
Skupina Lutke mladje je s premiero
»Ure kralja Mina« 28. oktobra 2014
praznovala okroglo obletnico. Prazno-
vala je tudi KKZ, ki od leta 1974 aktiv -
no podpira delo na podroœju lutkovne-
ga in mladinskega gledaliøkega ustvar -
janja. Lutke mladje so namreœ pred
40-imi leti nastale prav na pobudo te-
danjega tajnika KKZ Nužeja Tolma-
jerja in so sinonim za zaœetek lutkovne
in mladinske gledališke tradicije na
Koroškem ter sinonim za vzpostavitev
naœrtnega prizadevanja za gledališko
kulturo med mladimi. Obletnico želi-
mo še praznovati skupno z našimi sku-
pinami, zato bo festival TRIBUNA me-
seca februarja dobil posebno obliko. 

Kar šelestelo je ob premieri »Ure kralja
Mina« v Theaterhalle 11 na celovškem
sejmišču 28. oktobra. V do zadnjega se-
deža napolnjeni dvorani je občinstvo ne-
strpno čakalo na pričetek predstave, v ka-
tero so bile vpletene vse generacije
lutkovnega delovanja na Koroškem – od
strokovnjakinje Brede Varl (izdelava
lutk), prek igralskega pionirja lutkovnih
začetkov Richarda Grilca (režija) in na-
raščaja iz močne lutkovne družine v Šmi-
helu Majde Krivograd (scenografija) in
do mladih igralcev, članov Koroške dija-
ške zveze, ki danes omogočajo, da to, kar
se je začelo pred 40-imi leti, živi naprej.
Izredno nas je razveselil prominentni
obisk iz Maribora – Breda in Tine Varl,
saj brez njiju na Koroškem verjetno ne bi
bilo nobenih lutkovnih predstav, ali pa bi
bile povsem drugačne, kot smo jih vajeni
danes – s prekrasnimi, do zadnjega detaj-
la izdelanimi, zdaj ogromnimi, zdaj fini-
mi, vsakič pa drugačnimi lutkami. Z Bre-

do in Tinetom smo se na Koroškem na-
učili, da je svet lutk širen, da obstajajo
ročne in palične lutke, tako kot obstajajo
lutke na žicah ali jevajkah, in še ta ali ona
druga presenetljiva, a nič manj čarobna
oblika, ki nam je v teku let prišla naproti
v številnih predstavah, ki sta jih uprizori-
la z Lutkami mladje in drugimi skupina-
mi na Koroškem. Ob 40-letnici je pod
uredniško taktirko Sabine Zwitter-Grilc
nastala tudi posebna brošura o koroškem

lutkarstvu, ki je na voljo pri Krščanski
kulturni zvezi in pri članih Lutke mladje.

(več na strani 7) 
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bilten

REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

številka64: december 2014

40 let lutkovnega in gledališkega ustvarjanja

Podelitev Tischlerjeve
nagrade skladatelju
akademiku Lojzetu Lebiœu
petek, 23. 1. 2015, 19.00 
Tischlerjeva dvorana v Celovcu
Prireditelja: KKZ, NSKS

Seminar za vodje otroških
in mladinskih zborov
sobota, 24. 1. 2015, 9.00-16.00 
Dom prosvete v Tinjah
vodi: dr. Inge Breznik (Maribor),
Višja svetovalka Zavoda RS za šolstvo
Prireditelj: Krščanska kulturna zveza
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nedelja, 8. marec 2015, 14.30

Vsem društvenikom, odbornikom, kulturnim ustvar-
jalcem, Slovencem doma in po svetu želimo vesele

božiœne praznike in uspešno novo leto 2015!

SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠŒANSKE KULTURNE ZVEZE in 

SNI URBAN JARNIK

Dom glasbe v Celovcu

Prireditelj:
Krščanska kulturna zveza 

Ure kralja Mina,
Lutke mladje

režiser
Richard

Grilc



2 čestitamo:        

Štefan Kramer – 60 let
4. 12. 2014 je praz-

noval okrogli jubilej
predsednik SPD Srce,
dolgoletni odbornik
KKZ, dolgoletni član
sosveta ter predsed-
nik otroškega vrtca
Mavrica in Delovne

skupnosti dvo- in večjezičnih zasebnih
otroških vrtcev Štefan Kramer v Dobrli
vasi. Vodji samostojne liste Team Kra-
mer in zagnanemu kulturnemu delavcu
in ustvarjalcu iskreno čestitamo in želi-
mo še mnogo srečnih in zadovoljnih let!

Einspielerjeva nagrada 2014 Hellwigu Valentinu
Einspielerjevo nagrado, ki jo podeljuje-

ta Krščanska kulturna zveza in Narodni
svet koroških Slovencev, je v četrtek, 6.
11. 2014, v Celovcu prejel univ. doc. dr.
Hellwig Valentin kot zahvalo za angaž-
ma, ki ga je kot zgodovinar, novinar in
politik vnesel in ga še vnaša za enako-
pravnost koroških Slovencev, in kot za-
hvalo za njegov trud, premostiti nacional-
na in druga nasprotja v Alpsko-jadran -
skem prostoru in s tem narediti družbo

bolj razumevajočo in miroljubno. V Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma se je
zbrala vrsta odličnih gostov – med njimi minister Urada za Slovence v zamejstvu in
po svetu Gorazd Žmavc, ki je nagrajencu čestital ob prejemu nagrade. Slavnostni go-
vornik univ. prof. dr. Walter Lukan je podčrtal dolgoletna prizadevanja nagrajenca za
dobro sožitje obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Pevsko je večer oblikoval Kvin-
tet Donet pod vodstvom Martina Kušeja. 

MoPZ Kralj Matjaž – moški zbor leta 2014
Na tekmovanju za zbor leta 2014 sta se

v finale uvrstila dva slovenska zbora na
Koroškem: MoPZ Kralj Matjaž iz Libuč
in MePZ Bilka iz Bilčovsa. Na zaključ -
nem tekmovanju 6. novembra 2014 v Do-
mu glasbe v Celovcu je MoPZ Kralj Mat-
jaž (vodi Hannes Košutnik) prepričal
žirijo in postal najboljši moški zbor leta.
Za ta uspeh, ki je sad dolgotrajnega kvali-
tetnega dela, iskreno čestitamo in želimo
zborovodji ter pevcem še veliko uspeha

in zadovoljstva pri pevskem ustvarjanju! Tudi MePZ Bilka (vodi Dominik Jurca) če-
stitamo, saj je z uvrstitvijo v finale tekmovanja dokazal, da šteje med najboljše zbore
na Koroškem.   

