
Osrednji koncert na dan æena, 8.
marca, je Krøœanska kulturna zveza
posvetila ženskam. Koroška poje je
obœinstvu približala glasbenice, skla-
dateljice, pesnice, likovne umetnice,
pevke in zborovodkinje. 

V uvodnem pozdravu je podpredsed-
nica KKZ, Marija Perne, pohvalila femi-

nistke prejšnjega
stoletja, ki so se bo-
rile za enakoprav-
nost žensk na iz-

obraževalnem podroœju in jim pomagale
na poti do finanœne neodvisnosti. Nada-
lje je omenila veliko nalogo današnjih
politikov, da premagajo še obstojeœo

neenakopravnost.
Predsednik Janko
Krištof je dodal,
da je dan, ki je
namenjen vsem
ženskam, smi-
seln, saj so v
mnogih delih
sveta prav ženske

žrtve izkorišœanja in teptanja œlovekovih
pravic.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

številka65: marec 2015

Sreœanje mladinskih zborov 
v nedeljo, 19. 4. 2015, ob 14.30, 
v Ljudski šoli v Bilčovsu
Prireditelja: KKZ in SPD Bilka
v nedeljo, 26. 4. 2015, ob 14.30, 
v dvorani K3 v Škocjanu
Prireditelja: KKZ in SPD Vinko Poljanec

Jezikovne poœitnice
od 5. – 17. julija 2015, 

v Šmarjeti 
pri Novem mestu
Prireditelj: KKZ v sodelovanju
z Osnovno šolo Šmarjeta pri
Novem mestu

Teden mladih umetnikov
na Rebrci 
1. teden: 20. – 25. 7. 2015
2. teden: 27. 7. – 1. 8. 2015
Prireditelji: KKZ, KOM in
Mladinski center na Rebrci
Prijave: anderwald@kkz.at

Pesem si in poezija

Koroška poje 2015 v znamenju
žensk kot vsestranskih ustvarjalk 

Vsem društvenikom, kulturnim ustvarjalcem,
Slovencem doma in po svetu želimo 
blagoslovljene velikonoœne praznike

SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠŒANSKE KULTURNE ZVEZE in 
SNI URBAN JARNIK

TRIBUNA 2015
Z novim formatom je gledališki
in lutkovni festival KKZ
zablestel v sveži luœi

V novi obliki je TRIBUNA, festival
koroških gledaliških in lutkovnih sku-
pin, potekala letos od 19. do 22. fe-
bruarja. Prviœ se je odvijala v Pliber-
ku in nudila skupinam, dijakom in
širši javnosti nadvse raznolik spored
predstav. Veliko število skupin se je
odzvalo našemu vabilu: s trinajstimi
razliœnimi predstavami je TRIBUNA
nudila gledališko doživetje za vse sta-
rostne skupine. Delavnice in pogovori
z gledališkimi strokovnjaki so dodatno
popestrili dogajanje. 

Festival je zrcalo slovenske mladinske
gledališke in lutkovne dejavnosti na Ko-
roškem in tako edinstvena priložnost, da
si javnost lahko ustvari sliko o bogatem
repertoarju koroških mladinskih gledali-
ških in lutkovnih skupin. K sodelovanju
pa so tokrat bile vabljene tudi odrasle
skupine. Tako so Pliberœani v farni dvo-
rani in Kulturnem domu lahko spremlja-
li predstave skupin iz Podjune, Roža in
Celovca. Velika veœina (11 od 13) sode-
lujoœih skupin je zaœela svoje priprave
na poletnih delavnicah Kršœanske kultur-
ne zveze v Ankaranu.

(nadaljevanje na strani 7)(nadaljevanje na strani 5)
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čestitamo:        

Franc Kattnig - 70 let
7. januarja 2015 je

obhajal 70-letnico
dipl. inž. Franc Kat-
tnig, upokojeni vodja
Mohorjeve založbe,
vsestranski kulturni
delavec, dolgoletni
predsednik KD Peter

Markoviœ v Rožeku in dolgoletni odbor-
nik Kršœanske kulturne zveze, najbolj
znan pa kot Franc idej.

