branje 
Bereta Janko Ferk in Amina Majetić
Glasbeni okvir: Janez Gregorič in Arthur
Ottowitz
Proštijska dvorana, stolnica Šentandraž
œetrtek, 15. 5. 2014, 19.30
Plesno gledališče
Gledališka skupina Šentjanž v Rožu
Vaje iz sedenja
Kmetijska strokovna šola Šentandraž
petek, 16. 5. 2014, 19.30
Zborovski večer
Sodelujejo: Jaklinger Sänger, Die Reis-
berger, MePZ Podjuna, Kvintet Foltej
Hartman, Ljudska godba Asprian
Moderacija: Danica Thaler Urschitz in
Hans Mosser
Kulturstadl Maria Rojach
sobota, 17. 5. 2014, 19.00
Procesija lučk z Marijinim kipom,
Marijino petje
Glasbeni okvir: MePZ Heimatklang
Bach (Potoče)
Stolnica/cerkev Loreto
nedelja, 18. 5. 2014, 10.00
Ponovna blagoslovitev cerkve Loreto
in orgel
Glasbeno oblikovanje: Stolniški zbor in
orkester Šentandraž



5poročila:

Mornjem, marnvam, ža-
barin – nareœja treh dolin

Iniciativa Slovenščina v družini je 5.
februarja v sodelovanju s kulturnimi dru-
štvi (SPD Zila, SPD Rož, KPD Drava,
MoPZ Kralj Matjaž, MePZ Podjuna,
Kulturni dom, SPD Edinost v Pliberku,
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jar-
nik, Krščanska kulturna zveza) vabila na
predstavitev treh narečnih zgoščenk v
Kulturni dom Pliberk. Predstavniki kul-
turnih društev so v živo predstavili
odlomke posnetih zgoščenk in v pogovo-
ru s predstavniki pobude osvetlili pomen
domačega jezika v družinah in v posa-
meznih krajih. Jasno je prišlo do izraza,
da jezik ostane le živ, če ga aktivno
vključimo v naš vsakdan, ker ga le tako
udomačimo do mere, da preide tudi na
bodoče generacije. Učenje v šoli je nad-
gradnja tega znanja, temelj pa se mora
postaviti v predšolski dobi doma.

Od Pliberka do Traberka
»Od Pliberka do Traberka je čudno

draga cer`nga« – po tej pesmi je bilo po-
imenovano pevsko srečanje »Od Pliber-
ka do Traberka« 2014. Zasnovalo ga je
svojčas kar nekaj očetov, med njimi sta
bila tudi, danes že pokojna, Foltej Hart-
man in Tone Ivartnik.

Tako so ti idejni očetje takrat na sa-
mem začetku povezali v snop prijatelj-
stva, čezmejno sodelovanje, vztrajnost,
prijateljstvo, ljubezen do petja, sloven-
ske besede, zaupanje v pravilnost ideje
in svoje moči.

Na letošnjem 47. srečanju je sodelova-
lo 36 zborov iz obeh strani Koroške s to-
čno 670 sodelujočimi pevkami in pevci.
Koncerti so se zvrstili v Dobrli vasi, Me-
žici, na Ravnah, v Pliberku in v Dravo-
gradu. Iz avstrijske Koroške se je na raz-
nih krajih predstavilo osem zborov:
otroški zbor »Srčki« in MePZ »Srce« iz
Dobrle vasi, Vokalna skupina »Nomos«
iz Škocjana, MePZ Podjuna, MoPZ
Kralj Matjaž in MoPZ Foltej Hartman iz
Pliberka, Vokalna skupina »Lipa« iz Ve-
likovca in MePZ »Bilka« iz Bilčovsa.
Moški pevski zbor Foltej Hartman je kot
edini zbor sodeloval na vseh revijah.

