
Pol leta je minilo od našega občnega
zbora z novim odborom in mojim pred-
sedstvom. Medtem se je zgodilo nekaj
stvari, ki me potrjujejo v privolitvi tej do-
datni službi, ostajajo pa tudi dvomi in od-
prta vprašanja. Že klavzura v Tinjah, ki je
potekala v prijetnem ozračju, je pokaza-
la, da bomo mogli dobro skupno usmer-
jati naše moči v korist slovenske kulture
na Koroškem. Na klavzuri smo se tudi
razdelili v tri težiščne skupine, ki naj se
po možnosti sestajajo med sejami celot-
nega odbora. Gre za področje petja in
glasbe, gledališča in odrske dejavnosti
ter jezika, izobraževanja in filma. Glede
na moj duhovniški poklic in mnoge ob-
veznosti v okviru Cerkve sem prosil od-
bornike, da bi pomagali pri zastopanju
KKZ na raznih prireditvah. Ker smo se
posvetili tudi očitku, da kot krovna orga-
nizacija premalo gledamo na to, kaj se
dogaja na podeželju, smo se kratko malo
odločili, da bomo prve seje odbora imeli
na podeželju in ob tej priložnosti povabi-
li tudi krajevna društva tiste regije na po-
govor in izmenjavo izkušenj. Vse to se že
dogaja in tudi rojeva dobre sadove. Poleg
tega Zalka Kelih-Olip kot tajnica zelo
vestno gleda na pretok informacij in po

elektronski pošti redno pošilja vabila za
razne prireditve. 

Bilo pa je tudi že nekaj srečanj in po-
govorov z raznimi ustanovami in kultur-
nimi dejavniki: bili smo na pogovoru pri
škofu Aloisu Schwarzu, srečali smo se s
predstavniki SPZ in se lepo pogovorili o
nadaljnjem sodelovanju ter o naših skup-
nih nalogah. Obiskali so nas tudi zastop-
niki Kluba koroških Slovencev v Mari-
boru in se nam predstavili. Naše delo
smo predstavili novemu ministru za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu Gorazdu
Žmavcu ter tudi predsednici vlade v od-
stopu Alenki Bratušek. Pred odhodom
nas je povabil g. Waldner kot kulturni re-
ferent in nam ob tej priložnosti obetal fi-
nančno pomoč za določene projekte. V
Ukvah je bilo srečanje s predstavniki
Slovencev v Italiji, kjer smo predstavili
ponudbe za spored Koroških kulturnih
dnevov na Primorskem, ki bodo letos
oktobra. Nedavno pa smo se ob skupnem
kosilu še zahvalili nekdanjim odborni-
kom, ki sedaj naše delo spremljajo od zu-
naj in nam stojijo ob strani na drugačen
način. V tem času sem bil lahko sam na
nekaterih prireditvah in sem tam tudi
imel priložnost spregovoriti, čestitati, se

zahvaliti ter spodbujati za nadaljnje delo.
Velikokrat pa sem moral svojo udeležbo
tudi opravičiti in le prositi morem za ra-
zumevanje, če me kje upravičeno priča-
kujejo, pa sem poklicno zadržan. Vesel
pa sem, da lahko računam na dober odbor
in pisarno, ki vestno in kreativno soobli-
kuje kulturo na Koroškem in tako dobro
izpolnjuje poslanstvo naše ustanove.  

Janko Krištof, predsednik KKZ
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Sreœanja nas povezujejo

Teden mladih umetnikov

21. – 26. 7. 2014 in
28. 7. – 2. 8. 2014 
Prireditelji: Krščanska kulturna zveza,
Katoliška otroška mladina, Mladinski
center na Rebrci

Teœaj retorike v Ankaranu

Od 22. 8. do 24. 8. 2014
se lahko udeleæite teœaja
retorike v Ankaranu

več na strani 7

Slovenske poœitnice 
»Igraje do slovenøœine”
24. – 29. 8. 2014 
Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelja: Katoliški dom prosvete in
Krščanska kulturna zveza
prijave: Dom prosvete Sodalitas
0043 (0)4239-2642; office@sodalitas.at 

600 let od zadnjega
ustoliœevanja

Letos obhajamo okroglo obletnico
zadnjega ustoličevanja koroškega vojvo-
da ob Knežjem kamnu, kjer so že Karan-
tanci ustoličevali svoje kneze. V spomin
na ta dogodek – kot zadnji je bil po tem
obredu ustoličen Habsburžan Ernst Že-
lez ni leta 1414 – je v pripravi kulturno-
zgodovinska prireditev pri Gospe sveti
in na Krnskem gradu. V nedeljo, 21. 9.
2014, bo začetek sporeda pri Krnskem
gradu, nato je načrtovan pohod do Gospe
Svete in tam obeležitev tega dogodka s
kantato Franceta Cigana Ustoličenje ka-
rantanskega kneza v izvedbi Slovenske-
ga komornega zbora in inštrumentali-
stov. Koncert bodo zaokrožili domači
zbori. Že sedaj vas vabimo, da z nami
praznujete ta dogodek na zgodovinskih
tleh Gosposvetskega polja. 

Odbor Krøœanske kulturne zveze s predstavniki druøtev iz Zgornjega Roæa in z Zilje
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Urh Kassl – 75 let
Na Talah pri Podgorjah je ob-

hajal polokrogli jubilej pionir in
dolgoletni predsednik Glasbene
šole Urh Kassl. Kot ljudskošolski
učitelj je učil v več krajih in bil
tudi ravnatelj na različnih šolah –
nazadnje v Podgorjah. Bil je pe-
vovodja MePZ Jakob Petelin Gal-
lus in drugih zborov, že dolga leta

pa vodi cerkveni pevski zbor v Podgorjah. Krščanska
kulturna zveza iskreno čestita in želi obilo sreče in
zdravja na nadaljnji življenjski poti!

