
Naše korenine so to, kar nas je kot na-
rod v preteklosti oblikovalo in kar smo
kot dediščino prejeli od naših prednikov.
To ni zazrtost v preteklost, temveč zave-
danje, kaj je naš temelj, ki nas nosi in nas
bo držal tudi v bodočih preizkušnjah. V
tem duhu smo pripravili (KKZ, NSKS,
SKS, EL, Mohorjeva družba) prireditev v
spomin zadnjega ustoličenja Koroške
vojvode v slovenskem jeziku pred 600
leti na Gosposvetskem polju.

Nismo praznovali ukinitve tega obreda
v letu 1414 (Habsburžan Ernest Železni),
pač pa stoletja dolgo uveljavljeni potek,
ki spominja na ustoličenje karantanskih
knezov in ki nas tudi danes še navdaja s
ponosom. Zaradi tega zgodovinsko več-
krat izpričanega obreda je za nas Sloven-
ce na Koroškem, v Sloveniji in razkrop -

ljene po vsem svetu knežji kamen postal
simbol naše samobitnosti, volje do živ -
ljenja in ljubezni do naroda, ki mu pripa-
damo. Zbrali smo se najprej blizu nekda-
njega kraja ustoličevanja, na Krn skem
gradu, kjer smo prisluhnili zgodovinske-

mu uvo du Janka
Zerzerja, recita-
lu Koroška opo-
roka (sonetni ve-
nec, avtor Niko
Kupper), ki sta
ga predvajala
Monika Novak-
Sabotnik in
Martin Dovjak
ter glasbi in pe-
tju skupine Mu-
sica claudiforen-
sis s Simonom
T r i e ß n i g o m .

Sledil je vrhunski koncert v gosposvetski
stolnici, ki so ga oblikovali MePZ Jakob
Petelin Gallus, Oktet Suha in Mladinski
mešani zbor ZG in ZRG za Slovence z
domačimi pesmimi ter Slovenski komor-
ni zbor in kvartet trobil s Prevalj s kanta-

to Franceta Cigana Ustoličenje karantan-
skega kneza. Naša zamisel je bila sprva,
da bi to proslavo priredili skupaj z vsemi
slovenskimi  kulturnimi in političnimi
predstavniki na Koroškem in da bi – ob
trenutnem dobrem političnem ozračju v
deželi – povabili tudi deželnega glavarja
k sodelovanju. Z obžalovanjem smo mo-
rali na - posled vzeti na znanje, da čas za
to še ni zrel. Ponujena roka tokrat ni bila
sprejeta. Bila bi lepa priložnost prikazati,
kako v svojih vrstah in tudi na širši poli-
tični ravni zmoremo presegati meje, ki so
nas nekdaj ločile. Vsi pa, ki smo bili nav-
zoči, smo doživeli, kako nas je ta prosla-
va okrepila in čustveno ganila. Zahvalju-
jemo se vsem, ki ste bili pripravljeni za
sodelovanje, pa seveda tudi vsem, ki ste
prišli in nas podprli s svojo navzočnostjo.

Janko Krištof, predsednik KKZ

krščanska kulturna zveza:christlicher kulturverband
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Živimo in prejemamo moœ iz naših korenin!

Mednarodni lutkovni
festival Cikl Cakl
v Šmihelu
15. – 19. oktober 2014
Prireditelja: KPD Šmihel in KKZ
več na strani 7

16. Koroški kulturni dnevi na
Primorskem
19. – 27. oktober 2014
Prireditelji: Krščanska kulturna zveza, Slovenska
prosveta v Trstu, Zveza slovenske katoliške pro-
svete v Gorici, Slovenski kulturni center v Ukvah
več na strani 8

Slovenski
gledališki praznik 

8. december 2014  
Mestno gledališče v Celovcu
Prireditelj:
Krščanska kulturna zveza

Musica Claudiforensis, Krnski grad

Gosposvetsko polje
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Veit Berg – 80 let
Julija je slavil v

Podkrinju pri Mohli-
čah 80. rojstni dan
Veit Berg, sin znane-
ga slikarja Wenerja
Berga in velik prija-
telj in podpornik ko-
roških Slovencev.

Veit Berg je za svojo pokončno držo in
za vsestranska prizadevanja v službi mir-
nega sožitja obeh narodnih skupnosti na
Koroškem leta 2004 prejel Einspielerje-
vo nagrado. Krščanska kulturna zveza
prijatelju iskreno čestita in mu želi še
obilo zdravja in sreče!

Jože Leskovar – 80 let
22. avgusta je praz-

noval okrogli živ -
ljenjski jubilej znani
glasbenik in zboro-
vodja Jože Leskovar
iz Slovenj Gradca. V
teku svojega življenja
je priredil in harmo-

niziral več sto pesmi in priredbe za vse
zvrsti pevskih zborov, ki se veliko pojejo
tako pri nas na Koroškem kot tudi po
Sloveniji in drugod po svetu. Krščanska
kulturna zveza ob jubileju iskreno čestita
in želi še mnogo zdravja, sreče in ustvar-
jalnega duha!

Lojze Lebiœ – 80 let
23. avgusta je praz-

noval visoki življenj-
ski jubilej skladatelj
in glasbenik Lojze
Lebič, čigar korenine
segajo k nam na Ko-
roško. Akademik
Lojze Lebič je z moj-
strskimi skladbami

ustvaril prepoznavni glasbeni opus. Šte-
vilne so njegove priredbe koroških ljud-
skih pesmi, z vrhunskimi skladbami za
zbore in soliste pa je usmerjal in usmerja
pot slovenske glasbene kulture. Vedno je
bil in je velik prijatelj Koroške in njene
pesmi in ostaja povezan prek nje tudi s
Krščansko kulturno zvezo, s katero je
večkrat sodeloval. Čestitamo in še na
mnoga leta!