(Milan Piko)

Osrednja prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku na Koroškem je bila
6. februarja v Domu glasbe, posvečena
mladini in njenim pogledom na kulturo
in skupni kulturni prostor. Tako so spo-
red oblikovali mladinski zbori to- in on-
stran meje: dekliški zbor Gimnazije Že-
limlje, Mešani zbor Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, Mladinski zbor
Škofijske gimnazije Vipava, zbor Višje
šole za gospodarske poklice v Št. Petru,
Mešani mladinski zbor ZG in ZRG za
Slovence v Celovcu in Orkester GŠ
»Glasbena Promlad« v Celovcu. Slavno-
stna govornica Tanja Malle je v kritičnih

slikah postavljala pod vprašaj razmere
znotraj narodne skupnosti in odnos deže-
le Koroške do njenih slovensko govore-
čih deželanov in jih, med drugim, naved-
la kot vzrok za odhajanje mladih. 

Na osrednji slovenski kulturni praznik
so vabili Generalni konzulat RS v Celov-
cu, Društvo slovenskih pisateljev v Av-
striji, Krščanska kulturna zveza in Slo-
venska prosvetna zveza. 

Prireditve ob slovenskem kulturnem
prazniku so bile tudi v drugih krajih Ko-
roške, kjer so posamezna društva pripra-
vila raznovrstni spored v počastitev Pre-
šernove obletnice. 

Slovenski kulturni praznik v znamenju mladih

Seminar za vodje mladinskih zborov v Tinjah
Kakor vsako leto

je Krščanska kul-
turna zveza 18. ja-
nuarja vabila na
strokovni seminar
za vodje otroških in
mladinskih pevskih
zborov/skupin v
Katoliški dom pro-
svete v Tinjah. Se-
minar je vodila In-
ge Breznik, višja
svetovalka Zavoda
Republike Sloveni-
je za šolstvo. Ta se-

minar, ki je bil tokrat posvečen vokalni tehniki in enoglasnemu ter večglasnemu petju
in je hkrati predstaviljal »zabaven, živahen, sproščen in enostaven program« za otro-
ke in mladino, je dodatna ponudba KKZ na pevskem področju in naj bo skromna za-
hvala pevovodjem za delo, ki ga med letom opravljajo v svojih zborih in skupinah. Se-
minar je za udeležence brezplačen in vsako leto to ponudbo radi sprejmejo. Letos se
ga je udeležilo 17 zborovodij. 

Koncert „Koroška in Primorska pojeta“ na Trbiæu
Tudi letos je Zve-

za pevskih zborov
Primorske vabila
na niz koncertov ob
reviji Primorska
poje. V sklopu te
koncertne serije, je
bilo 16. 3. 2014 na
Trbižu srečanje
pevskih zborov Pri-
morske in Koroške
pod nazivom Koro-
ška in Primorska
pojeta. Po nekaj le-
tih, v katerih je bil

koncert v Kulturnem
središču v Ukvah, so se prireditelji letos spet vrnili na prvotno lokacijo tega koncerta,
v Kulturni center Trbiž, kjer je občinstvo prisluhnilo raznovrstnim zvokom nastopajo-
čih zborov/skupin. Iz Koroške sta tokrat sodelovala MePZ Gallus iz Celovca in Žen-
ski oktet Obirčanke z Obirskega, ki sta prinesla pozdrav iz Koroške med zbrane po-
slušalce. 

Udeleäenci seminarja
z vodjo Inge Breznik

Æenski oktet Obirœanke
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Dnevi etnografskega filma 2014
(www.def.si)

Mednarodni festival Dnevi etnograf-
skega filma (DEF) od leta 2007 naprej
pripravljajo Slovensko etnološko dru-
štvo, Slovenski etnografski muzej in
Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
DEF ima naslednje sekcije: študentski
film, redni program in posebni pro-
gram. V študentskem in rednem progra-
mu je bilo letos od 10. do 14. marca na
sporedu kar 57 filmov, petkov program
pa so v glavnem sestavljali filmi o kul-
turni dediščini. V tem programu so letos
predvajali tudi dva etnografska filma v
proizvodnji Slovenskega narodopisnega
inštituta Urban Jarnik: Izdelovanje plota
in Izdelovanje šintelnov. Nastala sta v
okviru čezmejnega regionalnega projek-
ta DUO Kunsthandwerk. Avtorici razi-

skave in scenarijev sta Martina Piko-Ru-
stia in Milka Olip, realizator pa Naško
Križnar. 