Čestitke veljajo tudi zboru Singgemeinschaft Oisternig, ki je bil izvoljen za zbor
leta 2014 in bo leta 2015 sodeloval tudi pri osrednji pevski reviji KKZ Koroška poje. 

Nagrada za œlovekove pravice Marjanu Štikru
Nagrado za človekove pravice dežele

Koroške za leto 2014 je prejel znani in
priznani režiser in gledališki ustvarjalec
Marjan Štikar iz Šentjakoba v Rožu.
Odlikovanje je prejel za svoje večletno
ustvarjanje na gledališkem področju, tako
s teatrom trotamora kot s teatrom zora. S
svojim delom vedno znova opozarja na
kršitve človekovih pravic in posledice le-
teh. Nagrado, ki podčrta zavzeto ustvarja-
nje vseh akterjev SPD Rož v Šentjakobu,

je Marjan Štikar prejel iz rok deželnega glavarja Petra Kaiserja 13. decembra. Slav -
nostni govornik je bil ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz.

Medalja za œastno dejanje
Visoko odlikovanje Republike Sloveni-

je sta prejela dva za sožitje in dobre so-
sedske odnose zavzeta Korošca. Predsed-
nik Republike Slovenije Borut Pahor je
izročil medaljo za častno dejanje Fricu
Kumru  in Hanziju  Ogrisu za vsa njuna
prizadevanja za sožitje na Koroškem in
za povezovanje manjšine z matičnim na-
rodom ter za dobro čezmejno sodelovanje
na družbenem in gospodarskem področju. 

Ob prejemu odlikovanja iskreno čestitamo! 

40 let KSŠŠG

Klub slovenskih študentk in študentov
v Gradcu je letos obhajal 40-letnico ob-
stoja. Ta jubilej so študentje obhajali z
obširnim kulturnim sporedom, ki je pri-
vabil v klub veliko ljudi. Predsednica
kluba Marcela Slugovc-Sternad je po-
zdravila tudi vrsto nekdanjih članov klu-
ba ter zbora graških študentov, ki je bil
ustanovljen deset let pred ustanovitvijo
kluba in je letos obhajal svojo 50-letnico.
Za jubilej in uspešno delovanje iskreno
čestitamo! 

Polona Sketelj in
Milan Vogel dobitnika
Murkovega priznanja 

Ob zakljuœku posveta slovenskih in
hrvaških etnologov v Dolenjskih Topli-
cah so podelili letošnjo Murkovo nagra-
do in Murkova priznanja, ki jih podelju-
je Slovensko etnološko društvo za
odliœne dosežke na podroœju etnologije.
Murkovo nagrado za življenjsko delo je
letos prejela Ivanka Poœkar za etnološko
delo v Posavskem muzeju Brežice. Mur-
kovo priznanje sta prejela Polona Sketelj
za raziskavo ter inovativno in odmevno
razstavo Vrata – Prostorski in simbolni
prehodi življenja ter etnolog in novinar
Milan Vogel, ki nenehno skrbi za popu-
larizacijo etnologije in redno obvešœa
slovensko javnost o dogajanju v etnolo-
ški stroki. Œestitamo!



Fabjan Hafner
prejel Lavrinovo
diplomo

D r u š t v o
s l o v e n s k i h
k n j i ž e v n i h
prevajalcev
je odlikovalo
k o r o š k e g a
pesnika in
p r e v a j a l c a

Fabjana Hafnerja z letošnjo Lav -
rinovo diplomo. Fabjan Hafner
je priznanje prejel za svoje iz-
vrstno prevajalsko delo, s kate-
rim je nemško govorečim bral-
cem odprl pot do del slovenskih
pisateljev in pesnikov, kot so Da-
ne Zajc, Tomaž Šalamun, Florjan
Lipuš, Maja Vidmar in drugi. Ob
prejemu nagrade čestita tudi
Krščanska kulturna zveza.  

3novo:        

Nagrada Prix
Dragu Janœarju

Francoski
kritiki in za-
ložniki so
slovenskemu
pisatelju Dra-
gu Jančarju
za roman To
noč sem jo

videl podelili eno najbolj prestiž-
nih literarnih nagrad na svetu.
Nagrada Prix odlikuje vrhunske-
ga slovenskega pisatelja, ki šteje
med najbolj znane sodobne slo-
venske avtorje na svetu. Ob pre-
jemu nagrade čestita tudi
Krščanska kulturna zveza.

Nagrada Mira za
Majo Haderlap

Ženski od-
bor Sloven-
skega centra
mednarodne-
ga PEN-a je
koroški pes-
nici in pisate-
ljici Maji Ha-

derlap za njeno uspešnico Angel
pozabe (Engel des Vergessens)
podelil literarno nagrado Mira
2014. Maja Haderlap je nagrado
prejela 22. 11. 2014 v Narodni
galeriji Slovenije v Ljubljani za
svoje izredne literarne oblike in
globok družbeni učinek uspešne-
ga romana. Krščanska kulturna
zveza, ki je bila med predlagate-
lji za nagrado, čestita in želi še
mnogo literarnih podvigov.

Dr b™ Zila kna biva
Izšla je nova doku-

mentacijska zbirka o
ziljski ljudski pesmi.
Pod naslovom Dr bә Zi-
la kna biva sta Krščan-
ska kulturna zveza in
Slovenski narodopisni
inštitut Urban Jarnik v
sodelovanju z Javnim
skladom RS za kulturne

dejavnosti in s Kulturnim društvom Mohor-
jan na Prevaljah izdala zbirko ljudskih pes -
mi z Zilje iz zapuščine Lajka Milisavljevi-
ča. Zbirka vsebuje pesmi in napeve, ki jih je
pokojni Lajko Milisavljevič snemal na Zilji
od konca 60-ih let 20. stoletja dalje in s tem
mnoge izmed njih rešil pozabe. Knjiga je
izviren dokument ljudskega pevskega izro-
čila ziljske doline in dokaz za živost te de-
diščine, saj se mnoge pesmi še danes pojejo
pri raznih obredih, šegah in običajih v Zilj-
ski dolini. Zbirko je uredil glasbeni stro-
kovnjak Egi Gašperšič. Knjiga je na voljo
pri Krščanski kulturni zvezi in v obeh slo-
venskih knjigarnah v Celovcu, stane pa 36
evrov. 