Gustav Januš – 75 let
Polokrogli življenj-

ski jubilej je prazno-
val pesnik in slikar
Gustav Januš, ki s
svojo umetnostjo že
desetletja oblikuje in
sousmerja umetniško
ustvarjanje na Koro-

škem. Peter Handke ga je imenoval »edi-

nega genija« in s prevodi njegovih pesmi
pripomogel do večje prepoznavnosti nje-
gove poezije in književnega ustvarjanja
koroških Slovencev v širšem svetu.
Krščanska kulturna zveza ob jubileju če-
stita in želi še mnogo lepih, umetnosti
polnih in srečnih dni!

Luise Ruhdorfer 70 – let
Svojo 70-letnico je

praznovala Luise
Ruhdorfer. Njeno
živ ljenjsko delo so
postali rokopisi koro-
ških ljudskih iger –
tako slovenski kot
nemški – ki jih odkri-

va, objavlja in predstavlja širši javnosti.
Med njimi so pasijonska igra iz domače-
ga Štebna in igre, ki jih hrani inštitut Ur-
ban Jarnik, trenutno pa je že v pripravi
tretja knjiga. V svoji disertaciji se je po-
svetila delu Florijana Lipuša. Je tudi tan-
kočutna pesnica, v sebi pa nosi tudi iz-
kušnje iz časa druge svetovne vojne, ki
so jih doživeli najožji sorodniki in je o
tem spregovorila tudi v javnosti.

Teodor Domej – 65 let
Septembra je praz-

noval polokrogli ju-
bilej Teodor Domej,
deželni nadzornik za
slovenske višje šole,
slovenist in zgodovi-
nar. Poleg svojega
dela na področju

šolstva Teodor Domej s številnimi
razpravami predstavlja kulturno zgodo-
vino koroških Slovencev od pretekle
do polpretekle dobe. Opus njegovih
objav je obsežen, prav tako so obsežna
tudi področja njegovih razprav, ki segajo
od šolstva in (večjezične) vzgoje, jezi-
kovnih vprašanj, zgodovine, etnologije
do potopisov. Je tudi skrben zbiratelj
dokumentov naše zgodovine in je pri
tem odkril marsikatero redkost oziroma
pozabljeno kulturno dobrino, kot so to
npr. ziljske noše iz leta 1867, ki jih je
Majar peljal na slovansko razstavo v
Moskvo, Teodor Domej pa jih je pono-
vno zasledil v Etnografskem muzeju v
Peterburgu.

Ludvik Karniœar – 65 let
Polokrogli jubilej

je praznoval Ludvik
Karničar. Priljubljeni
slavist, univerzitetni
profesor na graški
univerzi, je svoje
življenje posvetil
znanosti, ostal pa je

povezan s Koroško in domačim krajem

Obir sko. S svojo disertacijo je prispeval
temeljno delo o obirskem narečju. Nje-
govo raziskovalno delo je široko in sega
od najobsežnejšega projekta »Tezaver
slovenskega jezika na Koroškem« do iz-
daje slovarjev (Gutsmannov slovar, slo-
var pravnega in ekonomskega jezika v
sodelovanju s Pavlom Apovnikom) in
razprav o narečjih in jezikoslovju. Lud-
vik Karničar kot odličen predavatelj in
govornik zna navdušiti najširši krog ljudi
za njemu »sveta« narečja, za lepo slo-
venščino in tudi za domačo pesem ter
družinsko petje, saj je Ludvik navdušen
in odličen pevec tudi zahtevnejše glasbe-
ne literature. S posveti o Slovencih v
Gradcu je opozoril tudi na mesto Gradca
v slovenski kulturni zgodovini. Ob nje-
govi 65-letnici je izšel slavnostni zbor-
nik, v katerem 31 kolegov in kolegic
predstavlja njegovo delo, ki je pustilo
neizbrisne sledi v graški slovenistiki in
slavistiki. Zbornik so mu predali na slav-
nostni prireditvi 4. oktobra na graški uni-
verzi.

Vincenc Gotthardt – 50 let
Julija je praznoval

urednik Nedelje
Vincenc Gotthardt
okrog li življenjski ju-
bilej. Gotthardt, ki s
svojimi članki in fo-
tografijami bistveno
sooblikuje poročanje

o kulturnem dogajanju na Koroškem in v
s Koroško povezanimi regijami, se je
predstavil tudi že kot slikar in razstavlja-
lec. V tedniku Nedelja je vedno znal in
zna najti poseben prostor za mladino in
za skrite (tajne!) ustvarjalce in umetnike
in jim neprisiljeno nuditi možnost, da
stopijo v javnost (najsi je to likovna
umetnost, literarno ustvarjanje ali kate-
rakoli druga umetniška zvrst). Njegov ši-
roko razviti čut za umetnost in kulturo
daje dodatno globino in pestrost kultur-
nemu poročanju na Koroškem. Krščan-
ska kulturna zveza iskreno čestita in se
zahvaljuje za dobro sodelovanje ter želi
vse najboljše! 

Ana Blatnik – predsed-
nica Zveznega sveta

Od 1. junija dalje
je koroška Slovenka
Ana Blatnik iz Bil-
čovsa predsednica
avstrijskega Zvezne-
ga sveta. To politič -
no funkcijo, ki je po
vrsti četrta najvišja v
Avstriji, bo izvajala

do konca leta 2014. Čestitamo in ji želi-
mo, da bi ji uspelo uresničiti zadane ci-
lje!
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Zdravko Haderlap –
»outstanding artist«

Za plesno-koreografski prizor Angel
spomina, ki ga je ustvaril na osnovi
uspešnice Maje Haderlap (Angel poza-
be) je Zdravko Haderlap 10. 9. 2014 na
Uradu zveznega kanclerja prejel nagrado
»outstanding artist award« za »inovativ-
no kulturno delo«. Ob prejemu nagrade
čestita tudi KKZ in želi še mnogo umet -
niško-kulturnih poletov!