Posebni program je bil letos etnološki
večer na temo »Pisma iz Benečije«. Inšti-
tut za slovensko kulturo iz Čedada je okt-
obra 2012 začel izdelovati kratke video
novice iz življenja beneških Slovencev,
ki so jih poimenovali Pisma iz Benečije.
Leta 2012 so posneli 13 enot, leta 2013
38, do februarja 2014 pa štiri. Ker v od-
daji sodelujejo predvsem mladi, je ta po-
stala tudi način približevanja najmlajše
generacije kulturnemu življenju Benečije
in slovenski besedi. Posebnost Pisem iz
Benečije je njihovo objavljanje na spletni
strani You Tube. 

V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji 

Predstavitev knjige Blaža Reichmana
na Prevaljah

V petek, 14. februarja 2014, je Kultur-
no društvo Mohorjan vabilo v Družbeni
dom na Prevaljah na predstavitev knjige
Blaža Reichmana z naslovom V rajnki
Avstriji in v stari Jugoslaviji. Blaž Reich-
man je bil rojen leta 1883 na Moščenici v
Bilčovsu, umrl je leta 1952 v Ljubljani.
Po humanistični gimnaziji v Celovcu je
zaključil študij prava na Dunaju, promo-
viral in leta 1913 opravil sodniški izpit.
Marca 1910 se je zaposlil na Deželnem
sodišču in do leta 1918 služboval na de-
vetih okrajnih sodiščih na Koroškem.
Novembra 1918 je bil sprejet v službo
države SHS in imenovan za okrajnega
sodnika v Borovljah. Po plebiscitu ni bil
sprejet v avstrijsko službo, leta 1921 je
bil imenovan za okrajnega sodnika na
Prevaljah. Decembra 1921 se je poročil z
Betko Laninšek iz Železne Kaple. S 1.

oktobrom 1936 je bil premeščen kot
okrajni sodnik v Kočevje. Tu je aprila,
maja in junija 1942 napisal svoje spomi-
ne. Reichman je bil 16 let sodnik na
Okrajnem sodišču na Prevaljah (v letih
1921–36 ter ponovno nekaj mesecev v
letih 1945–46 ), tam je tudi predsedoval
pododboru Kluba koroških Slovencev.
Na Jamnici si je kupil kmečko posestvo
in ga posodobil, na Prevaljah pa stano-
vanjsko hišo. 

Knjigo Reichmanovih spominov so na
Prevaljah predstavili Avguštin Malle, Ja-
nez Stergar in avtorjev sin Marjan Reich-
man. Martina Piko-Rustia je opozorila na
bogato etnološko gradivo v Reichmanovi
knjigi spominov, ki se odlikuje po natan-
čnem opisu dela in življenja ob koncu 19.
in prvi polovici 20. stoletja.

Simpozij osvetlil vlogo Slovencev v
Gradcu

Na Inštitutu za slavistiko v Gradcu je
od 27. 2. do 1. 3. 2014 simpozij Gradec
in Slovenci II osvetlil nove vidike prisot-
nosti Slovencev v Gradcu. Prvi posvet
Gradec in Slovenci je leta 2010 v organi-
zaciji Ludvika Karničarja in Slovenske-
ga znanstvenega inštituta na Dunaju po-
tekal ob 200-letnici ustanovitve
»Societas slovenica« v Gradcu. Leta
2011 je izšel bogat zbornik s simpozija,
ki dokazuje, da je bil Gradec v 2. polovi-
ci 19. stoletja prizorišče živahnega aka-
demskega življenja. Kako bogato je to
delovanje, je pokazal tudi drugi simpozij,

ki ga je organiziral Inštitut za slavistiko v
Gradcu. Tokrat so predstavili še druge
pomembne vidike delovanja Slovencev v
Gradcu, ki bodo širši javnosti dostopni v
zborniku, ki je v pripravi.