Rastje 8 zagledalo luœ sveta
Izšla je nova številka

Rastja, ki predstavlja so-
dobno literarno ustvarja-
nje na Koroškem. Letoš -
nja številka se posveča
tudi literarnemu prevaja-
nju in tako mdr. predstav -
lja literaturo Lužiških
Srbov, ki so letos z raz-

stavo in literarnim branjem nastopili tudi na
Koroškem. Rastje je glasilo Društva slo-
venskih pisateljev v Avstriji in izide kot del
knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze.

Knjižni dar Mohorjeve 2015

Knjižni dar vsebuje tri knjige: Koledar,
Pratiko in večernico Rojena v peklu avtorja
Bojana Perocija. V Koledarju je poleg po-
membnejših tem iz leta 2014 tokrat posebej
poudarjena Ziljska dolina, Pratika je priljub -
 ljen tradicionalni koledarček kot spremlja-
va skozi leto, večerniški roman pa opisuje
usodo mlade matere, ki reši sebe in novoro-
jenčka iz koncentracijskega taborišča Ra-
vensbrück. Cena v kompletu je 34,90 evra.

Mihec in Maja – II. del
Izšel je drugi del zgod-

bic otroške nanizanke Mi-
hec in Maja, ki jih je leta
2007 posnel Miha Dolin-
šek. Prvi del z dvanajstimi
zgodbicami, ki so – po be-
sedah avtorja Richarda
Grilca – »grozljivke za

starše« je izšel leta 2008 v sodelovanju s
Krščansko kulturno zvezo. Na novem no-
silcu najdete 21 novih zgodbic-dogodivščin
glavnih junakov in njunih prijateljev. DVD
je na voljo v obeh slovenskih knjigarnah v
Celovcu. Cena je 20 evrov. 

Na sred vasi z Oktetom Suha
Nova zgoščenka Ok-

teta Suha Na sred vasi
predstavlja izbor slo-
venskih ljudskih pesmi
južne Koroške. Z zgo -
ščenko Na sred vasi
nam oktet predstavlja

izbor izvirnih slovenskih ljudskih pesmi,
kot se še danes prepevajo pri raznih običa-
jih, praznovanjih in v veselih družbah na
Suhi in drugih krajih južne Koroške. Pesmi
je uredil umetniški vodja skupine Edi Ora-
že. Cena 15 evrov.  

CD Rožanskih muzikantov
Svojo prvo zgoščenko

so izdali Rožanski mu-
zikanti – vokalno-in-
strumentalna skupina, v
kateri prepeva in muzi-
cira enajst članov. Re-
pertoar skupine obsega

pesmi različnih glasbenih zvrsti in dob. Ta-
ko lahko na večjezični zgoščenki poslušate
zanimivo mešanico mednarodnih uspešnic
zadnjih let, ki jih je skupina z različnimi
partnerji pela in igrala ob koncertni seriji
Glasbeni Cocktail. Na pričujoči zgoščenki
sodeluje tudi Tamburaška skupina Hodiše-
Škofiče. Cena 15 evrov.

Tercet Lepena
Pod naslovom Čas

miru … Stille Zeit … je
Tercet Lepena, ki ga se-
stavljajo Judith Pau-
litsch, Tanja Ošina in
Silvia Orasche, izdal
zgoščenko s slovenski-

mi in nemškimi adventnimi in božičnimi
pesmimi. Tercet poje od leta 2006 dalje in
redno sooblikuje mašne obrede in kulturne
prireditve v Lepeni oz. Železni Kapli. Delu-
je znotraj SPD Zarja in s svojo prvo zgo -
ščenko želi spominjati poslušalce »na lepe
in mirne božične praznike«. Cena 15 evrov.
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LJUDSKE PESMI Z ZILJE
iz zapuščine Lajka Milisavljeviča

Dr bəZila kna  biva                      
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4 poročila:

Koroški
kulturni dnevi
v Mariboru

V okviru Koroških kulturnih dne-
vov v Mariboru, ki jih prirejata KKZ
in SPZ z Javnim skladom RS za kul-
turne dejavnosti – območna izposta-
va Maribor, s Klubom koroških Slo-
vencev Maribor in z Zvezo kulturnih
društev Maribor, se je 9. oktobra
2014 predstavil koroški pesnik in
slikar Gustav Januš z razstavo sli-
karskih del in z branjem svoje poezi-
je. Gustav Januš, ki je letos obhajal
75-letnico, šteje v sam vrh literarne-
ga in slikarskega ustvarjanja na Ko-
roškem. 

12. decembra je koroški književ-
nik Janko Ferk predstavil svoj doku-
mentarni roman Cesar je vojsko od-
poslal, ki opisuje dogodke, ki so bili
neposreden vzrok za vojno napoved
Avstro-ogrske Srbiji in ki so Evropo
vodile v prvo svetovno vojno in v
razpad nekdanjih velesil evropske
celine.

Kulturni dnevi, ki potekajo skozi
celo leto, prinašajo v Maribor utrin-
ke iz Koroške in predstavljajo kul-
turno in umetniško ustvarjanje koro-
ških Slovencev. Predvsem prek
Kluba koroških Slovencev je ta vez
skozi desetletja ostala živa in prepo-
znavna. Nadaljnje prireditve letoš-
njega leta so bile januarja predstavi-
tev knjižnega daru SPZ za leto 2014
in aprila literarno branje v sodelova-
nju z Društvom slovenskih pisate-
ljev v Avstriji. 15. decembra pa je bi-
la predstavitev knjižnega daru SPZ
za leto 2015 z novo številko Rastja –
glasilom DSPA.