Urban Popotnig – 60 let
Na Bistrici na Zilji je pred krat-

kim praznoval okroglo obletnico
predsednik SPD Zila in učitelj na
ZG in ZRG za Slovence Urban
Popotnig. Stebru slovenske kultu-
re na Zilji in navdušenemu kmetu
čestitamo in mu želimo še mnogo
lepih let v krogu najdražjih!

Stanko Polzer odlikovan
Za svoje dolgoletno uspešno

delovanje na zborovskem pod -
ročju je Stanko Polzer, zborovod-
ja MePZ Danica in učitelj na ZG
in ZRG za Slovence v Celovcu,
12. aprila 2014, v okviru 23. tek-
movanja Naša pesem v Mariboru,
prejel Gallusovo listino. Odliko-
vanje podeljuje Javni sklad RS za

kulturne dejavnosti, ki s tem odlikuje posebne dosež-
ke na glasbenem področju. Polzerja sta za odličje
predlagala SPZ in KKZ, ki ob prejemu iskreno česti-
ta!

Œestitke ob prejemu nagrade
Za svoje angažirano delovanje

na področju medijev, še posebej
kot dolgoletna odgovorna uredni-
ca trijezične radijske oddaje »Ser-
vus-Srečno-Ciao«, je Renate
Pfeiffer od Skupnosti koroških
Slovenk in Slovencev prejela
osmo Kugyjevo nagrado. S svoji-
mi prispevki je nagrajenka »v

službi sporazumevanja v deželi in prek njenih meja«
zapustila neizbrisne sledi, kakor je poudaril Reginald
Vospernik v lavdaciji.  

Nagrajen film Sence sramote 
Za svoj angažirani film »Sence

sramote«, celovečerni dokumen-
tarec o žrtvah nacionalsocialisti-
čnega terorja, je urednica manj-
šinske redakcije ORF, Sabina
Zwitter-Grilc, prejela priznano
novinarsko nagrado, Claus-Gat-
terer-Preis 2014. Nagrado je Av-
strijski klub novinarjev izročil na-

grajenki 20. junija v Brunecku. KKZ ob prejemu
priznanja iskreno čestita! 

110 let delovanja SPD Zvezda v Hodišah
V Grajski štali v Hodišah je bilo 27. aprila 2014 zelo svečano in ži-

vahno, saj je praznovalo domače društvo SPD Zvezda svojo 110-letni-
co in nudilo obiskovalcem od blizu in daleč pester kulturni spored. Po-
leg domačih skupin – Otroški zbor PIPAPO, Mladi tamburaši in
Tamburaški ansambel, so na koncertu, ki sta ga povezovala Monika
Novak-Sabotnik in Hans Mosser, navdušili še Kvintet bratov Smrtnik,
PRAPROTnice ter Trio Sandala. Društveno delovanje v Hodišah je
tesno povezano s tamburaško skupino, ki bo letos poleti praznovala
10-letnico obnovljene dejavnosti. Ob visokem društvenem jubileju
čestita tudi Krščanska kulturna zveza! 

MePZ Podjuna – koncert je povezal starejøe in
mlajøe

Ob svoji 40-letnici delovanja je MePZ Podjuna vabil na praznični
koncert – Festino, ki ga je oblikoval skupno z naraščajem Mlada Pod-
juna. Zbor pod taktirko Anje Kapun je na koncertu pred polno dvorano
KD v Pliberku prehodil pot od tradicionalnih slovenskih pesmi prek
popevk, spiritualov in sodobnih pesmi do slovenskih narodnih pesmi v
novih priredbah mlajših slovenskih skladateljev. MePZ Podjuna šteje s
svojim angažiranim glasbenim sporedom med stebre koroškega pev-
skega ustvarjanja in je nepogrešljiv kulturni dejavnik v mestni občini
Pliberk.

PD Lipa – 40 let obnovljene kulturne dejavnosti
Majnika je v Velikovcu praznovalo PD Lipa 40-letnico obnovljenega

društvenega delovanja. Društvo je bilo sicer prvotno ustanovljeno leta
1906, po zasilni ukinitvi delovanja med drugo svetovno vojno pa je tra-
jalo do leta 1974, da se je v Velikovcu in okolici nadaljevalo organizi-
rano kulturno delovanje. V polni dvorani mestne hiše – Neue Burg – so
nastopajoči zbori in skupine v nedeljo, 4. maja 2014, nudili pester spo-
red v počastitev okrogle obletnice. Poleg domače Vokalne skupine Li-
pa in otroškega zbora Lipov cvet so spored oblikovali MePZ PD Sele,
Rapatz Qintett in kot poseben gost APZ Tone Tomšič iz Ljubljane, ki je
s svojim vrhunskim petjem navdušil številno publiko.

MePZ Podjuna in Mlada Podjuna – Festino

Vokalna skupina Lipa in Lipov cvet
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Zgoøœenka skupine 4-4-2
Nenavadna sim-

bioza nogometa in
petja je rodila novo
zgoščenko. Na ev-
ropskem prvenstvu
manjšin v  Budyšinu
so leta 2012 spoznali,

da jim poleg brcanja žoge teče tudi skup-
no petje. In tako so Miran Kelih, Marjan
Kropiunik, Toni Smrtnik in Marko Oraže
sklenili, da se v pavzah nogometnih iger
sproščajo s petjem slovenskih pesmi. Re-
zultat tega je zgoščenka, ki so jo letos
posneli v studiu ORF v Celovcu. Pri sne-
manju je kvartet podprla Dana Smrtnik.
Zgoščenka stane 15 evrov.