Na posvetu so predstavili tudi sveže ti-
skano izdajo rokopisa Štrekljeve zgodo-
vine slovenske literature in opozorili na
pomen Štrekljeve zbirke ljudskih pripo-
vedi in ljudskih pesmi. Najemnina Štre-
kljevega groba je potekla že 1975, prazni
grob na njegovi desni strani pa je rezervi-
ral Ludvik Karničar za ureditev spomin-
skega obeležja.

Vloga kulturne dedišœine
v razvoju krajev in pokrajin

3. Sreœanje kulturne
dedišœine Slovenije
na Ptuju

V četrtek, 20. februarja 2014, je pote-
kalo letošnje 3. Srečanje kulturne dedi-
ščine Slovenije na Ptuju z naslovom
»Vloga kulturne dediščine v razvoju kra-
jev in pokrajin«. Srečanje je bilo osredo-
točeno na predstavitev aktivnosti v kra-
jih, občinah in v medobčinskih poveza-
vah, ki vključujejo kulturno dediščino,
njeno veljavo in problematiko v sodob-
nem času. Namen srečanja 2014 je bil,
povezati ustvarjalce, upravljavce in po-
ustvarjalce kulturne dediščine, laike in
strokovnjake pri določanju razvoja in vi-
dikov kulturne dediščine v sodobnem ča-
su, ki lahko prispeva k dvigu kakovosti
življenja v krajih, občinah in pokrajinah.
Največ pobud na področju sodobnih
aplikacij kulturne dediščine nastaja na
podeželju. 

Na posvetu so predstavniki iniciativ in
ustanov predstavili vlogo in pomen kul-
turne dediščine za gospodarski in kultur-
ni razvoj v njihovih regijah, pri čemer so
izpostavili, da je kultura tudi v kriznih
časih lahko gibalo za lokalni/regionalni
razvoj, če jo prepoznamo in jo ustrezno
razvijamo kot posebno regijsko/lokalno
kvaliteto. Martina Piko-Rustia je na po-
svetu predstavila čezmejni projekt Duo-
Kunsthandwerk in njegov pomen za čez-
mejni regionalni razvoj.

Lepo vabljeni na otvoritev razstave
pirhov in bander velikonočnih procesij
11. aprila 2014 ob 10. uri v Veržeju
(Center Duo)
Izšel bo tudi zbornik prispevkov o veliko-
nočnih procesijah v slovenskih pokraji-
nah. V njem je tudi prispevek s Koroške.
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V teku treh dni so se od 26. do 28. fe-
bruarja v Celovcu zopet predstavile
domače gledališke skupine dvojezi-
čnim izobraževalnim ustanovam v Ce-
lovcu. Na Festivalu TRIBUNA 2014 je
sodelovalo šest skupin, predstave, ki so
se vršile v Tischlerjevi dvorani in v
Stereo klubu, pa si je ogledalo nad 650
otrok in dijakov petih različnih šol oz.
vrtcev. Festival sta tudi tokrat sprem-
ljala državna selektorja Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti Ana Ru-
ter in Marko Bratuš.

S Tribuno KKZ skupinam nudi mož-
nost nastopanja pred zbranimi sovrstniki
in hkrati želi spodbujati otroke in mladin-
ce, da se aktivno vključijo v odrsko de-
javnost. Prvi dan, v sredo, se je srednje-
šolcem predstavila Mladinska gledališka
skupina SPD Radiše z zahtevno politično
satiro »Norci iz Helma« (režija: Aleksan-
der Tolmaier), v kateri se avtor Isaak B.
Singer poigrava z neskončno absurdnost-
jo vladajočih režimov. 