Franc Kattnig je diplomiral na Teh-
niœni visoki šoli na Dunaju in postal asi-
stent na tej univerzi. Od 1972 do 1982 je
bil predsednik Kluba Mladje, 1974–78
sourednik revije Mladje in knjižne serije
Mladje Dokumentation; od 1977 do
1980 je vodil Slovenski informacijski
center v Celovcu; od 1980 do 1988 je
urejal revijo Družina in dom, od oktobra
1981 do decembra 2006 pa je bil vodja
Mohorjeve založbe. 

Skupno z Jankom Zerzerjem je izdal
priroœnik Dvojeziœna Koroška – Zwei-
sprachiges Kärnten (1982) in bil soavtor
dela Dvojeziœna Koroška – Seznam dvo-
jeziœnih krajevnih imen južne Koroške,
2005. Leta 2001 je prejel vse-slovensko
knjigotrško Schwentnerjevo nagrado. 

Ad multos annos!

Isti veœer sta prireditelja podelila tudi priznanja in nagrade
za govorniški nateœaj 2015, ki ga vsako leto razpišeta ob po-
delitvi Tischlerjeve nagrade. Prvo nagrado je prejela Lena
Kolter, uœenka ZG in ZRG za Slovence (7. B), za svoj go-
vor na temo: »Moderno preseljevanje narodov – vprašanje
beguncev današnjega œasa. Kako vpliva to vprašanje na na-
šo družbo? Kako najde politika primerne odgovore oz. ali jih
sploh išœe? Kako se osebno sooœam(o) s tem vprašanjem, s
tem izzivom.« Drugo nagrado sta prejela Katarina Wro-
lich, uœenka 7.B razreda ZG in ZRG za Slovence, in Elija
Sticker, uœenec 4. letnika Višje šole za gospodarske poklice
v Št. Petru. Priznanje za sodelovanje so prejeli: Amadeo

Muslimovi� in Urh Markelj, uœenca Dvojeziœne zvezne trgovske akademije ter
Simona Stoilkova, uœenka Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru.

Tomaž Ogris, 
upokojeni strokovni
nadzornik za dvoje-
ziœno šolstvo, je za
svoje življenjske delo
prejel srebrno plaketo
Javnega sklada RS za

kulturne dejavnosti za leto 2014. Podeli-
tev je bila v sredo, 28. januarja 2015, v
Dvorani Marjana Kozine v Slovenski fil-
harmoniji v Ljubljani. Œestitamo!

23. 1. 2015 je skladatelj akademik
prof. Lojze Lebiœ v Tischlerjevi dvorani
Mohorjeve v Celovcu prejel visoko odli-
kovanje Narodnega sveta koroških Slo-
vencev in Kršœanske kulturne zveze.
Lojze Lebiœ je nagrado prejel za svoj ob-
sežni glasbeni opus, za vseživljenjsko
pripadnost Koroški in povezanost z njo –
kar je moœno zaznamovalo njegovo
ustvarjalnost –, in za ohranjanje in pro-
mocijo koroške ljudske pesmi v vseslo-
venskem kulturnem prostoru. 

Lebiœ je vse svoje življenje moœno po-
vezan s Koroško, predvsem je povezan s
slovensko koroško ljudsko pesmijo. V
številnih umetniških obdelavah najpre-
prostejših ljudskih pesmi je poudaril po-
men ljudske pesmi kot povezavo do
praizkušenj œloveštva in kot merilo in
zgled drugim glasbenim zvrstem.

Lojze Lebiœ je od leta 1995 naprej red-
ni œlan Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, leta 1994 je za svoje življenj-
sko delo prejel Prešernovo nagrado.
Ustvaril je vrsto glasbenih umetnin. Nje-
gova dela so nepogrešljivi deli na med-
narodnih glasbenih festivalih, kot zboro-
vodja je sooblikoval slovensko vrhunsko
zborovsko in glasbeno sceno (APZ Tone
Tomšiœ, Komorni zbor RTV Slovenija
idr.). Ob 80. rojstnem dnevu avgusta
2014 je bil poœašœen v raznih krajih Slo-
venije s številnimi koncerti in prireditva-
mi. 