Nova zgošœenka iz Sel
Z naslovom Sa-

njam o pesmi je
MePZ PD Sele izdal
novo zgoščenko z iz-
branimi slovenskimi
narod nimi in umetni-
mi pesmimi. Zgo -

ščenka podaja lep prerez pevskega reper-
toarja selskih pevk in pevcev, ki pod
vodstvom Romana Verdela oblikujejo
tudi farno življenje in olepšajo cerkvene
praznike v Selah. Na zgoščenki, ki jo
lahko kupite v obeh slovenskih knjigar-
nah v Celovcu ter pri članih zbora, je tu-
di izbor pesmi z jubilejne prireditve ob
60. letnici PD Sele leta 2013. Cena je 15
evrov.

Broøura PD Sele
Pevsko društvo Sele

je ob 60-letnici delo-
vanja izdalo tudi bro-
šuro z zbranimi podat-
ki o živi pevski tra -
diciji v Selah. Brošura
daje dober pregled
pevskega ustvarjanja
v Selah, kjer so v teku

let različni zbori in pevske skupine z
ubranim petjem olepšali mašne in po-
svetne svečanosti v Selah in okolici.
Brošura stane 5 evrov. 

Mladinski zbor Danica poje 40 let
V Šentprimožu je praznoval posebni jubilej (39+1) Mladinski zbor Danica pod vod-

stvom Barbare Mistelbauer-Stern. Na jubilejnem koncertu 24. maja 2014 v domačem
Kulturnem domu sta nastopila Otroški in Mladinski zbor Danice in podala pester vpo-
gled v svoje dolgoletno angažirano delovanje. Mladinski zbor je navdušil z raznolikim,
domačim in mednarodnim pevskim sporedom v raznih jezikih in dokazal, da sodi med
najboljše zbore na Koroškem. Ob jubileju čestita tudi Krščanska kulturna zveza!

Danijel Grafenauer novi predsednik KKS v Mariboru
Na občnem zboru Kluba koroških Slovencev v Mariboru je bil izvoljen

za novega predsednika zgodovinar dr. D. Grafenauer, znanstveni sodela-
vec Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Čestitamo k izvolitvi in
se veselimo sodelovanja! Dosedanjemu predsedniku KKD v Mariboru dr.
Marjanu Žnidariču se zahvaljujemo za dobro sodelovanje v preteklih letih.

Civilnik David Olip odhaja
Od oktobra 2013 dalje je

pri Krščanski kulturni zve-
zi opravljal civilno službo
David Olip iz Sel. Preživeli
smo skupaj osem mesecev
in dobil je dober vpogled v

delovanje naše krovne organizacije ter
vestno in zanesljivo opravljal svoje nalo-
ge in sooblikoval delo v naši pisarni. Na
nadaljnji življenjski poti mu želimo vse
dobro in naj se rad spominja časa, ki smo
ga preživeli skupaj!

Klub sloven-
skih študentk in štu-

dentov v Gradcu (KSŠŠG) deluje že od
leta 1974 dalje. Namen kluba je, poleg
druženja slovenskih študentov v Grad-
cu, gojiti in ohranjati slovensko kultu-
ro v Avstriji. Klubski prostori so vsak
četrtek odprti za različne prireditve kot
na primer gledališče, koncerte, branja
itn. Ob ponedeljkih se študentje v klu-
bu dobijo na tradicionalnih zborovskih
vajah, saj je pevska tradicija med slo-
venskimi študenti v Gradcu stara že
več kot 50 let. Višek letošnje pevske
sezone je bil pevski seminar v Stari po-
šti na Bistrici na Zilji, pri katerem so se
pevke in pevci marsikaj naučili in se
seveda tudi zabavali. Niso pa le pridno
vadili, ampak so bili vabljeni tudi na
nekaj nastopov. Povabili so jih Zeleni
na Koroškem na svojo prireditev ob

desetletnici delovanja v deželnem zbo-
ru v Celovcu, nastopali so na spomla-
danskem koncertu Bivaži pr Zili v Za-
homcu in na Vigrednem koncertu SPD
Srce v Dobrli vasi.

Letos klub praznuje štirideseto ob -
let nico delovanja, zato bo tradicionalni
niz prireditev Slovenski dnevi, ki ved-
no privabi veliko število obiskovalcev,
v veliki meri posvečen praznovanju in
spominu na pretekle dogodke. V klub-
skih prostorih se bodo v oktobru štiri
dni odvijali raznovrstne delavnice,
koncerti, branja in različne kulturne
prireditve.

Priredtve v klubu so primerne za vse
generacije, zato ste prav vsi prisrčno
vabljeni, da se nam ob priliki pridruži-
te. Klubaši bodo nadvse veseli vašega
obiska!