Festival se je nadaljeval v četrtek z An-
dersenovo pravljico »Svinjski pastir« v
izvedbi Otroške in mladinske skupine iz
Šentlipša (režija: Bernarda Gašperčič),
kjer z letošnjo sezono, kot smo že poro-
čali, praznujejo 10. obletnico neprekinje-
nega gledališkega delovanja. Sledila je
komedija »Poskočni fedrčki« (režija:
Branka Bezeljak). Z njo je izkušena Mla-
dinska gledališka skupina »Šchok« iz Ži-

tare vasi poskrbela za obilo smeha v
zgodbi, v kateri je prizadevnost nastaja-
jočega rock benda prekašala samo še am-
bicija na uspeh osredotočene menedžer-
ke le-tega. 

V petek zjutraj je dijakinje in dijake
spravila v dobro voljo Mladinska gledali-
ška skupina »Sanjelovci« z absurdno-po-
litično komedijo »Samo milijon nas še
leti« (režija: Nika Sommeregger): Ljudje
so kot ptičje jatice, ki se nekako prebija-
jo skozi vsakdan norišnice, slepo sledijo
vladajočim silam, še bogovi samo zdaleč
opazujejo in skrbijo le za svoje udobje.
Nato so nam Bilčovščani v predstavi
»Zakaj pa ne kamen?« (režija: Alenka
Hain) predstavili, kako vsestransko upo-
raben je navadni kamen. Splošni trend le-
tošnje gledališke sezone v smer satire in
komedije je prebila Gledališka skupina iz
Sel z uprizoritvijo Hamleta v režiji Miha

Krištofa. Predstava, s katero se je zaklju-
čila letošnja Tribuna, šteje med sam vrh
gledališke dejavnosti na Koroškem in je
požela ob koncu bučen aplavz in stoječe
ovacije s strani publike.

V letošnji sezoni smo si lahko ogleda-
li sedemnajst premier, dosti skupin pa se
iz teh ali onih, največ terminskih vzro-
kov, ni moglo udeležiti Tribune. Razlog
za to je gotovo tudi odsotnost starejših
mladincev, ki se po končani srednji šoli
izobražujejo dalje zunaj Koroške. To po-
meni, da dostikrat primanjkuje časa za
vaje, tudi koordinacija terminov za pred-
stave postaja vse bolj težavna, če so
igralci razpršeni po Dunaju, Gradcu, Lju-
bljani in drugih mestih. Zato je pomem-
bno, da se obstoječim gledališkim skupi-
nam pridružijo nove in da s tem mladi
igralci zapolnijo vrzel, ki se pojavi v gle-
dališki sceni. Da vsako leto lahko uživa-
mo ob tako bogati gledališki in lutkovni
beri, je vsekakor zasluga gledaliških
mentorjev krajevnih društev, ki skrbijo
za gledališko dejavnost in za to navdušu-
jejo tudi naraščaj. S tem nudijo mladin-
cem tudi izvrstno obšolsko jezikovno in
življenjsko izkušnjo, saj je gledališka de-
javnost veliko več kot samo prijetno obli-
kovanje prostega časa. Je igriv izobraže-
valni proces, ki navaja otroke in
mladince na iskanje kreativnih rešitev,
jih jezikovno usposablja in jim pomaga
pri samozavestnem nastopanju. 

Trije dnevi, dva odra, šest predstav 
TRIBUNA 2014: pregled iztekajoœe se gledališke sezone

Škrat Cokmok navdušil najmlajše
Lutkovno gledališœe Pupilla na Koroškem

� NAPOVED:

Gledališka in lutkovna 
delavnica 2014 – Ankaran (SLO)
Na gledališki delavnici na slovenski
obali se lahko skupine s svojimi men-
torji ter z mentorji, ki so na voljo
vsem, temeljito pripravijo na nasled-
njo gledališko sezono.
18. – 24. avgust 2014 
24. – 30. avgust 2014
Prijavnico najdete na www.kkz.at. 