V ponedeljek, 27. oktobra, so se za-
kljuœili letošnji Koroški kulturni dnevi
na Primorskem – 16. po vrsti. Iz Koro-
ške se je na Primorskem predstavilo nad
50 kulturnih ustvarjalcev, ki so nastopili
kot glasbeniki, pevci, gledališki in lut -
kov ni igralci, umetniki in politični pred-
stavniki.  

Tako so se letos predstavili primorskim
rojakom lutkovna skupina Mi smo mi –
Navihanci (SKD Celovec) s predstavo
Žabe, Janko Krištof, Paulos Worku in
Kerstin Zirgoi z recitalom Prerok, Lenč -
ka in Niko Kupper z branjem in pravljič -
no glasbeno urico, gledališka skupina
KPD Planina iz Sel s predstavo Bolje tič
v roki kot tat na strehi ter Kristijan Sadni-
kar s svojim slikarskim ustvarjanjem. Se-
veda ni manjkalo tradicionalno srečanje
glasbenih šol v Gorici, srečanje odborni-
kov vseh prirediteljev ter okrogla miza s
političnimi zastopniki Slovencev na Pri-
morskem in na Koroškem. Na srečanju
mladinskih zborov v Štivanu pa je nasto-
pil mladinski zbor Young Roses iz Šmar-
jete v Rožu. 

Kulturna izmenjava med Primorsko in
Koroško sega nazaj v prva povojna leta.
Iz občasnih gostovanj primorskih pev-
skih in igralskih skupin na Koroškem in
gostovanj koroških skupin na Primor-
skem so se leta 1983 razvili prvi Primor-
ski dnevi na Koroškem. Torej smo leta
2013 imeli jubilej primorskih in koroških

kulturnih dnevov – 30 let neprekinjene
kulturne izmenjave med Koroško in Pri-
morsko. 

Namen teh srečanj je medsebojno po-
vezovanje zamejskih Slovencev, ki se po-
gosto soočamo z istimi problemi, vsi pa
imamo skupno eno: bogato kulturno de-
javnost, ki jo želimo ohraniti in razvijati.
Ta kulturna srečanja poglabljajo vezi
med Slovenci na Koroškem in Primor-
skem, nastajajo nova prijateljstva, pogled
k sosedom pa bogati in motivira kulturne
ustvarjalce to- in onstran meje. 

Prireditelji so bili Krščanska kulturna
zveza v Celovcu, Slovenska prosveta v
Trstu, Zveza slovenske katoliške prosve-
te v Gorici in Slovensko kulturno sredi -
šče Planika v Kanalski dolini.

Koroški kulturni dnevi na Primorskem

Slovenøœina - živ jezik v družini in javnosti
Iniciativa Slo-

venščina v družini
je vabila v petek,
14. 11. 2014, na
strokovni posvet
v Katoliški dom
prosvete v Tinjah.
V sodelovanju z
izbranimi stro-
kovnjaki – Nataša
Gliha Komac
(Ljubljana), Štef-
ka Vavti (Celo-
vec), Herta Mau-
rer-Lausegger (Celovec), Vladimir
Wakounig (Celovec) – so predstavniki iz
slovenskega zamejstva nakazali in prere-
šetali pereča vprašanja, izzive in možno-
sti za predstavljanje in promoviranje slo-
venščine v družini in javnosti. Tako so
predstavili Rudi Bartaloth (Kanalska do-
lina), Sandro Quaglia (Rezija), Tanja Co-
lja (Gorica), Marko Smole (Hrvaška),
Valerija Perger (Porabje), Susanne Weit-
laner (Štajerska) in Martina Piko-Rustia
(Koroška) stanje slovenske narodne
skupnosti v raznih regijah in nakazali
primere dobre prakse ter mogoče odgo-
vore na dane izzive z domačega območ-

ja. Poleg imenovanih so na posvetu sode-
lovali še drugi člani iniciative Slovenšči-
na v družini ter gostje iz Koroške, ostale-
ga zamejstva in Slovenije, ki so vnesli v
razpravo svoje misli in ideje. Tako je bil
prikazan pisan svet slovenskega jezika v
različnih regijah, v družinah, vrtcih in šo-
lah, v domači in širši okolici ter vpliv
globalizacije in moderne družbe z menja-
vanjem trendov, ki vplivajo tudi na po-
sredovanje in učenje jezika/jezikov. Ini-
ciativa želi s takimi srečanji nadaljevati
in s tem med seboj povezati razna priza-
devanja za ohranjanje, razvijanje in kre-
pitev slovenskega jezika v zamejstvu. 

Strokovni posvet v Tinjah: Susanne Weitlaner, Valerija Perger,
Martina Piko-Rustia in Pavel Zablatnik.

Odprtje razstave: umetnik K. Sadnikar,
Joæe Kopeinig, Damjan Paulin za ZSKP
in Zalka Kelih-Olip za KKZ
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Kantata »K Bogu pred oltar« navduøila

Izjemna kantata Petjakovih iz-
branih del »K Bogu pred oltar« je
zazvenela 8. novembra 2014 v
farni cerkvi v Šmihelu. Umetni-
ški vodja projekta Edi Oraže je
Petjakove skladbe ulil v kantato
za združene zbore s spremljavo
godalnega orkestra. V središče je
postavil duhovno glasbo, sestav -
ljeno iz maš – v slovenščini in
delno v latinščini – in iz mašnih
spevov. Spremljavo orgel, ki je
pogosto sestavni del Petjakovih
rokopisov, je Oraže vgradil kot
stalni del spremljave godalnega
orkestra. Združeni zbori (MePZ
Peca, MePZ Gorotan, MoPZ
Franc Leder-Lesičjak, cerkveni
zbori Globasnica, Šteben, Šent-
lipš in Večna vas ter Kvintet Do-
net) so zapeli v raznih sestavah, v
manjših zasedbah in tudi s solisti.
Priprave je vodila zborovodkinja
Petra Straunik, dirigent pa je bil

Davorin Mori. Na orglah je zbor
spremljal skladatelj in organist
Janez Petjak. Po uspešni premieri
v Šmihelu so koncert ponovili še
v Borovljah, v Šent primožu in v
Šentjakobu v Rožu.