Tanja Herk

S polno paro v 5. desetletje

Smuklce praznovale 10-letnico
Pri Prangerju v Zmotičah je

25. maja 2014 otroška skupi-
na Smuklce pod vodstvom
Terezije Gallob praznovala
10-letnico in ob jubilejnem
koncertu imela v gosteh poleg
domače skupine Hauftre in
harmonikaša Jakoba Mikla še
pesnico Mili Hrobath iz Šentlenarta pri Sedmih studencih. Prireditev v okviru SPD
Dobrač je bila dobro obiskana, s slikovnim materialom so prireditelji lepo prikazali
delovanje skupine skozi celo desetletje. Otroška skupina Smuklce je v preteklih letih
redno sooblikovala koncerte domačega društva in gostovala pri sosednjih društvih,
pela je pri mašnih slovesnostih in bila reden gost na Srečanju mladinskih zborov.
Krščanska kulturna zveza se zahvaljuje za plodno sodelovanje in čestita ob jubileju!
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classic 
Od 2. do 14. aprila 2014 je potekala le-

tošnja Rožanska kulturna vigred. Pod
skupnim imenom je devet kulturnih dru-
štev in regionalnih centrov nudilo osem
prireditev, ki so od ekskurzij, prek gleda-
liških predstav pa tja do predavanj in šo-
lanj nudili kulturno-izobraževalni spored

v krajih Roža oz. z izletom tudi v Soško
dolino. S Kulturno vigredjo rožanska
društva na lep način prikažejo strnjen
pregled svojega delovanja in pod skup-
nim geslom privabijo na svoje prireditve
ljudi od blizu in daleč.   

Rožanska kulturna vigred

Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, ki
jih ob sodelovanju KKZ in SPZ ter Klu-
ba koroških Slovencev v Ljubljani prire-
ja Društvo slovensko-avstrijskega prija-
teljstva, so letos od 22. do 26. aprila
prinesli v slovensko prestolnico pester

kulturni utrip iz Koroške in predstavili
del kulturno-umetniškega ustvarjanja na-
rodne skupnosti. Na sporedu je bila sli-
karska razstava Kristijana Sadnikarja,
skupen koncert Glasbene šole na Koro-
škem in glasbene šole Konservatorija v
Ljubljani, literarni večer mladih koroških
pesnic (Verena Gotthardt, Nina Zdouc,
Kvina Hutterer in Amina Majetić), kon-
cert MePZ Danica iz Šentprimoža in
tamburaške skupine Tamika iz Železne
Kaple ter lutkovna predstava Dol s čod -
ram lutkovne skupine SPD Srce v Dobrli
vasi. Kulturne dneve je odprl avstrijski
veleposlanik v Ljubljani Clemens Koja
in podčrtal pomen čezmejnega sodelova-
nja na kulturnem področju.

Koroški utrinki v slovenski prestolnici

Po letu premora se je letos nadaljevala
tradicija Kulturnega tedna koroških Slo-
vencev, tokrat v Šentandražu v Labotski
dolini. Potekal je od 12. do 18. majnika
2014 in v krajih Labotske doline (Šent -
andraž, Maria Rojach) prikazal prerez

kulturnega delovanja koroških Sloven-
cev ter skrbel za prijateljsko srečanje
med nemško govorečimi in slovenskimi
skupinami na Koroškem. Kot običajno je
spored kulturnega tedna zaobjel pevsko,
gledališko, literarno in glasbeno ustvar-
janje slovenske narodne skupnosti na
Koroškem. Posebnost letošnjega tedna je
bil t.i. Tabor dialoga, v okviru katerega
so se srečavali učenci nove srednje šole
Šentandraž, nove srednje šole Pliberk in
Prve osnovne šole Slovenj Gradec ob
raznih prireditvah. Na slavnostnem od-
prt ju je za slovensko narodno skupnost
spregovoril predsednik KKZ Janko Kri-
štof, slavnostni nagovor je imel deželni
glavar Koroške, Peter Kaiser, v pozdrav
pa je spregovoril tudi župan mestne obči-
ne Šentandraž Peter Stauber. Organiza-
torji so bili s potekom kulturnega tedna
zadovoljni in tudi odziv domačega prebi-
valstva je bil zelo dober, kar dodatno
podčrta smisel tega prijateljskega sreča-
vanja in spoznavanja. 

Kulturni teden koroških Slovencev

29. maja 2014 je KKZ v sodelovanju z
Društvom prijateljev Slovenske filhar-
monije vabila na obisk koncerta Orkestra
Slovenske filharmonije in Slovenskega
komornega zbora pod taktirko franco-
skega dirigenta Emmanuela Villaumea.
Na sporedu sta bila Debussyjeva Izvolje-
na gospodična ter Dafnis in Hloa špan-
skega komponista M. Ravela. Slovenski
filharmoniki so s tem koncertom ponov -
no dokazali, da sodijo med boljše simfo-
nične ansamble današnjega časa.

Pisana Promlad

23. maja 2014 so prireditelji – Volban-
kova ustanova v sodelovanju s KKZ in
SPZ – vabili na zaključno prireditev 4.
Pisane Promladi in na slavnostno podeli-
tev nagrad v ORF-teater v Celovcu. Pri-
jetni dopoldan je moderiral Niko Kup-
per, slovenski spored ORF pa je
prireditev predvajal v živo po radiu. Za
glasbeni okvir so skrbeli orkester Glas-
bene šole ter udeleženci lanske rock-de-
lavnice Mladi rod rock. Žirija je to leto
izbirala izmed 700 prispevkov, ki so po
kvaliteti in raznolikosti pokazali ogro-
men potencial besednih ustvarjalcev
med mladimi. Presenetljivo je bilo tudi
lepo število narečnih prispevkov, ki so
po svoje popestrili natečaj pisanja in po-
dali raznoliko jezikovno podobo Koro-
ške. Zmagovalci so prejeli priznanja in
skromna darila, skupno pa se bodo poda-
li na izlet v Ljubljano, kjer bodo prežive-
li prijeten popoldan.

Nepozabljeni na vidnem mestu
Na zunanji steni Deželnega dvorca v

Celovcu je od 8. maja dalje pritrjena spo-
minska plošča žrtvam nacionalsocializ-
ma. Plošča spominja na koroške parla-
mentarce, ki so postali žrtev nacional -
socialistične diktature. Deželni glavar
Peter Kaiser je ob odkritju dejal, da spo-
minska plošča predstavlja nadaljnji ko-
rak k potrebni kulturi spominjanja na
Koroškem. Imenovani na spominski plo-
šči so: Valentin Podgorc, Franz Aschgan,
Anton Falle, Karl Krumpl, Peter Melc-
her in Franz Swoboda, ki so bili vsi de-
želnozborski poslanci.