BIG BANG: Poletna glasbena
delavnica 2014 – Tinje (A)
11. – 15. avgust 2014
Poletna glasbena delavnica je poseb-
na ponudba za zborovske pevke in
pevce ter soliste, ki se želijo izpopol-
njevati v krogu profesionalnih glasbe-
nih mentorjev. Letos sodeluje tudi
New Times Big Band iz Šmihela. 
Prireditelja: Sodalitas in KKZ
Razpis: www.kkz.at

Na povabilo KKZ je na Koroškem
od 24. do 27. marca gostovalo Lutko-
vno gledališče Pupilla s predstavo
»Škrat Cokmok«, ki je bila namenjena
najmlajšim. Turneja je lutkarje iz
Lendave popeljala v Šmihel, Šentpri-
mož, Šentjakob in Celovec, kjer so odi-
grali skupno devet predstav. Ponudbi
se je odzvalo nad tisoč otrok iz 30 otro-
ških vrtcev in ljudskih šol. 

Škrat Cokmok je otroke popeljal na
pustolovščino do skrivnostnega vrta lepe
vile, kjer raste čudežna sivka. To je na-
mreč potreboval, da se znebi nadležnih
moljev, ki so napadli stare obleke v poza-
bljeni omari. Na poti pa je mali, godrnja-
vi sebičnež odkril tudi svoje velikodušno
srce.

Veliko skrb namenjamo izboru predsta-
ve: po eni strani naj bo primerna za najm-
lajše otroke, obenem pa naj bi jo sprem-

ljali z zanimanjem tudi starejši učenci.
Soočamo se z dejstvom, da vedno več
otrokom, ki so prijavljeni k slovenskemu
pouku, manjka osnovno znanje jezika.
Zato skušamo najti vizualno zanimive
predstave s preprostim besedilom. Da pa
otroci še bolje lahko spremljajo predsta-
vo, po želji pošljemo šolam in vrtcem že
vnaprej celotno besedilo. Tako lahko uči-
teljice in učitelji svoje učence temeljito
pripravijo na obisk predstave.

Hamlet, Gledaliøka
skupina KPD Planina

Økrat
Cokmok,
Lutkovno
gledaliøœe
Pupilla
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12. Koroški kulturni
dnevi v Ljubljani
22. – 26. april 2014

Torek, 22. aprila, 18.00
Narodni muzej Slovenije –
Metelkova, Maistrova ul. 1 
ODPRTJE 12. KOROŠKIH KUL-
TURNIH DNEVOV V LJUBLJANI
Razstava akademskega slikarja
Kristijana Sadnikarja iz Nagelč pri
Šentprimožu

Sreda, 23. aprila, 18.00
Konservatorij za glasbo in balet,
Vegova 7, Dvorana slovenskih
skladateljev:
Skupni Koncert učencev slovenske
Glasbene šole na Koroškem in učen-
cev Glasbene šole Konservatorija za
glasbo in balet Ljubljana (KGBL)

Četrtek, 24. aprila, 17.30
Dvorana Društva slovenskih pisate-
ljev, Tomšičeva 12:
Predstavitev štirih novih knjig: Mla-
da pesniška beseda kot vizija razvoja
slovenske literature na Koroškem:
Kvina Hutterer (*1991) s poezijami
»So misli moje metulj postale«,
Amina Majetić (*1991) z zbirko
pesmi »Vse ali nič« in Nina Zdouc
(*1994) s knjigo »Ko ne pišem, me
ni«. Verena Gotthardt (*1996)
pesniški prvenec »Najdeni nič«. 
Vodi: Jerneja Jezernik.