Nova zgošœenka
Kvintet Donet je v

soboto, 27. septem-
bra, predstavil svojo
prvo zgoščenko Naj
pesem zadoni. Pevci
pod vodstvom Marti-
na Kušeja so navdu-

šili z ubranim petjem in predstavili do-
mačo pesem na vrhunski ravni.
Strokovni mentor in umetniški vodja
skupine je Edi Oraže. Predstavitev in
koncert v nabito polnem Kulturnem do-
mu v Pliberku je sooblikoval Trio Kore-
nika. Na zgoščenki lahko poslušate koro-
ško ljudsko pesem, pesmi domačih
ustvarjalcev – tako v slovenskem kot v
nemškem jeziku, pesmi širše regije ter
nekaj skladb Lojzeta Slaka (skupaj s
triom Korenika). Cena zgoščenke je
15 evrov.

KD Mohorjan 
na Prevaljah – 
novi predsednik

Poleti so zamenjali vodstvo pri Kultur-
nem društvu Mohorjan na Prevaljah, ki
mu odslej predseduje Boštjan Gorenšek.
Novemu predsedniku želimo vse naj-
boljše, veliko idej, moči, energije in do-
brih ljudi ob kulturnem delu. Bivšemu
predsedniku Jožku Kertu se zahvaljuje-
mo za dolgoletno plodno in prijateljsko
sodelovanje in želimo vse dobro na na-
daljnji življenjski poti. Gotovo se bodo
naše poti na kulturnem polju še večkrat
križale!

Novi civilnik pri KKZ
S 1. oktobrom

2014 bo nastopil ci-
vilno službo pri
Krščanski kulturni
zvezi Benjamin
Kupper iz Kožen -
tavre. Absolvent ZG
in ZRG za Slovence

bo v naslednjih osmih mesecih spozna-
val in podpiral delo naše osrednje kultur-
ne organizacije in preko nje spremljal
delo kulturnih društev in ustanov na Ko-
roškem. 

Novi in stari predsednik

Bernarda Fink – komorna pevka
16. septembra je

minister za umetnost
in kulturo, ustavo in
javne službe Josef
Ostermeyer predal
Bernardi Fink, mez-
zosopranistki sve-
tovnega slovesa, vi-
soko odlikovanje. V
kongresni dvorani
Urada zveznega
kanclerja je imel
lavdacijo komorni
pevec Thomas
Quasthoff, nato pa je

minister Bernardo Fink odlikoval s poklicnim nazivom komorna pevka. Slovesnosti
se je udeležilo veliko častnih gostov ter prijateljev odlikovane pevke. Tudi Krščanska
kulturna zveza ob odlikovanju iskreno čestita!

Razpis za mesto civilnika 
v naslednjem letu:

Če se zanimaš za kulturo in bi rad
spoznal delo ene osrednjih kulturnih
organizacij koroških Slovencev, po-
tem lahko opravljaš svojo civilno
službo pri Krščanski kulturni zvezi.

Delovna doba: 
1. oktober 2015 – 30. junij 2016

Spoznaval boš pisarniški vsakdan,
dobil vpogled v raznoliko delovanje
Krščanske kulturne zveze in sloven-
skih kulturnih društev na Koroškem,
pomagal nam boš pri naših dnevnih
opravilih, tvojo pomoč bomo občas -
no potrebovali tudi na terenu in na
raznih prireditvah, kjer boš spozna-
val druge kulturne delavce, pevce,
igralce, režiserje itd.
Potrebno: računalniško znanje

(Microsoft office), vozniški izpit 
Prijave: na office@kkz.at do 15.

novembra 2014!

Priznanje Petru Fistru
Na sejmu Bo-

naca v Portorožu
je 28. 09. 2014
Peter Fister prejel
priznanje Naša
Slovenija, ki ga
podeljuje Giba-
nje za ohranjanje
in uveljavljanje
slovenske kultur-
ne in naravne de-
diščine / krajine
(KULTURA NA-

TURA SLOVENIJA). Gospod Fister ga
je prejel za osebna prizadevanja za odkri-
vanje, vrednotenje, obravnavanje, ohra-
njanje in prenovo kulturne, še posebej

stavbne dediščine. Raziskoval in doku-
mentiral je tudi veliko na Koroškem, kjer
je KKZ leta 1989 izdala njegovo knjigo:
Ta hiša je moja, pa vendar moja ni…
(Arhitektura Zilje, Roža, Podjune). Na
svojih poteh po Koroški je Peter Fister v
neštetih slikarskih delih s čopičem in
svinčnikom upodobil sozvočje arhitek-
turne dediščine, ljudi in narave. Ta dela
so bila večkrat na ogled ob raznih razsta-
vah in dajejo dober vpogled v arhitekton-
sko izročilo Koroške. Krščanska kultur-
na zveza ob prejemu priznanja iskreno
čestita in želi vse dobro za naprej!

Na istem sejmu je prejel priznanje
Naša Slovenija tudi Peršmanov muzej
v Lepeni, kateremu prav tako iskreno
čestitamo!
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Kulturni dnevi lužiških
Srbov

Junija so lužiški
Srbi obiskali Koro-
ško in predstavili
širši koroški javno-
sti umetnost(i) svo-
je domovine. Na
pobudo koroškega
slikarja Karla Vou-
ka (Dom umetni-
kov v Celovcu) so
predstavili svoje

stvaritve slikarji, pesniki in pisatelji in poda-
li dober vpogled v življenje in ustvarjanje, v
težave in skrbi svoje narodne skupnosti v se-
vero-zahodnem predelu Nemčije. V vsej
umetnosti se zrcali boj majhne skupine zo-
per gospodarski pritisk, saj na območju na-
selitvenega prostora lužiških Srbov prihaja
do resnih gospodarskih konfliktov, ko drža-
va z odkopavanjem premoga uničuje in jem-
lje življenjski prostor celim vasem in s tem
celi narodni skupnosti. V Musilovi hiši so  5.
6. 2014 predstavili književnost lužiških
Srbov ter razstavo slik domačega umetnika
Karla Vouka (Satkula). Razstavi umetnosti
Lužiških Srbov v Domu arhitekture (Napo-
leonstadel) in v Domu umetnikov sta bili od-
prti do 30. 9. 2014.