V petek, 23. januarja, pa se mu je po-
klonila Koroška. V nabito polni Tischler-
jevi dvorani mu je pevski pozdrav iz
rojstnega kraja njegove matere prinesel
MoPZ Kralj Matjaž iz Libuœ (koroški
moški zbor leta 2014!), njegove priredbe
pa je predvajala mezzosopranistka Wal-
traud Mucher ob spremljavi pianista
Manfreda Tauscha. Po pozdravu pred-
sednika NSKS Zdravka Inzka sta v slav-
nostnem nagovoru najprej Janko Krištof,
predsednik KKZ, in nato dipl. komponist
Edi Oraže osvetlila in predstavila Le-
biœevo povezanost s Koroško, njenimi
kulturnimi ustanovami in ustvarjalci ter
njegovo glasbeno umetniško ustvarjanje
in njegov pristop do glasbenega ustvarja-
nja in koroške ljudske pesmi. 

Podelitve se je med številnimi œastnimi
gosti udeležil tudi minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

Tischlerjeva nagrada 2015 Lojzetu Lebiœu

Govorniški nateœaj – zmagovalka Lena Kolter

O svojih vtisih piše: Sem dijakinja Srednje šole za pošto, ekono-
mijo in telekomunikacijo Ljubljana. Naša šola sodeluje z Dvojeziœno
zvezno trgovsko akademijo iz Celovca od šolskega leta 2013/2014.
Letos smo jih obiskali v Celovcu, kjer so nas gostili 2 tedna. Prvi te-
den smo bili na praksi, drugi teden pa v šoli. Sama sem v sklopu
prakse dobila zaposlitev pri KKZ-Kršœanski kulturni zvezi. Pripra-
vljala sem razne zgibanke, pošto za razpošiljanje, delala za raœunal-
nikom, bila tudi v Pliberku, kjer je ravno potekal festival Tribuna.
Pridobila sem veliko novih izkušenj, se sooœila s tem, kako in na kak-

šen naœin poteka delo v službah in na delovnih mestih. Dela sem se lotila z veseljem
in bila zelo zadovoljna, ker sem spoznala veliko novega. To je bila moja prva praksa.

Dijakinja Tinkára Kos na praksi pri Kršœanski kulturni zvezi

Rudi Vouk – 50 let
19. marca je praz-

noval okrogli živ-
ljenjski jubilj odvet-
nik, sodni tolmaœ in
politik Rudi Vouk, ki
je znan najbolj po
svojih konsekventnih
prizadevanjih, pred-

vsem s pritožbami na avstr. Ustavno so-
diøœe, za uresniœitev  7. œlena avstrijske
državne pogodbe. Leta 2012 je prejel
Tischlerjevo nagrado za „zgledno po-
konœno držo in dosledno dejavno skrb za
pravice koroških Slovencev v politiki,
šolstvu, kulturi in gospodarstvu.

Ob sreœanju z Abrahamom iskreno
œestitamo in želimo še veliko energije pri
borbi za uveljavljanju pravic koroških
Slovencev!
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KSØØ na Koroškem je imel
obœni zbor 

Nova predsednica je Eva Hartmann, ki
je nasledila Doriana Krištofa. Podpred-
sednica je Natalija Hartmann, tajnik je
Miro Müller, blagajnik pa Jani Müller.
Dvojicama Hartmann/Müller bo v novi
periodi stal ob strani še 15-œlanski razšir-
jeni odbor. Študentje so svoj obœni zbor
izvedli 20. februarja in na njem zaœrtali
nadaljnje delovanje in aktivnosti.
Naœrtov je veliko, Klub ima od decem-
bra naprej tudi pevski zbor, ki je že olep-
šal prireditve pri prijateljih in raznih or-
ganizacijah. Tako je zbor sooblikoval
tudi osrednjo prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku v Celovcu, v œetrtek,
5. februarja, v ORF-teatru.