Petek, 25. aprila, 19.00
Linhartova dvorana Cankarjevega
doma:
Koncert »Koroška OD – DO«.
Program koroških narodnih in ume-
tnih pesmi izvaja Mešani pevski zbor
Danica iz Šentprimoža p.v. mag.
Stanka Polzerja. 
Sodeluje devetčlanska tamburaška
skupina »Tamika« iz Železne Kaple
pod vodstvom Tatjane Pirker.

Sobota, 26. aprila, 11.00
Mini teater, Križevniška 1:
Lutkovna predstava: »Dol s čodram«
Nastopa Lutkovna skupina SPD
»Srce« - Dobrla vas  pod mentor-
stvom Natalije Bučovnik

02.–14.04.2014

sreda, 2. 4. 2014, 19:30
Predavanje 
»Ko so luči ugasnile v Evropi«
Kako se je začela prva svetovna vojna
Predava prof. Štefan Pinter 
Šentjanž, Center k&k, SPD Šentjanž             

sobota, 5. 4. 2014, 19:30
GAS-Gledališki abonma 
Sele – Star fotr 
Gostuje Kreker in SiTi Teater BTC
Sele, farni dom, KPD Planina

sobota, 5. 4. 2014, 16:00-20:00
Dan odprtih vrat
18:00: Dvojezično branje
Ivane Kampuš in Mete Kušar
Rožek, Galerija Šikoronja
Galerija Šikoronja

četrtek, 10. 4. 2014, 19:00
APITERAPIJA, s čebelami do
zdravja – Franc Šivic
Sele, farni dom
KPD Planina, Katoliška prosveta

četrtek, 10. 4. 2014, 19:30
Predavanje: Mehrsprachigkeit –
Chance oder Risiko?
Predava dr. Rudolf Winkler, 
Sprachentwicklung, 
Šentjakob, Regionalni center
RC Šentjakob

Petek, 11. 4. 2014, 18:00
Predavanje Skrite zdravilne moči
začimb – Marija Kočevar Fetah
Sele-Kot, ljudska šola
SPD Herman Velik

sobota, 12. 4. 2014, 7:15-19:00
Ekskurzija v Soško dolino 
Vodi prof. Štefan Pinter, Soška dolina
SPD Šentjanž, SPD Kočna,
SPD Gorjanci, SPD Bilka

ponedeljek, 14. 4. 2014, 19.30 
Predavanje o ustoličenju
predava dr. Teodor Domej
pri Cingelcu na Trati
Prireditelj: SPD Borovlje

torek, 1. 4. 2014, 20.00
Globaški kulturni dnevi:
Večer gibanja
Globasnica, ljudska šola
Prireditelj: SKD Globasnica

sreda, 2. 4. 2014, 19.00
Imamo zadosti – o masovnem 
konzumu in njegovih posledicah
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

petek, 4. 4. 2014, 20.00
Globaški kulturni dnevi:
Literarno-glasbeni večer
Globasnica, gostilna Juenna

sobota, 5. 4. 2014, 14.00
Globaški kulturni dnevi:
Otroški popoldan
Globasnica, gostilna Šoštar

petek, 11. 4. 2014, 19.00
Mehr als Honig – More than honey
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

četrtek, 17. 4. 2014, 19.00
Golgota
Ljubljana, Cankarjev dom
Prireditelj: KKZ, Društvo prijate-
ljev slovenske Filharmonije

četrtek, 24. 4. 2014, 20.00
Bila sva mlada oba
Pliberk, Kulturni dom
Prireditelj: Kulturni dom Pliberk

sobota, 26. 4. 2014, 14.00
Oblikovanje gline z Albertom
Messnerjem
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

nedelja, 4. 5. 2014, 14.00
Jubilejni koncert PD Lipa
40 let obnovljenega društva
Velikovec, Neue Burg
Prireditelj: PD Lipa

sobota, 17. maj 2014, 20:00 
FESTINO
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: MePZ Podjuna