Evropski projekt REG-Kult
Od 1. junija dalje poteka čezmejni evrop-

ski projekt (program Interreg) Žive vezi / Vi-
taler Kulturkontakt (Reg-Kult) med avstrij-
skimi in slovenskimi partnerji obmejne
regije Koroške. Vanj je vključenih sedem
partnerjev – iz Slovenije občina Prevalje
(vodilni partner), Koroški pokrajinski muzej
in knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem, iz Avstrije pa Mohorjeva družba,
Krščanska kulturna zveza, Katoliški dom
prosvete v Tinjah in Kulturni dom Pliberk.
Projekt, ki bo zaključen že 31. marca 2015,
naj krepi čezmejno sodelovanje omenjenih
ustanov in skrbi za povečano čezmejno
aktivnost in pospeševanje kulturnega turiz-
ma v obmejnem pasu. Aktivnosti bomo iz-
vajali na področju likovne umetnosti, gleda-
liške oz. lutkovne dejavnosti, književnosti
ter informiranja širše javnosti o tekočih
umetniških in kulturnih programov v regiji.
Krščanska kulturna zveza v sodelovanju s
krajevnimi društvi pripravlja lutkovne oz.
gledališke predstave, s katerimi želimo do-
seči čim več publike to- in onstran meje. Na-
črtovana so gostovanja pri partnerjih ter se-
veda informiranje o nadaljnjih kulturnih
prireditvah v krajih ob meji. V pripravi je tu-
di publikacija zgodovinskih zapisov o Rebr-
ci, ki jih je pred skoraj sto leti zapisal prav-
nik Ožbolt Ilaunig in na osnovi katerih je
dobro vidno prepletanje zgodovine in kultu-
re to- in onstran današnje meje. O projektu
bo informiral tudi tednik Nedelja v posebni
prilogi.

Poletna glasbena delavnica BIG BANG v Tinjah

Rekordno število pevk in pevcev se
je odzvalo vabilu na Poletno glasbeno
delavnico, ki je pod geslom BIG
BANG potekala od 12. do 17. avgusta
in jo je že sedmič organiziral Dom pro-
svete v  Tinjah v sodelovanju s KKZ.
Pevcem se je tokrat pridružil New
Times Big Band iz Šmihela, edini to-
vrstni ansambel na južnem Koroškem. 

Glasbeni material za delavnico je
umetniški vodja Edi Oraže tokrat pri-
pravil v sodelovanju z Mihom Vavti-
jem, ki je s svojim Big Bandom začel
vaditi pesmi že meseca januarja. S
skupno skoraj štiridesetimi udeleženci
– od teh 23 pevk in pevcev –  je bila le-
tošnja delavnica še bolj razgibana in
živahna kot v prejšnjih letih in bo

vsem sodelujočim še dolgo ostala v
spominu. Zaradi velikega povpraševa-
nja sta bila za solo petje pristojna kar
dva mentorja, Ana Bezjak in Ivo Spa-
capan, oba izkušena jazz vokalista, kot
korepetitor in za ritmiko je bil pevcem
na voljo koroški jazz-pianist Tonč Fei-
nig. Taktirko za celoto, torej pevce in
NTBB, je prevzel znani slovenski diri-
gent, aranžer in komponist Izidor
Leitinger. Sklepni koncert v petek, 17.
avgusta, je bil odličen zaključek delav-
nice – pevci in instrumentalisti so s
koktajlom angleških in slovenskih po-
pularnih skladb v nabito polni telovad-
nici ljudske šole v Tinjah vidno očara-
li občinstvo in ob koncu zasluženo
prejeli bučen aplavz. 

Tudi letos so obiskali Koroško mladi
iz Argentine. Skupina maturantov –
Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja
Marka Bajuka (Bs. As., Bariloche) in
Slovenska šola Društva Slovencev v
Mendozi so konec junija prispeli na
daljši obisk v Slovenijo, domovino
svojih prednikov. Od tam so se za dva
dni napotili na Goriško in Tržaško, kjer
so se srečali s predstavniki slovenske
narodne skupnosti v Italiji, oblikovali
kulturni večer in si ogledali razne zna-
menitosti. V soboto, 12., in nedeljo, 13.

julija, so na povabilo Krščanske kultur-
ne zveze obiskali Koroško, kjer so si
ogledali nekaj zanimivih zgodovinsko-
kulturnih krajev: Vetrinj, Gospa Sveta,
Rebrca, Železna Kapla, Sv. Hema. V
soboto so v farni dvorani v Pliberku
oblikovali Argentinski večer s petjem,
z recitacijami in folklornimi plesi. V
nedeljo so v farni cerkvi v Železni
Kapli oblikovali sv. mašo in se po krat-
kem obisku na gori Sv. Heme vrnili na-
zaj v Slovenijo.

Skupina RAST na Koroškem

Udeleæenci glasbene delavnice 2014
Pesnik Jurij Koch



5poročila:

V nedeljo, 21. 9. 2014, so KKZ,
NSKS, SKS, EL in Mohorjeva vabili na
obeležitev 600-letnice zadnjega ustoliče-
nja v slovenskem jeziku. Pred 600 leti je
Habsburžan Ernest Železni kot zadnji ko-
roški vojvoda sedel na knežji kamen in
po starodavnem karantanskem izročilu
izpovedal svečano zaprisego v sloven-
skem jeziku. 