Mlade pesnice so brale v Ljubljani

Fabijan
Zidej

Nagrajenci z mentorji in œlani æirije

Jezikovne poœitnice
Včeraj so se začele Jezikovne počitnice v No-

vem mestu, ki jih prirejata Krščanska kulturna
zveza in OŠ Grm v Novem mestu. 20 otrok/mla-
dincev se bo v naslednjih 14 dneh na igriv način
izpopolnjevalo v slovenskem jeziku in se hkrati
urilo v raznovrstnih šport nih panogah ter preiz-
kušalo svoje talente v različnih umetnostnih
zvrsteh. Počitnice trajajo do 11. 7. 2014. Več
slik in informacij najdete pod www.kkz.at 
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15. junija je KKZ v sodelovanju s SPD
Zarja in faro Železna Kapla vabila na
Družinsko petje v farno dvorano v Želez -
ni Kapli. Vabilu se je odzvalo 12 pevsko-
glasbenih družin, ki so vsaka po svoje

očarale in navdušile poslušalce. Nad 90
nastopajočih je farno dvorano v Železni
Kapli za en popoldan spremenilo v javni
kraj sproščenega prepevanja in muzicira-
nja družin - doživeli smo pravo manife-

Sreœanje mladinskih zborov

Festival Suha
Oktet Suha je letos pripravil Festival

Suha skupno z Dravograjskim oktetom,
ki pa se letos koncertov žal ni mogel
udeležiti. V cerkvi sv. Vida v Dravogra-
du je bil koncert v petek, 20. junija, dan
kasneje, na prvi poletni dan, pa je bil
koncert, ki ga je povezoval Danilo Katz,
z vrhunskimi skupinami na suškem gra-
du. Številne obiskovalce so očarale sku-
pine »Jazzation« iz Madžarske, »Sestre
Trobec Žagar« iz Slovenije, Moški oktet
»Voices Unlimited« iz Salzburga in Ok-
tet Suha. Pevsko-inštrumentalna skupina
Žvabek je pozdravila navdušeno občin-
stvo. Oktet Suha je izvedel dobrodelno
akcijo za žrtve poplav v Bosni in Herce-
govini. 

skupin. Otroški zbor Srčki iz Dobrle va-
si, Lipov cvet iz Velikovca, Otroški in
mladinski zbor Amabilis iz Galicije, šol-
ski zbor Mohorjeve ljudske šole v Ce-
lovcu, Otroška skupina Jepca iz Loč,
Otroška skupina Radiše, Mladinska sku-
pina Hauftre z Ločila ter Young Oister-
nig z Bistrice na Zilji so ponesli radožive
pesmi in melodije med zbrano občinstvo.
18. maja 2014 pa so nastopajoči zbori in
skupine spremenili ljudsko šolo na Suhi
v koncertni oder. Lutke Suha, Mladinski
zbor Sele, Otroški zbor Obirčki, U-14-
Chor des Heimatklang Bach/Potoče,
Otroški zbor Danica iz Šentprimoža,
Otroški zbor Živ-žav iz Globasnice ter
Mlada Podjuna iz Pliberka so v majni-
škem razpoloženju prinesli vigredne po-
zdrave med obiskovalce. Priljubljena
stalnica Krščanske kulturne zveze je
znova pokazala, kako raznolika in nade-
budna je mlada pevska scena koroških
Slovencev. 

Na koncertu je zadonela skupna pesem (SMZ 2014), Suha

Vsi nastopajoœi z moderatorko Moniko Novak-Sabotnik

Oktet Suha

Družinsko petje
stacijo družinskega petja. Družinsko pe-
tje 2014  je potekalo tudi v okviru Tedna
ljubiteljske kulture, ki ga prirejata Javni
sklad RS in Zveza kulturnih društev Slo-
venije v tednu od 15. do 22. junija 2014
po vsej Sloveniji in v zamejstvu skupaj z
vsemi zamejskimi kulturnimi organiza-
cijami.

Nastopali so: Družina Kert (Celovec),
Monika, Andrea & Daniel Lippusch
(Remšenik), Družina Krušic (Velinja
vas), Kvintet bratov Smrtnik (Korte),
Družina Olip (Sele), Družina Paulič Bar-
bara in Lenart (Obirsko), Družina
Smrtnik (Bistričnik) (Obirsko), Družina
Paulič Milena in Franci (Obirsko),
Bajdlnovčki (Lepena), Družina Hirm
(Žvabek), Smrtnikove dečle (Obirsko) in
Družina Laussegger (Slovenji Plajberk).