Z izjemnim glasbeno-pevskim
projektom so prireditelji (SKD
Globasnica v sodelovanju z oko-
liškimi farami ter kulturnimi dru-
štvi) počastili življenjsko delo
skladatelja, organista in zboro-
vodja Janeza Petjaka, ki s svojim
ustvarjanjem bistveno sooblikuje
kulturno in cerkveno pevsko de-
lovanje v Podjuni. Koroški go-
dalni orkester, ki je spremljal
kantato, sestavljajo člani Sloven-
ske filharmonije, Kärntner Sym -
phonieorchester ter študentov ce-
lovškega deželnega konservato -
rija. Pobudnik in glavni organiza-
tor projekta je bil Branko Hudl.

Slovenski
dnevi 2014

Slovenski dnevi so vsakoletna stalnica Kluba slo-
venskih študentk in študentov na Koroškem ter v
Gradcu. Letos se je odbor KSŠŠK odločil za po -
sebno temo. Med koroškimi Slovenci je veliko mla-
dih umetnikov, literatov, ustvarjalcev, pevcev, glas-
benikov in ravno zaradi tega smo se kar hitro spom-
nili teme »Mladi ustvarjajo«. S prireditvijo smo
hoteli našim ustvarjalcem nuditi prostor, kjer lahko
pokažejo, kaj znajo, kaj so že ustvarili in kaj bi radi
delili z obiskovalci. 

Cilj je bil jasen, program naj bi bil za vse, za sta-
rejšo in mlajšo generacijo. V četrtek, 11. 12., smo
Slovenske dneve otvorili z zanimivo delavnico, kjer
smo barvali in obdelovali tekstil s tehniko shibouri.
To delavnico sta vodili Mira in Irina Urbajs. Ob slav-
nostnem odprtju naših Slovenskih dnevov smo pred-
stavili razstavo »URMA – ujeti trenutki«, ki so jo
pripravili umetnice in umetnik Irina in Mira Urbajs
ter Mirko in Maja Malle. Glasbeno so olepšali prvi
večer Duo Matjaž, navrh so nam pa glasbeniki kon-
servatorija v Celovcu zaigrali jazz glasbo. V petek,
12. 12., smo program nadaljevali z delavnico usnje-
nih torbic, ki jo je vodil mladi gimnazijec Simon Ur-
ban. Vsem je bila delavnica zelo všeč, saj je to bila za
udeležence popolnoma nova izkušnja. Zvečer smo
plesali ob vročih ritmih reggae glasbe, navrh pa je za
dobro glasbo skrbel Izi Sticker, znan pod imenom
»DJ Selekta Izaak«. V soboto, 13. 12., smo naše klu-
baše in klubašinje povabili najprej na dobro rožan-
sko čisavo župo v klub, ki jo je skuhal Janko Sima.
Veseli smo, da smo za naše Slovenske dneve prido-
bili tudi mladega pesnika Dominika Srienca. Z njim
je nastopila skupina C-REEL, ki je Dominikovo poe -
zijo podprla z elektronsko glasbo ter beatboxom.
Branja v taki obliki še nisem doživela, pa sem bila za
kratek čas čisto v drugem svetu. 

Oktobra je klub KSŠŠK ustanovil zbor, ki je se stav-
 l jen iz 20 pevcev in pevk. Srečavali smo se enkrat
tedensko, kjer smo se v kratkem času – brez zboro-
vodje – naučili kar štirih pesmi. Prvič smo se v tej za-
sedbi predstavili publiki prav na letošnjih Slovenskih
dnevih. Lahko bi rekla, da je bil višek naših Sloven-
skih dnevov 2014 koncert zbora KSŠŠG in KSŠŠK
ter kvinteta 4-4-2 v Tischlerjevi dvorani. Ob polni
dvorani smo uživali vsi, gledalci in seveda tudi mi
pevci. Veselili smo se dobrih ter pozitivnih odmevov.
Po koncertu smo se odpravili nazaj v klub, kjer so
nam Vogal Djs zaigrali dobro glasbo. Četudi sem ze-
lo vesela dobrega poteka in pozitivne kritike, ne mo-
rem prekriti svojega razočaranja nad obiskom s stra-
ni »starejše« generacije. Mislim, da bi si mladina
zaslužila več pozornosti! Natalija Hartmann

Pevska revija Ceciljanka 2015 v Gorici

V Slovenskem kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici je 22. in 23.
11. 2014 potekala letošnja Cecilijanka – revija pevskih zborov, ki jo
prireja Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici. Tradicionalno je
sodelovanje s Krščansko kulturno zvezo v Celovcu, saj vsako leto na
povabilo KKZ sodeluje tudi koroški zbor na tem pevskem srečanju v
Gorici. Tako je v nedeljo, 23. novembra, ponesel pevske pozdrave iz
Koroške Ženski zbor Trta iz Žitare vasi, ki je bil ustanovljen marca te-
ga leta. Zbor vodi Špela Mastek-Mori iz Mežice. Mlada zborovodkinja,
ki je pred tremi leti zaključila zborovodsko šolo na Koroškem, s skupi-
no prepeva tako narodne kot tudi moderne pesmi in pri svojem delu
skrbi za sproščenost in dobro pripravljenost svojih 20 pevk. Letošnja
Cecilijanka je bila posvečena 100-letnici rojstva skladatelja Rada
Simonitija.   

Udeleæenci delavnice usnjenih torbic

Zbori z orkestrom pod vodstvom Davorina Morija

Æenski zbor SPD Trta



Vinko Möderndorfer (1894–1958) se
je rodil v Dolah na Zilji, kot uœitelj je bil
angažiran na slovenski strani meje.
Rojst ne Dole pri Šmohorju je zapustil z
desetimi leti. V Mežici, kjer je preživel
šest let svojega življenja, je leta 1926
zgradil osnovno šolo z impozantno arhi-
tekturo. Pred šolo so mu ob letošnji
obletnici pod œešnjo, ki jo je zasadil prav
on, postavili spominski kip, ki ga je izde-
lal kipar Mirsad Begiç. 