V spomin na ta dogodek so prireditelji
vabili na Krnski grad in tam v dvorani fa-
rovškega poslopja (Pfarrstadel) z recita-
lom in glasbo spomnili občinstvo na sve-
čane obrede, ki so se pred stoletji vršili
na teh tleh. V svojem besedilu – sonetni
venec »Koroška oporoka« – je Niko
Kupper podal prerez zgodovine koroških
Slovencev od Karantanskih knezov do
današnjih dni. Recital sta predvajala Mo-
nika Novak-Sabotnik in Martin Dovjak,
glasbeno/pevsko pa je spored oblikovala

skupina Musica
Claudiforensis iz
Celovca (vodi In-
gomar Mattitsch,
petje Simon Trieß-
nig). Zgodovinski
uvod je podal Jan-
ko Zerzer, častni
predsednik KKZ,
navzoče pa je v
imenu prirediteljev
pozdravil predsed-
nik NSKS Zdrav-
ko Inzko. Pozdrav
in dobrodošlico je izrekel tudi domači
župnik Marek Gmyz. V cerkvi pri Gospe
Sveti je bil nato koncert domačih zborov
(MePZ Gallus, Oktet Suha, Mešani mla-
dinski zbor ZG in ZRG za Slovence) in
Slovenskega komornega zbora iz Ljub -
ljane ter kvarteta trobil s Prevalj s kanta-

to Ustoličenje karantanskega kneza
(France Cigan, besedilo Tadej Novak in
Lovro Kaselj). 

Praznovanja se je udeležila velika
množica obiskovalcev od blizu in daleč,
med njimi številni častni gostje iz Avstri-
je in Slovenije.

Slikarski teden v Sveœah
V sodelovanju s Krščansko kulturno

zvezo je SPD Kočna v Svečah od 27. ju-
lija do 2. avgusta vabilo na 33. Slikarski
teden v Svečah, kjer je sedem umetnic/
umetnikov iz Bosne, Slovenije, Italije in
Avstrije med tednom ustvarjalo in nudilo
vpogled v svoje umetniško delo. Nastale
umetnine so na skupni zaključni razstavi
v Goršetovi galeriji pokazali širšemu ob-
činstvu. V tem letu so sodelovali: Cvetko
Maršič, Edina Selesković, Džeko Hod-
žić, Uroš Abram, Daphna Weinstein,
Alina Kunitsyna in Alan Stefanato.

V treh prikupnih delavnicah, ki sta jih
vodila Melina Reichmann in Klemen
Breitfuss, so zainteresirani (otroci in
odrasli) lahko aktivno preizkusili svojo
umetniško žilico – šivanje v les, izdelo-
vanje nakita, improvizirana arhitektura v
malem. Seveda pa tudi v tem letu ni smel
manjkati društveni piknik, na jazzov-
skem večeru je nastopil Tonč Feinig trio
in ponudili so tudi filmski večer. Tako je
tudi letos uspelo povezati tradicijo sli-
karskega tedna z inovativnimi pristopi
ter dalje plesti nit umetnosti, ki se je
svojčas pričela z Goršetom in danes
vključuje mlade sodobne umetnice in
umetnike širše Alpsko-jadranske regije. 

Tri poti vodijo vsako leto na
predvečer velike gospojnice (14.
avgusta) na Goro sv. Heme in
razkrijejo obiskovalcem različne
umet niške pristope izbranim te-
mam. Letos je bilo umetniško sre-
čanje posvečeno »Mariji«, s tem se
je zaključil tudi tridelni sakralni
cikel – 2012 Vnebovzetje, 2013
Troedino, 2014: Marija. Letošnji

spored so spet oblikovali izbrani umetniki: likovna umetnica Gerit Löschnig, Koroši-
ca, ki živi na Dunaju, se je s slikami in inštalacijami približala Materi Božji, mezzo-
sopranistka Bernarda Fink, Janez Gregorič in skladatelj Thomas Daniel Schlee, ki je
za prireditev ustvaril novo skladbo (»hvalnica«), so to poskušali z glasbo oz. s petjem.
Fabjan Hafner pa je ustvaril nekaj novih pesmi na temo »Marija«. Tako so obiskoval-
ci lahko doživeli krstno uprizoritev skladbe ter druge mojstrsko izvedene pesmi, ki sta
jih predvajala Bernarda Fink in Janez Gregorič. Kakor vsako leto je arheolog Franz
Glaser za uvod vodil po starokrščanskih izkopaninah na Gori sv. Heme in obiskoval-
cem razkril marsikatero zanimivost. Prireditelji poletne stalnice so SKD Globasnica,
fara Globasnica, ORF slovenski spored in Krščanska kulturna zveza. 

Na Rebrci je letos 114 otrok uži-
valo ob kreativnem Tednu mladih
umetnikov, ki ga v sodelovanju z
Otroško katoliško mladino in Mla-
dinskim centrom na Rebrci organi-
zira Krščanska kulturna zveza. Ob
spremstvu izbranih pedagogov in
vrhunskih umetnikov so otroci lah-
ko na igriv način spoznavali razne
pristope k umetnostnemu in kultur-
nemu ustvarjanju. Od plesa prek
petja, lutkovnega ustvarjanja in
umetniškega oblikovanja z raznimi

materiali so se udeleženci podali po poteh Južne Amerike in spoznavali življenje in
pesmi Mehičanov, Brazilcev in drugih domorodnih narodov južnoameriške celine. Na
zaključni prireditvi so pokazali staršem in drugim obiskovalcem, kaj vse so se v krea-
tivnem tednu na Rebrci naučili, pesmi pa bodo gotovo donele še naprej po številnih
domovih, šolah, v glavah in v srcih in …

Navdušeni mladi umetniki na Rebrci

»Deželni knez pride«

Nastopajoœi – Trivium 2014

Edina Seleskoviç

Mešani mladinski zbor ZG in ZRG za Slovence

Trivium – tri poti
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Žirovci in Ziljani so se skupno spomnili
skladatelja Antona Jobsta

V petek, 12. 9. 2014, je bila v Žireh
slovesna sv. maša ob 120-letnici rojstva
Antona Jobsta, pomembnega skladatelja,
ki ima svoje korenine na Kopičevi doma-
čiji na Brdu na Zilji. Leta 2011 so mu ob
30-letnici smrti Muzejsko društvo Žiri,
Občina Žiri, inštitut Urban Jarnik, župni-
ja Brdo ter Kluba koroških Slovencev v
Ljubljani in Mariboru postavili spomin-
sko ploščo na njegovi rojstni hiši. 