Letošnjo revijo Srečanje mladinskih
zborov je Krščanska kulturna zveza v so-
delovanju s SPD Zila in KPD Drava pri-
redila na Bistrici na Zilji (Stara pošta) in

na Suhi (ljudska šola). V Stari pošti sta
27. 4. 2014 odmevala otroško vriskanje
in petje, številna publika je z navduše-
njem spremljala spored nastopajočih
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Spominske slovesnosti ob 
120-letnici rojstva Antona Jobsta

V Žireh letos
potekajo po-
membne spo-
minske obletni-
ce ob 100-let -
nici postavitve
znamenitih Mi-
lavčevih orgel
v tamkajšnji
župnijski cerk -
vi ter 120-letni-
ci rojstva orga-
nista, zboro -

vodja, slovenskega skladatelja in duše
glasbenega življenja na Žirovskem, An-
tona Jobsta, rojenega na Brdu na Zilji.
Anton Jobst je pretežni del svojega živ -
ljenja preživel v Žireh, kjer je deloval na
glasbenem področju in mnoge rodove
Žirovcev popeljal v svet glasbene umet-
nosti ter s svojimi deli duhovne in po-
svetne vsebine zaznamoval celoten slo-
venski glasbeni prostor. Anton Jobst, po
domače Kopičev, se je rodil leta 1894 na
Brdu pri Šmohorju kot drugi otrok kme-
ta, cerkovnika in organista Nikolaja
Jobs ta ter Marjane Jobst, rojene Grafe -
nauer. Prvi glasbeni učitelj na domačem
koru na Brdu je bil njegov oče Nikolaj,
nato se je učil v cerkvi pri Svetem Križu
v Beljaku pri stricu Francu, deželnem po-
slancu in organistu Francu Grafenauerju.
Franc Grafenauer je spoznal Antonovo
izredno glasbeno nadarjenost in ga leta
1910 še ne šestnajstletnega poslal v org -
larsko šolo v Ljubljano. Po končani šoli
se je Jobst še naprej izpopolnjeval v glas-
bi pod mentorstvom skladatelja Stanka
Premrla. Oktobra leta 1912 je nastopil
službo organista v Žireh. Čeprav je bil
prepričan, da v Žireh ne bo ostal, se je
potem izkazalo, da je bila to s kratkimi
prekinitvami njegova prva in zadnja slu-
žba. Ostal je predvsem zaradi prijaznega
sprejema domačinov in mešanega pev-
skega zbora, ki je že obstajal, pa tudi za-
radi mogočnih orgel, ki so jih postavili v
novi župnijski cerkvi leta 1914. Njegovo
delo je pustilo v glasbenem življenju na
Slovenskem globoko sled. Bogata zapu-

ščina je obsežna, saj zajema 641 ugoto-
vljenih skladb v rokopisih in tiskih. Sem
spadajo tudi priredbe. Za svoje bogato
ustvarjanje in delo je bil večkrat nagrajen
in odlikovan. Najvišje priznanje, ki ga je
prejel za svoje življenjsko delo, je bilo
cerkveno odlikovanje papeža Janeza
Pavla II. – red viteza Gregorja VI. kot
najvišje mogoče odlikovanje za laike v
rimsko-katoliški Cerkvi. Njemu v spo-
min so Muzejsko društvo Žiri, Občina
Žiri, Slovenski narodopisni inštitut Ur-
ban Jarnik, župnija Brdo ter Kluba koro-
ških Slovencev v Ljubljani in Mariboru
leta 2011 ob 30-letnici smrti pripravili
spominsko ploščo, ki so jo blagoslovili v
Žireh in jo nato namestili na njegovo roj-
s tno hišo na Brdu pri Šmohorju. Plošča je
iz marmornatega kamna, na njem je po-
leg imena in priimka ter datumov rojstva
in smrti dvojezični napis: »Slovenski
skladatelj, zborovodja in organist se je
rodil v tej hiši. Živel in ustvarjal je v Ži-
reh.« Na plošči je tudi bronasti relief, ki
ga je umetniško oblikoval Brane Vegelj.
Slovesno mašo in odkritje plošče na
Brdu sta oblikovala Cerkveni mešani
pevski zbor Anton Jobst in Moški pevski
zbor Alpina – zbora, ki jih je Anton Jobst
vodil v svoji novi domovini v Žireh.

V Žireh se bodo letos spomnili 120-
let nice rojstva Antona Jobsta s sloves -
no mašo, ki bo v petek, 12. septembra ob
19. uri v župnijski cerkvi sv. Martina.
Slovesnost bo oblikoval Cerkveni meša-
ni pevski zbor Anton Jobst. 

Spomnili pa se bodo tudi 100-letnice
postavitve orgel, ki so zadnje delo Ivana
Milavca in druge največje v njegovem
opusu, takoj za orglami v ljubljanski stol-
nici. Pogovorni večer o orglah in Antonu
Jobstu bo 19. septembra ob 19. uri v dvo-
rani župnišča. Pogovor  bosta vodila dr.
Franc Križnar in orgelski mojster Mari-
jan Bukovšek.

Ob 30-letnici smrti Antona Jobsta je
izšla posebna poštna znamka v spomin
Antonu Jobstu, ki so jo letos ponatisnili.
Letos pa je izšla tudi znamka z motivom
žirovskih orgel.

20-letnica
Narodopisnega
društva
Urban Jarnik

Letos mineva 230 let rojstva in
170 let smrti duhovnika, narodo-
pisca, jezikoslovca in pesnika Ur-
bana Jarnika. Po njem sta poime-
novana Slovenski narodopisni
inštitut in Narodopisno društvo
»Urban Jarnik«. V letošnjem letu
praznujemo tudi 20-letnico ustano-
vitve Narodopisnega društva Ur-
ban Jarnik, ki je od 28. maja 1994
naprej pravni nosilec inštituta. Za-
četki zbiranja in prouče vanja naro-
dopisnega blaga pod okriljem
Krščanske kulturne zveze segajo
trideset let nazaj. Leta 1983 je bil
ustanovljen etnološki oddelek, v
katerem se je razvila izredna boga-
ta dejavnost, zato je KKZ v letu
1992 ustanovila inštitut. V letu
1994 je z novo obliko organizirane
etnološke dejavnosti na Koroškem
v obliki samostojnega društva in-
štitut dobil možnost za širok razvoj
etnološke raziskovalne dejavnosti.
Etnološki oddelek KKZ in kasneje
inštitut sta vseskozi sledila potre-
bam časa in sočasnega družbenega
razvoja, sodobni (družbeni) izzivi
na Koroškem pa delovanju Slo-
venskega narodopisnega inštituta
»Urban Jarnik« dajejo tiste smerni-
ce, s katerimi etnološko razisko-
valno dejavnost tudi aktivno vklju-
čuje v družbeni razvoj na Koro -
škem. 