V Mežici je ob postavitvi spomenika,
3. decembra 2014, potekala okrogla mi-
za, v Ljubljani pa 9. in 10. decembra tudi
dvodnevni simpozij, na katerem so raz -
iskovalci osvetlili pozabljeno Mödern-
dorferjevo delovanje in življenje uœitelja,
politika, narodopisca in zbiralca ljudske-
ga blaga. Posvet sta pripravila Inštitut za
slovensko narodopisje ZRC SAZU ter
Oddelek za etnologijo in kulturno antro-
pologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani na pobudo Möderndorferjevih
vnukov Vite Mavriœ in Vinka Mödern-
dorferja. 

Simpozij je osvetlil Möderndorferjevo
delovanje iz razliœnih zornih kotov. Kot
je zapisal Milan Vogel v Delu, je Mö-
derndorferjevo delo vsestransko in ob -
sežno, zato ga imenujejo tudi »neumorni
zbiralec ljudskega blaga«. Njegovo
naœrtovano delo Verovanja, uvere in
obiœaji Slovencev v petih delih nekateri
primerjajo z zbirko Slovenske narodne
pesmi Karla Štreklja. Izšla sta dva dela,
saj je tudi njega, tako kot Štreklja, prehi-
tela smrt. Že leta 1924 je objavil Narod-
ne pripovedke iz Mežiške doline, deset let
pozneje Narodno blago koroških Sloven-
cev, najbolj celovita je zbirka Koroške
narodne pripovedke iz leta 1946, ki so v
predrugaœeni izdaji izšle še leta 1957.
Zbral je tudi veliko gradiva o šegah in

navadah, bajeslovju, verovanju, zelo po-
membno pa je tudi zbrano gradivo o ljud-
skem zdravilstvu, ki je izšlo leta 1964 v
knjigi Ljudska medicina pri Slovencih.
Möderndorferja je vedno moœno zanima-
la socialna plat življenja in novejša etno-
logija vse bolj ceni njegovo sicer nekoli-
ko zapostavljeno delo Slovenska vas na
Dolenjskem iz leta 1938. Leta 1929 je
Möderndorfer postal upravitelj osnovne
šole v Šentjurju pod Kumom na Dolenj-
skem. Razpravljalci so spregovorili tudi
o Möderndorferjevem pedagoškem delu
ter politiœnem delovanju. Möderndorfer-
ja je zaradi angažmaja med mežiškimi
rudarji preganjala šolska oblast, med voj-
no je bil aktivist OF, po vojni so ga po-
slali na Goli otok. 
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Spomenik in simpozij v spomin Vinku
Möderndorferju ob 120-letnici rojstva

13. vzporednice med
slovensko in hrvaško etnolo-
gijo – ekskurzija in posvet
Od 9. do 11. novembra 2014 je v

Dolenjskih Toplicah potekal posvet
slovenskih in hrvaških etnologov na
temo »Srednjeevropsko povezovanje
etnologov in kulturnih antropologov
kot izziv današnjemu œasu«. Posvet
sta organizirali Slovensko etnološko
društvo in Hrvaško etnološko dru-
štvo. Kot uvod v posvet so organiza-
torji pripravili strokovno ekskurzijo v
Novo mesto in okolico Dolenjskih
Toplic. Teme posveta so bile: Srednja
Evropa in vzporednice med sloven-
sko in hrvaško etnologijo, projektno
sodelovanje in kulturna dedišœina, de-
dišœina stavbarstva, snovna in ne  -
snov na dedišœina. V programu so bile
tudi tri okrogle mize. Na okrogli mizi
z naslovom Zakaj se ne slišimo? O
odno su manjšin do »matiœnih« in
»veœinskih« narodov so sodelovali
predstavniki slovenskih manjšin v za-
mejstvu in predstavniki manjšin v
Sloveniji, Koroško je zastopal Janko
Malle (SPZ). Razpravljalci so vzeli v
pretres tudi vlogo etnologije pri
ustvarjanju podobe Slovencev v za-
mejstvu in po svetu. S prispevkom o
dokumentiranju jezikovne kulturne
dedišœine na Koroškem je sodelovala
Herta Maurer-Lausegger, Karla Oder
pa je predstavila œezmejni projekt Bi-
seri naše kulturne krajine. Med števil-
nimi zanimivi prispevki sta Mojca
Ravnik in Špela Ledinek predstavili
tudi uspešen œezmejni projekt med
Slovenijo in Italijo – ZBORZBIRK.
Vsebinsko bogati prispevki udeležen-
cev so na posvetu spodbudili živahne
razprave.

Kip Vinka Möderndorferja pred
Osnovno øolo v Meæici

Okrogla miza – Razisko-
vanje etniœnosti: med se-
danjostjo in prihodnostjo

Inštitut za narodnostna vprašanja v
Ljubljani in Slovenski raziskovalni inšti-
tut v Trstu sta v sredo, 17. decembra, v
sklopu obeleževanj 90-letnice Inštituta
za narodnostna vprašanja v Ljubljani ter
40-letnice Slovenskega raziskovalnega
inštituta v Trstu organizirala okroglo mi-
zo o pomenu etniœnosti v sodobnih raz -
iskavah. Pri okrogli mizi so sodelovali
Vera Kržišnik Bukiç, Katalin Munda
Hirnök in Janez Pirc (INV v Ljubljani),
Maja Mezgec in Zaira Vidau (SLORI v
Trstu), Milan Obid (SZI – Celovec) in
Martina Piko-Rustia (SNI Urban Jarnik).
Okroglo mizo je moderiral Danijel Gra-
fenauer (INV). Razpravljalci so podali
svoja stališœa o vlogi in pomenu narod-
nosti (etniœnosti) v današnji družbi in o
vplivu globalizacije in evropskih inte-
gracijskih procesov na doživljanje na-
rodnosti, predstavili pa so tudi aktualne
teme raziskovanj v svojih ustanovah s
posebnim ozirom na pomenu raziskova-
nja etniœnih vprašanj v skupnem sloven-
skem prostoru. Narodnost je lahko pozi-
tiven pojem, vrednota, je pa lahko tudi
instrumentarij za etniœne spore, ki vodijo
do etniœnega œišœenja. Vprašanje je, ka-
ko lahko utrdimo pozitivno stran narod-
nosti, ki pomeni bogastvo jezikov in kul-
tur. Razpravljalci so ugotavljali, da
raziskave vse bolj usmerjajo tržna logi-
ka, (raziskovalni, evropski) projektni
razpisi, projektne formalnosti, vse manj
pa je možnosti za temeljne raziskave, ki
so tudi temelj interdisciplinarnega raz -
iskovanja. 