Slovesnosti ob 120-letnici rojstva so se
udeležili predstavniki inštituta Urban Jar-
nik, Kluba koroških Slovencev v Ljublja-
ni in rojaki z Zilje, ki so se v organizaciji
društva SPD Zila podali v Žiri, v kraj, v
katerem je Jobst živel in ustvarjal. Job-
stovo delo je pustilo v glasbenem življe-
nju na Slovenskem globoko sled, njego-
va bogata zapuščina zajema blizu 650
ugotovljenih skladb (203 cerkvene in
438 posvetnih). V Žireh je Jobst vodil
Cerkveni mešani pevski zbor in Moški
pevski zbor Alpina, za svoje delo je pre-
jel najvišja priznanja, med njimi cerkve-
no odlikovanje papeža Janeza Pavla II. –
red viteza Gregorja VI.

Poleg domačih duhovnikov so somaše-
vali tudi duhovniki, ki so službovali v Ži-
reh in so Antona Jobsta še osebno pozna-
li, in župnik Stanko Trap, ki upravlja
Jobstovo rojstno faro Brdo na Zilji. Sku-
pen spomin nanj je hvaležnost, da so Žiri
imele v svoji sredi tako izvrstnega glas-
benika, ki je cerkveno in posvetno glas-
beno življenje oblikoval z dušo, s srcem,
z navdušenjem, ki ga je mogoče čutiti še
danes, ko nasledniki nadaljujejo Jobsto-
vo delo in poslanstvo. Jobstovi preludiji
in improvizacije so ljudem do danes v
spominu. 

Slavnostno mašo je sooblikoval Cerk -

veni mešani pevski zbor »Anton Jobst«
pod vodstvom Antona Čadeža, ki je na-
sledil Jobsta kot organista in vodjo cerk -
venega zbora. Pravijo, da je Jobst ostal v
Žireh zaradi mogočnih žirovskih orgel,
ki so zadnje delo Ivana Milavca in po ve-
likosti druge največje na Slovenskem,
letos pa se v Žireh spominjajo tudi
100-letnice postavitve teh znamenitih
orgel. V župnišču so ob slovesnosti odpr-

li razstavo Jobstovih osebnih predmetov,
priznanj, fotografij in rokopisov. 

Ko so Jobsta vprašali, ali je po tolikih
letih v Žireh že postal Žirovec,
je rekel: »Jaz sem Korošec z
Brda.« Domači kraj je nosil v
sebi, zato bi bil prijateljstva in
povezovanja med Žirovci in
Ziljani vesel. Anton Jobst bi na
Koroškem ostal pozabljen in
neprepoznaven, če ga nam ne
bi bili približali Žirovci z izred-
no spoštljivim odnosom do
ziljskega rojaka. Župnik Stan-
ko Trap je izrazil željo, naj Job-
stovo ljubezen do jezika in pe-
smi spet ponesemo na Ziljo.

Anton Jobst, po domače Ko-
pičev, se je rodil leta 1894 na
Brdu pri Šmohorju kot drugi
otrok kmeta, cerkovnika in or-
ganista Nikolaja Jobsta ter
Marjane Jobst, rojene Grafen -
auer. 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, de-
želnem poslancu in organistu
Francu Grafenauerju. Franc
Grafenauer je spoznal Antono-

vo izredno glasbeno nadarjenost in ga le-
ta 1910 še ne šestnajstletnega poslal v or-
glarsko 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
služba. 

Med Žirovci in Ziljani so v zadnjih le-
tih skupnega spomina na Jobsta nastale
prijateljske vezi, ki se jih bi bil najbolj
razveselil Anton Jobst, ki sta mu bili obe
domovini »rojstna« in »nova« do konca
življenja pri srcu. 

                                                             

 
 

 
 

 
 

Kristalna dvorana Sokolskega doma  
8. oktober 2014 ob 18. uri  
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Vljudno vabljeni! 
 

Predavanje in diskusija na temo
Slovensko-nemška meja na zemlje-
vidih Koroške, 5. novembra 2014, ob
19. uri. Referent dr. Vinko Rajšp bo v
nemškem jeziku predaval o nemško-
slovenski meji do leta 1848 in pred-
stavil tudi zemljevide in arhivsko gra-
divo iz tega časa.

Organizatorji: Dom v Tinjah, SZI-
Dunaj in SNI Urban Jarnik

SPD Zila na izletu v Æireh



Prvič na delavnici sta bili lutkovna
skupina »10 MOČNIH« in otroška gle-
dališka skupina »Štk gra« iz Šmihela. Iz
Sel se nam je pridružila nova generacija
igralk in igralcev, prav tako so se zame-
njali lutkarji v Dobrli vasi, v Šentlipšu pa
je otroška gledališka skupina doživela
podmladek, medtem ko so se nekateri
starejši člani skupine pridružili gledališki
skupini »Šchok« iz Žitare vasi. V Šent-

primožu pa je prišlo do bistvene spre-
membe: prvič deluje tam mlada lutkovna
skupina.

Kljub oblačnemu vremenu, hladnejšim
temperaturam in občasnemu dežju se
skupine v prvem tednu niso dale motiti
pri delu. Vremena pač žal ni mogoče na-
ročiti vnaprej in tako so se skupine – če
ni šlo drugače – posluževale suhih kotič-
kov v hotelu ali ene izmed učilnic v bliž-
nji osnovni šoli. 

V drugem tednu je bilo vreme bolj na-
klonjeno in skorajda ni bilo oblačnega
dneva. Skupine so vadile vsaka na svo-
jem kraju na prostem, občasno pa so se
zatekle v šolo, kjer so čista in gladka tla
učilnic služile kotaljenju po tleh in po -
dobnim akrobatskim akcijam, ki jih men-
torji v vedno večji meri zahtevajo od
igralcev.