Ob letošnjih obletnicah sta Na-
rodopisno društvo in Slovenski na-
rodopisni inštitut Urban Jarnik
pobratena s Slovensko gimnazijo,
na kateri sta društvo in inštitut ob
letošnji akademiji, 24. aprila, pred-
stavila svoje delovanje.

V nedeljo, 18. maja 2014, sta Keltski muzej na Bregu in Kulturno dru-
štvo „Peter Markovič“ vabila na Dan rokodelcev. Iz Rezije sta prišla dva
brusača s tipičnimi brusilnimi napravami na kolesih, iz Celja pa Vlado
Nunčič, izdelovalec inštrumentov. Tako Rezijani kakor Vlado Nunčič so
bili glavna atrakcija tega silno dobro obiskanega dneva. Svoje dejavnosti
so predstavili še kovač, čevljar in kmet, ki je kazal nekdanja kmečka opra-
vila od klepanja kose do izdelave stolov. Predstavili so tudi barvanje blaga,
žganjekuho in »kuhanje« mila. Zanimanje publike je zgovoren dokaz, da
se ljudje zavedajo, da je treba staro obrt ohraniti in ceniti. Brusaœi iz Rezije so obiskali Koroøko

!

!

!

!

!

!

Anton Jobst
(znamka)

Dan rokodelstva na Bregu – odkrivajmo staro domaœe rokodelstvo
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Teœaj retorike na
slovenski obali
Imate v trebuhu metuljœke,
kadar morate spregovoriti v
javnosti, se potite, zardite, po-
zabite bistvo, ko poroœate na
pomembnem sestanku? Bi ra-
di obvladali strah in se znebili
drugih težav pri govorjenju in
javnem nastopanju?
Potem se udeležite teœaja reto-

rike, pri katerem boste brusili
vešœine nastopanja pred obœin-
stvom, prepriœevanja, posluša-
nja, govorice telesa, poskušali
se boste znebiti mašil in govori-
ti jasno, prodorno, prepriœljivo
in argumentirano. Vse to seveda
z obilico humorja, kar je najbolj
zapeljiva lastnost dobrega go-
vorca.

Teœaj bo potekal od 22. do
24. avgusta 2014 v Ankaranu. 

Vodi: 
Damjana Œerne,
slovenska igralka
in predavateljica
na Šoli retorike 
v Ljubljani

Cena: € 150,00 (€130,00 s
popustom) vklj. prenoœitvi in
hrana

Prijave: do 14. julija 2014
na KKZ – 0463 516243,
oz. office@kkz.at

Teœaj je primeren za osebe od
17. leta naprej. Število udele-
žencev je omejeno na 15 oseb.

Gledališka šola pospešuje jezikovno
in odrsko (samo)zavest

Med petnajstimi skupinami, ki se bodo letos udeležile naše Gle-
dališke in lutkovne delavnice v Ankaranu, bo letos prviœ tudi na-
rašœaj, ki se je v preteklih letih izobraževal v gledaliških šolah, ki
jo KPD Šmihel in SPD Šentjanž ponujata svojim najmlajšim. Tu-
di v Pliberku od letos naprej ponujajo podobno gledališko urje-
nje. O pomenu in koristi gledališke šole smo se pogovarjali s pred-
sednico šmihelskega društva in odbornico KKZ Micko Opetnik.

Odrska dejavnost v Šmihelu je že od
nekdaj zelo bogata, predvsem slovi
Šmihel kot eden pomembnih centrov
kvalitetne lutkovne dejavnosti. Pred
nekaj leti ste se odloœili, da dodatno
ustanovite še gledališko šolo. Zakaj?
Med mladimi je veliko zanimanja za

gledališko in lutkovno ustvarjanje, posle-
diœno za nastopanje na odru. Da bi to
omogoœili œim veœ otrokom, smo se
odloœili za gledališko šolo, ki živi in se
razvija od ideje – otrok najprej spoznava
svoj glas, svoje telo in gledališke zakoni-
tosti in šele potem sledi študij predstave.  

Kako stari so otroci, ki prihajajo na
vaje in pod kakimi pogoji se lahko
udeležijo šole? 
Letos marca smo zaœeli z novim letni-

kom gledališke šole. V šolo smo sprejeli
otroke, ki bodo jeseni šli v šolo oziroma
že obiskujejo prvi ali drugi razred ljud-
ske šole. Enaka starost olajša delo v sku-
pini in se tudi v poznejšem gledališkem
in lutkovnem ustvarjanju izkaže kot veli-
ka prednost. Gledališko šolo, ki jo obi-
skujejo otroci vsak œetrtek po eno uro,
ima en sam pogoj – otroci morajo razu-
meti slovensko. Poleg gledališkega in
lut kovnega ustvarjanja je v zamisli za
gledališko šolo najpomembnejše izpo-
pol njevanje slovenskega jezika. Otroci
na igriv naœin spoznavajo slovenski jezik
in ga korajžno govorijo. 