Štrekljev nagrobnik in
publikacija o Slovencih
v Gradcu

Ob 155-letnici jezikoslovca in folklo-
rista prof. Karla Štreklja (1859–1912) so
v œetrtek, 11. decembra, na pokopališœu
župnije sv. Lenarta v Gradcu odkrili nov
Štrekljev nagrobnik. Za ureditev spo-
minskega obeležja se je trudil Ludvik
Karniœar, izdelavo umetniškega nagrob-
nega kamna je podprla tudi obœina Ko-
men, rojstni kraj Karla Štreklja. Ob tej
priliki sta Ludvik Karniœar in Andrej Le-
ben predstavila tudi obsežen zbornik s
simpozija »Slowenen in Graz – Gradec
in Slovenci«, ki ga lahko dobite na Inšti-
tutu za slavistiko v Gradcu.



»Po vsebini sem se poœutil doma, na
en sam veœer sem se nasmejal in se
hkrati skoraj zjokal. Skratka, bil sem
ganjen, prevzet, navdušen …,« 

Takšna je bila ena izmed reakcij na iz-
virni slovenski muzikal Cvetje v jeseni,
ki je letos 8. decembra gostoval v Mest-
nem gledališœu Celovec. 

Muzikal, ki od jesenske premiere v
Ljubljani hiti od uspeha do uspeha, je

tudi v Celovcu pri
obœinstvu zadel v
œrno. Srœni projekt
producentov Goraz-
da Slaka in Miše
Stanko ni oœaral sa-
mo z izstopajoœim
kadrom nastopajoœih
(med njimi Matjaž
Robavs, Nina Pušlar
in Jure Ivanušiœ). S
skladateljem Matja-
žem Vlašiœem so za
projekt pridobili
enega najbolj izku-
šenih glasbenih
ustvarjalcev Slove-

nije, ki je bistveno vplival na sodobno
slovensko glasbeno kulturo. Gledalci so
predstavo spremljali z velikim užitkom,
kar se je najbolj kazalo v scenskih aplav-
zih (v drugi polovici predstave so ploska-
li prav vsaki pesmi), ter pri stojeœi ovaci-
ji ob koncu. Koroški mediji pa so v
svojih poroœilih muzikalu pripeli pridev-
nike »imenitno«, »prvorazredno« in »ne-
zamenljivo«.
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Široka paleta predstav raznih lut-
karskih žanrov je zagotovila uspeh le-
tošnjega Mednarodnega lutkovnega
festivala Cikl Cakl, ki je potekal od 15.
do 19. oktobra v Šmihelu in Pliberku.
Nad 2.500 obiskovalcev se je odzvalo
vabilu KPD Šmihel in KKZ v teku šti-
rih dneh.

Festival se je priœel z dvema predstava-
ma otrok iz ljudske øole Boæji grob in
otroøkega vrtca Globasnica. V œetrtek in
petek so sledile predstave za øole in
vrtce.

Teatro Giocho vita (ITA) je v petkovi
veœerni predstavi »Nebo za medvedke«
prepriœal s prisrœnim nastopom obeh iz-
vajalcev ter z natanœno premišljenimi de-
tajli, ki so skupno poskrbeli za nepo -
zabno ganljivo predstavo. Z vizualno
moœno in kreativno predstavo je navdušil

tudi duo die KURBEL (URU/A) v sobo-
to dopoldne. Pred gledalci je nastajala
œarobna, pisana in duhovita pravljica iz
meril. Skupno z Jurijem Murijem smo
obœudovali zebro, slona, žirafo in kroko-
dila v razkošnih kostumih (Plesni teater
Ljubljana/LG Ljubljana), Proces ali ža -
lostna zgodba Josefa K. (Lutkovno gle-
dališœe Maribor) pa je bil fenomenalni
mentalni, œustveni in igralski izziv. 

Ob koncu Cikl Cakla se je obœinstvu s
predstavo »Kdo smo?« prviœ predstavila
lutkovna skupina »Deset moœnih« z otro-
ki iz domaœega naraøœaja.

Œestitke in zahvala veljajo KPD Šmi-
helu, ki mu je z obilo truda vseh odborni-
kov ponovno uspelo poskrbeti za to, da
so bili lahko obiskovalci deležni enkrat-
nega doživetja na Koroškem.

Razcvet gledališke
dejavnosti na Koroškem
(Nadaljevanje s strani 1)

Po ustanovi-
tvi Lutk mladje
je KKZ s po-
moœjo Republi-
ke Slovenije,
posebej še Bo-
jana Lubeja, te-
danjega gene-
ralnega konzula
RS v Celovcu, zaœela organizirati delav-
nice ob morju pod strokovnim vodstvom
Zveze kulturno-prosvetnih     organizacij
Slovenije z Marjanom Belino in Franci-
jem Konœanom na œelu. Zanimanje za
gledališœe in lutke je raslo iz leta v leto.
Danes je mladinsko gledališko in lutko-
vno delovanje izstopajoœe na kulturnem
obzorju koroških Slovencev. V gledali-
ški sezoni 2014/15 smo našteli nad 20
premier, skoraj vse so mladinske oz.
otroške skupine, velika veœina od njih se
redno udeležuje vsakoletne gledališke in
lutkovne delavnice, ki sedaj poteka v
Ankaranu. Predstave se odvijajo na vse
bolj kakovostni ravni in koroške skupine
se redno udeležujejo festivalov doma in
v tujini – to zaradi dela s profesionalnimi
gledališkimi strokovnjaki, pa tudi zaradi
dolgoletnih izkušenj igralcev ter njiho-
vih mentorjev, ki prihajajo deloma sami
iz narašœaja nastajajoœe gledališke druži-
ne v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Od
zaœetkov do danes se je veliko spremeni-
lo: tehniœne, scenske in kostumografske
zahteve so posodobljene, prav tako
obravnavane teme in iskanje pristopa do
besedila samega. Od avtorskih projektov
do prikrojenih dramaturgij že obstojeœih
besedil – opažamo, da se kreativnost po-
sameznih skupin veœa z vsakim letom
delovanja.