Ponovno se je izkazalo, da gledališče
ne služi le zabavi in oblikovanju prostega
časa, pač pa se z njim nemalokrat nave-
žejo trajna prijateljstva. Otroci in mladin-
ci ter tudi odrasli profitirajo od jezikovne
šole in osebnostnega razvoja, ki ga nudi
gledališka dejavnost, ne nazadnje imajo
otroci v teku delavnice ob slovenski oba-

li priložnost spoznavati povsem sloven-
sko okolico kot vsakdanjost. 

Pester spored gledaliških in lutkovnih
premier in gostovanj bomo lahko obisko-
vali v naslednjih tednih in mesecih na
raznih domačih odrih. Velika zahvala ve-
lja vsem nastopajočim in mentorjem, re-
žiserjem in drugim pomočnikom, ki
omogočajo cvetočo in pestro odrsko de-
javnost v naših kulturnih društvih. 

Skupine, ki so bile letos na Gledali-
ški in lutkovni delavnici v Ankaranu: 

Mladinska skupina »Šchok«, SPD
Trta, Žitara vas (Jožica Gregorn); Otro-
ška gledališka skupina Šentlipš (Roswi-
tha Stern); Otroška gledališka skupina
»Štk gra«, Mladinska gledališka skupina
»Vsi na kupu«, Gledališka skupina »Po-
vratniki«, vse KPD Šmihel (Micka Opet-
nik); Lutkovna skupina »10 MOČNIH«,
KPD Šmihel (Kristina Trap-Jernej);  dve
odrasli gledališki skupini pod okriljem
KPD Planina Sele (Martin Dovjak oz.
Milena Olip), Mladinska skupina KPD
Planina Sele (Milena Olip/Anja Oraže);
Lutkovna skupina »Čačo čeče«, SPD
Gorjanci, Kotmara vas (Monika Wieser-
Zeichen/Hanzi Dragaschnig); Lutkovna
skupina »Srce«, SPD Srce, Dobrla vas
(Anica Pasterk); Lutkovna skupina, SPD
Danica, Šentprimož (Rozi Kummer-Pa-
sterk); Otroška gledališka skupina KKD
Vogrče in okolica (Lojz Kerbitz/Jelka
Stern) Še.EN.tjanž teater, SPD Šentjanž
(Martin Moschitz); Mladinska gledališka
skupina SPD Bilka, Bilčovs (Marija He-
denik).
Pregled premier: www.kkz.at

7gledališče:Mateja Kert

Mlade generacije gledaliških in
lutkovnih ustvarjalcev v Ankaranu
Na letošnji Gledališki in lutkovni delavnici na slovenski obali, ki je potekala od

18. do 24. 8. oz. od 24. do 30. 8., je bilo mnogo novih mladih obrazov. Skupno smo
našteli 15 skupin s skoraj 180 udeleženci, od teh kar pet novih oz. z novim, mlaj-
šim kadrom. Skupine niso delale le z lastnim strokovnim mentorjem, temveœ tu-
di z mentorji za govor in gib. Letos sta se nam kot strokovnjakinji za govor pri-
družili Damjana Œerne in Alida Bevk. Za gib je bil pristojen Igor Sviderski.

Od Kozike Lizike do Ur kralja Mina:

»Lutke mladje«
praznujejo
40-letnico obstoja

Skupina Lutke mladje se s predstavo
»Ure kralja Mina« pripravlja na veliki
dogodek: Pred štiridesetimi leti je zagle-
dala luč sveta prva lutkovna skupina na
avstrijskem Koroškem in sprožila val
lutkovne in gledališke dejavnosti po
mnogih krajevnih društvih. Z ustanovit-
vijo skupine »Lutke mladje« se je začela
pri KKZ načrtna gledališka dejavnost,
ki je do danes ena ključnih aktivnosti
organizacije. Jubilejna premiera bo 28.
oktobra v Celovcu. 

Vse od začetka leta šelesti, prasketa in
poka od aktivnosti med člani skupine
»Lutke mladje« pod okriljem Koroške
dijaške zveze v Celovcu. Za letošnjo
»rubinovo obletnico« se je skupina okoli
mentoric Sabine Zwitter Grilc in Leje
Vouk ter s finančno pomočjo KKZ odlo-
čila za produkcijo v velikem stilu. Režijo
je prevzel Rihard Grilc, ki je s skupino v
zadnjih letih delal že ob predstavah Ma-
tilda in Sončni bogovi. Predstava »Ure
kralja Mina« pripoveduje o kralju, ki se
hoče pomladiti s tem, da upočasni čas.
Posledica je, da stoji ves svet na glavi.
Skupina Lutke mladje je tesno povezana
z lutkovnima ustvarjalcema Bredo in Ti-
netom Varlom, ki sta s skupino od začet-
ka do devetdesetih let uprizorila veliko
večino predstav. Tako ne čudi, da so za
izdelavo lutk v projekt pritegnili bivšo
direktorico Lutkovnega gledališča Mari-
bor Bredo Varl. Za scenografijo je pri-
stojna Majda Krivograd. 

JUBILEJNA PREMIERA
Ure kralja Mina
Lutke mladje
28. 10. 2014, 19.00
Theaterhalle 11, Celovec

Od 15. do 19. oktobra bodo v Šmi-
helu pri Pliberku zopet gostovali lut-
karji iz daljnih krajev Evrope. To-
krat prihajajo na lutkovni festival
Cikl Cakl lutkarji iz Slovenije, Itali-
je, Češke in Nemčije. Pisan spored,
ki zajema vse od Rdeče kapice in Ju-
rija Murija v Afriki do Kafkovega
Procesa, je primeren za vse starostne
skupine. Kot vedno bo zaključna
predstava festivala domača zadeva –
prvič se bodo predstavili mladi šmi-
helski lutkarji »Deset močnih«.