Kje so razlike med delovanjem v gle-
dališki oz. lutkovni skupini in urje-
njem v gledališki šoli, ali že opazite
katerekoli posebne koristi, ki jo šola
nudi otrokom?
V gledališki oz. lutkovni skupini stoji

v ospredju študij predstave, ki je ponava-
di tudi œasovno omejen. V gledališki šoli
so v ospredju vaje za razloœno izgovorja-
vo, otroci spoznavajo svoje telo kot
igralœev inštrument, se uœijo združevati
govor in gib. Obenem pa odkrivajo oder
kot prostor, na katerem se zaœutijo in v
teku vaj poœutijo dobro, kar pogojuje sa-
mozavesten nastop. Tako se otroci nava-
dijo gledaliških zakonitosti. V šoli pa
posveœamo najveœjo pozornost sloven-
skemu jeziku. 

Kako uspete s financiranjem, kdo so
merodajni podporniki v tej zvezi?
Tako kot vsa slovenska kulturna dru-

štva na Koroškem išœemo podpornike pri
raznih ustanovah, zvezah in privatnikih.
Starši pa za gledališko šolo plaœujejo tu-
di šolnino. 

Sedaj ste pospremili prvo generacijo
skozi šolo. Kako bo šlo naprej?
Mladi gledališœniki, ki so zaœeli obi-

skovati gledališko šolo leta 2008-2009,
so se meseca maja predstavili s predstavo
Œudaška logija. To je bila njihova tretja

samostojna predstava. V gledališœu se
poœutijo tako dobro, da bodo nadaljevali
s to ustvarjalnostjo. Meseca avgusta se
bodo udeležili Gledališke in lutkovne
delavnice v Ankaranu, kjer bodo zaœeli s
študijem nove predstave. Otroci drugega
letnika gledališke šole pa se tudi že pri-
pravljajo na svoj nastop, ki bo na medna-
rodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl
2014, kjer se bodo predstavili z lutkovno
predstavo.

Œe bi kdo želel imeti veœ informacij
oz. pomoœ pri iskanju sposobnih stro-
kovnjakov, se v tej zvezi lahko obrne
na KKZ.

Mladi v gledaliøki øoli
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nedelja, 20. 7. 2014            
Tekma koscev
Culehnar v Zgornjih Rutah
Prireditelj: SPD Radiše

petek, 25. 7. 2014 
(ali 26. odvisno od vremena)
Koncert »bluesbreakers light« 
Arena Keltskega muzeja,
Breg 
Prireditelj: KD Peter Markoviœ,
Keltski muzej

sobota, 26. 7. 2014            
Poletni veœer
Kulturni dom Šentprimož
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

nedelja, 26. 7. 2014            
Pohod na Macno 
Praznik sv. Ane 
Prireditelj: SPD Radiše

sobota, 2. 8. 2014           
Dalmatinski veœer
pred Kulturnim domom
v Žitari vasi
Prireditelj: SPD Trta

petek, 4. 7. 2014
Koncert z ansamblom
Saše Avsenika
Sele-Cerkev
Prireditelj: DSG Sele-Zell

sobota, 5. 7. 2014
Tamburaški festival 
Šentjanž, Center k&k
Prireditelj: SPD Šentjanž, SPZ

sobota, 5. 7. 2014           
27. koncert klasiœne glasbe 
Cerkev na Humu, 
Prireditelj: KD Peter Markoviœ

sobota, 5. 7. 2014 
Kick & Rock – 
pred Kulturnim domom Danica,
Šentprimož
Prireditelj: Iniciativ Angola

nedelja, 6. 7. 2014, 10.00
Selsko žegnanje in 
Kmeœki praznik
10.00 sv. maša,
14.00 kulturni spored
(opoldanski napitek 
z ansamblom Rosa)
Sele-Cerkev 
Prireditelj: DSG Sele Zell,
ISSK, KIS

nedelja, 6. 7. 2014           
Mednarodno sreœanje pri 
Šti™barju, 
Komelj
Prireditelj: KPD Drava/
Župnijski svet

sobota, 12. 7. 2014
Poletna noœ
Železna Kapla
Prireditelj: SPD Zarja

sreda/œetrtek, 16./17. 7. 2014    
Kreativna dneva za otroke
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina

sobota, 19. 7. 2014          
Maša športnikov na Setiœah
Setiœe 
Prireditelj: DSG Sele-Zell

Big Bang –
Poletna glasbena delavnica

od ponedeljka, 11., do petka,
15. avgusta 2014, Dom v Tinjah

umetniški vodja: Edi Oraže
predavatelji: Ana Bezjak,
Ivo Spacapan, Tonœ Feinig,
Izidor Leitinger, Miha Vavti
posebnost letošnje delavnice bo
tesno sodelovanje in skupno
ustvarjanje z New Times Big
Bandom iz Šmihela

SKLEPNI KONCERT:
petek, 15. avgusta 2014, ob 20. uri
PRIJAVE: Sodalitas +43 (0)4239
2642, office@sodalitas.at
KKZ +43 (0)463 516243,
office@kkz.at

27. 7. – 2. 8. 2014

Slikarski teden
v Sveœah
SPD Koœna/KKZ

œetrtek, 14. 8. 2014

Trivium 
Na gori svete Heme

Prireditelji: SKD Globasnica,
fara Globasnica,
ORF-slovenski spored, KKZ

med 1. 7. in 1. 9. 2014 

v Ljubljani poteka spet

Ljubljana festival
(veœ na: www.ljubljanafestival.si)

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu
od ponedeljka, 18. 8.,
do nedelje, 24. 8. 2014

od nedelje, 24. 8.,
do sobote, 30. 8. 2014

Prireditelj: KKZ

14. 8. do 17. 8. 2014

Mladirod rock -
delavnica
Šentjanž v Rožu
veœ informacij: 
www.mladirod-rock.jimdo.com
Prijave so še mogoœe! 