TRIBUNA 2015: Svež veter
za gledališki festival

Dolgoletno delo omogoœa, da se gle-
dališka ustvarjalnost na Koroškem vse
bolj ozira tudi na umetniško raven. Po-
trebni so novi impulzi, ki naj dopolnjuje-
jo gledališko in lutkovno delavnico. Zato
pripravljamo ob 40. obletnici nepreki-
njenega dela na podroœju lutkovnega in
mladinskega gledaliøœa poseben spored
za letošnjo TRIBUNO, festival koroških
gledaliških in lutkovnih skupin, ki bo od
19. do 21. 2. 2015 prviœ potekal v Kul-
turnem domu v Pliberku. Poleg številnih
predstav, na katere so vabljeni tako igral-
ci drugih skupin, kot tudi dijaki bližnjih
šol in splošno obœinstvo, bomo igralkam
in igralcem dodatno nudili posebne de-
lavnice. S tem naj nastane posebno pe-
stro in ustvarjalno ozraœje za vse sodelu-
joœe – veselimo se æe!

Slovenski gledališki praznik 2014

CIKL CAKL letos prepriœal s posebno
dobrim izborom predstav

Teatro Giocho vita »Nebo za medvedke« Navduøeni obrazi v Ømihelu

Cvetje v jeseni ganilo
in navduøilo gledalce…
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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

napovedi:

termini:

Slike: Nedelja, Novice, KKZ, Micka Opetnik, Bastian, MoPZ Kralj Matjaæ, Mohorjeva, Zwitter, KSØØK, Tomo Jeseniœnik, Karla Oder
Prispevki: Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Benjamin Kupper, Natalija Hartmann
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sobota, 10. 1. 2015
Božiœno petje
Farna cerkev v Pliberku 
Prireditelj: MePZ Podjuna

sreda, 14. 1. 2015
Odprtje razstave slik
Martina Dovjaka
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina

œetrtek, 15. 1. 2015, 19.30
Opera za tri groøe (Bert Brecht)
Nastopa mlajøa mladinska
gledaliøka skupina KPD Planina
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Prireditelj: SKD Celovec

petek, 16. 1. 2015
Dan odprtih vrat
Višja šola za gospodarske poklice
Šentpeter

sobota, 17. 1. 2015, 19.30
Gledališki abonma Sele
Gledaliøka predstava: Resnica
farni dom Sele
Nastopa Šentjakobsko gledališœe
Ljubljana
Prireditelj: KPD Planina

nedelja, 18. 1. 2015
Gledališka predstava 
Niti tat ne more pošteno krasti
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: Oder 73-Gledališœe
ob Dravi

ponedeljek, 19. 1. 2015, 19.00
Predavanje: Dediøœina sakralne
arhitekture kot bogat vir sedanjosti
in prihodnosti v slovenskem
prostoru
Predavatelj: dr. Peter Fister
Dom prosvete v Tinjah
Prireditelji: Dom prosvete, SNIUJ,
KKZ

petek, 23. 1. 2015, 19.00
Podelitev Tischlerjeve nagrade
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Prireditelja: KKZ, NSKS

petek, 23. 1. 2015
Etnološka prireditev
Hiša kulture Žvabek 
Prireditelj: KPD Drava

sobota, 24. 1. 2015
39. Radiški ples z ansamblom Pegaz
Kulturni dom Radiše
Prireditelj: SPD Radiše

nedelja, 25. 1. 2015
Kmeœki ples, Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: SJK

petek, 30. 1. 2015
Maturantski ples ZG in ZRG za Slovence
Dom glasbe v Celovcu

nedelja, 1. 2. 2015, 14.30
Kultura povezuje in obvezuje
Prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku
Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelja: Kat. dom prosvete, PD Lipa

Øtefanovo
petek, 26. 12. 2014, 15.00
Gledališki abonma Sele
Premiera: Pri lepem razgledu
(Ödön von Horváth)
farni dom Sele
Nastopa gledališka skupina
KPD Planina 
Prireditelj: KPD Planina

Øtefanovo
petek, 26. 12. 2014, 20.00
Športni ples, farni dom Sele
Prireditelj: DSG Sele-Zell

petek, 2. 1. 2015
Slovenski ples
Casineum Vrba
Prireditelj: SPZ

sobota, nedelja, 3. 4. 1. 2015
Novoletno sreœanje v Tinjah
Preseæniki – odprti za lepo,
dobro in sveto
Dom prosvete v Tinjah
Prireditelja: Katoliøka akcija,
Dom prosvete v Tinjah

sobota, 3. 1. 2015
Ponovitev igre: 
Pri lepem razgledu 
farni dom Sele
Nastopa gledališka skupina
KPD Planina 
Prireditelj: KPD Planina

sobota, 3. 1. 2015, 1930
Gledaliøka predstava: Na dnu
(Maksim Gorki)
farna dvorana Ømihel
Nastopa Teatr Danica
Prireditelj: KPD Ømihel

nedelja, 4. 1. 2015, 14.30
Novoletni koncert
Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

petek, 9. 1. 2015
Gledališki veœer 
Kulturni dom Žitara vas 
Prireditelj: SPD Trta

sobota, 10. 1. 2015
Podjunski ples 
pri Øoøtarju v Globasnici 
Prireditelj: SKD Globasnica

œetrtek, 5. 2. 2015, 19.00
Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku v Celovcu
Celovec
Prireditelji: KKZ, SPZ, Generalni
konzulat RS Slovenije, DSPA

sobota, 24. 1. 2015, 9.00-16.00

Seminar za vodje otroških
in mladinskih zborov 
Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelj: KKZ

četrtek, 9. 4. 2015
Cankarjev dom

Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Hans Graf
Carl Maria von Weber, Evrianta, uvertura,
Robert Schumann, Simfonija št. 4 v d-mo-
lu, op. 120, Peter I. Œajkovski, Koncert za
klavir in orkester št. 1 v b-molu, op. 23

Solist: Aleksander Markoviœ, klavir

Sreœanje mladinskih zborov
nedelja, 19. 4. 2015, 14.30
Dobrla vas
Prireditelj: KKZ in SPD Srce

nedelja, 26. 4. 2015, 14.30
Sele
Prireditelja: KKZ in Pevsko društvo Sele

classic 