Spored: www. kkz.at
www.smihel.at

Udeleæenci 1. tedna gledaliøke in lutkovne delavnice

CIKL CAKL
v Šmihelu
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IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik: Martin Kuchling

KRŠČANSKA 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

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at
Mateja Kert -13 mateja.kert@kkz.at
Irena Preinig -15 preinig@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at
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termini:

Slike: Nedelja, Novice, KKZ, Peter Rustia, Smerke, Rosina Katz-Logar
Prispevki: Janko Krištof, Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia
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gredo po svoje
Kulturni dom Šentprimož
Nastopa lutkovna skupina
iz Šentprimoža
Prireditelj: SPD Danica

petek, 24. 10. 2014, 18.00
Dober veœer, sosed
pri Cingelcu na Trati
Prireditelj: SPD Borovlje

sobota, 25. 10. 2014, 18.00
Dober veœer, sosed
Kulturni dom v Dobrli vasi
Prireditelj: SPD Srce

28. 10. 2014, 19.00
premiera
40-letnica Lutke mladje
Lutkovna predstava Ure kralja
Mina
Nastopa Lutkovna skupina Lutke
mladje
Theaterhalle 11, Celovec
Prireditelja: Lutke mladje, KKZ

torek, 25. 11. 2014
kkz: classic – concert
J. Brahms, concert za klavir in
orkester v B-duru, op. 83
P. I. Œajkovski, Simfonija št. 2
v c-molu, op. 17
Cankarjev dom, Gallusova dvorana

sreda, 1. 10. 2014
Der alte König in seinem Exil
(Arno Geiger)
scensko branje z glasbo
k&k center Šentjanž

sobota, 4. 10. 2014
Odprtje razstave Franc Rasinger/
Isabella Mittelstädt:
I. svetovna vojna: proti vojni/
Wider den Krieg
Šentjakob, Galerija Podgrad

nedelja, 5. 10. 2014, 11.00
Gledališka predstava Janko in
Metka
igra Mladinska gledališka
skupina KPD Planina
farni dom Sele
prireditelj: KPD Planina

sobota, 11. oktober, 19.30
Dober veœer, sosed! / Guten
Abend, Nachbar!
nastopajo: Tone Zupan (troben-
taš), ženska kompanija „Fritole“
(Dekani pri Kopru), vokalna sku-
pina „Klika“ (Železna Kapla),
pevska skupina „ConCor“
(Rožek)
Rožek, avla ljudske šole
Prireditelj: KD Peter Markoviœ

sobota, 11. 10. 2014, 20.00
Novum koncert
Kulturni dom Pliberk

sreda, 15. 10. 2014, 20.00
Moja nit je rdeœa
Gostuje: Siti teater
k&k center Šentjanž

œetrtek, 16. 10. 2014, 20.00
Govorice
Kulturni dom Pliberk

sobota, 18. 10. 2014, 
09.30 – 16.00
Delavnica Cajona
Katoliški dom prosvete v Tinjah
delavnico vodi Jaka Strajnar
Prireditelja: Kat. dom prosvete,
KKZ

nedelja, 19. 10. 2014, 
10.30, 17.00 (premiera in
ponovitev)
Lutkovna predstava Prašiœki

œetrtek, 6. 11. 2014, 19.00

Podelitev 
Einspielerjeve nagrade
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Prireditelja: KKZ in NSKS

petek, 14. 11. 2014,
09.30 – 17.00

simpozij/strokovni posvet
Slovenøœina v družini
Spregovorili bodo strokovnjaki na
izbrane teme
Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelja: KKZ in Iniciativa
Slovenšœina v družini

Koroški kulturni dnevi na
Primorskem

nedelja, 19. oktober 2014, 11.00
LUTKOVNA PREDSTAVA „ŽABE
Dom Franc Moœnik v Gorici
Nastopa: Lutkovna skupina „Mi smo mi -
Navihanci“ SKD Celovec

nedelja, 19. oktober 2014, 16.00 in 17.30
LUTKOVNA PREDSTAVA „ŽABE
Nastopa: Lutkovna skupina „Mi smo mi -
Navihanci“ SKD Celovec

ponedeljek, 20. oktober 2014, 20.30
PREROK (Janko Krištof)
Glasbena spremljava: Paulos Worku,
Kerstin Zirgoi
Peterlinova dvorana, Ulica Donizetti 3

torek, 21. oktober 2014, 10.00
BRANJE, predstavitev poezije, pesmi in
proze za OTROKE (Lenœka Kupper in Niko
Kupper) 
Narodni dom - oddelek za mlade bralce,
ul. Filzi 14, Trst

torek, 21. oktober 2014, 18.00
ODPRTJE RAZSTAVE KRISTIJANA
SADNIKARJA
Galerija Ars na Travniku v Gorici
Umetnika predstavi: Jože Kopeinig
Glasbeni okvir: Glasbeniki iz Šentprimoža

sreda, 22. oktober 2014, 17.00
SREŒANJE GLASBENIH ŠOL
Komorna dvorana Kulturnega centra
Lojze Bratuž - Gorica
Sodelujejo: SCGV Emil Komel Gorica,
Glasbena šola na Koroškem, Glasbena
matica Trst

sobota,  25. oktober 2014
Sreœanje mladinskih zborov
Soprireditelj: Zveza cerkvenih zborov

nedelja, 26. oktober 2014, 17.00
Komedija „BOLJE TIŒ V ROKI KOT TAT
NA STREHI (Matjaž Županœiœ)
Župnijska dvorana A. Gregorœiœ v Štandrežu
Nastopa gledališka skupina KPD Planina iz
Sel
režija: Franci Konœan

Prireditelji: Kršœanska kulturna zveza v
Celovcu, Slovenska prosveta v Trstu, Zveza
slovenske katoliške prosvete v Gorici,
Slovenski kulturni center v Ukvah