Novi predsednici, odboru in  mladini
želimo mnogo ustvarjalnosti, idej in za-
gona pri delu za študirajoœo mladino v
Celovcu, zboru pa veliko uspeha pri na-
daljnjem delu. 

Obœni zbor KSØØ v Gradcu
Novi predsednik Kluba slovenskih

študentov v Gradcu, ki je imel svoj redni
obœni zbor 12. marca, je Stefan Igor
Kreutz. V tej funkciji je nasledil Marcel-
lo Slugovc-Sternad. Klub ima v bodoœe
dva podpredsednika, to sta Aljaž Pestot-
nik in Christian Laußegger. Tajnica je
Tanja Herk, njena namestnica Nina Buœ-
ovnik. Blagajniœarka je Anna K. Polzer,
njena namestnica pa Simone Haschej.
Novi odbor s številœno moœnim razširje-
nim odborom ima v novo obnovljenih
prostorih najboljše možnosti za nadaljnje
uspešno delo v petem desetletju svojega
obstoja. 

Kontaktna leœa 2015
27. in 28. marca je v ((Stereo))-klubu v

Celovcu potekala letošnja kontaktna
leœa. Dijaki Slovenske gimnazije so s
svojimi nemškogovoreœimi sovrstniki
pripravili zelo pester spored. Nastopale
so glasbene skupine Meetin�Moa, Refu-
se the Mammon, The Sado-Maso Guitar
Club, Kommando Elefant, Louis Rome-
goux. Chaos Alarm, Lian in Olympique.
Na sporedu je bil pesniški dogodek –
poetry slam. Primož Suhodolœan je bral
iz svojih del, na sporedu pa je bila tudi
gledališka predstava »Slehernik« SPD
Bilka v Bilœovsu. 

Zgodovinski spomini na Rebrco, Ožbolt Ilaunig
Kršœanska kulturna zveza in Mohorjeva sta 27. fe-

bruarja 2015 v Mladinskem centru na Rebrci predstavili
knjigo Ožbolta Ilauniga »Zgodovinski spomin na Rebr-
co«, ki je izšla v okviru projekta Reg-Kult. O nastanku
knjige in projektu je spregovoril Martin Kuchling, o vse-
bini knjige dr. Karl Hren, o Ilaunigu in njegovi usodi v
zrcalu zgodovine pa Janez Stergar. Veœer je olepšal žens-
ki zbor SPD Trta, recitale sta prispevali Mari Smrtnik-
Dovjak in Maja Smrtnik. Navzoœa sta bila župana obeh
obœin, ki sta tesno povezani z življenjem Ožbolta Ilauni-
ga – kapelški Franc Jožef Smrtnik in Janez Kramberger,
župan v  Lenartu pri Slovenskih Goricah. 

Kdo je Ožbolt Ilaunig? Rodil se je leta 1876 na Rebrci
in odrašœal v Podkraju pri Žitari vasi. V Gradcu je študi-

ral pravo in od leta 1908 naprej deloval na sodišœu v Šentlenartu v Slovenskih Go-
ricah, kjer je tudi pokopan. V knjigi Ilaunig opisuje razvoj domaœega kraja skozi
stoletja. V starejših obdobjih se opira na zgodovinske vire, dogodke iz predplebi-
scitarnega obdobja  pa opisuje zelo osebno. Knjiga je brezplaœno na voljo pri part-
nerjih projekta Reg-Kult. 

Valentin Inzko (1923 – 2002) Glasnik sožitja
Zbornik prispevkov in spominov

Dr. Valentin Inzko starejši, navdušen pedagog, slavist,
zgodovinar in manjšinski politik, ponosen mohorjan, ve-
lik narodnjak in prepriœan Avstrijec, kulturni ustvarjalec
in publicist, zastopnik koroških Slovencev. -  Tako je na
hrbtni strani zbornika Valentin Inzko – Glasnik sožitja,
ki je izšel marca 2015, v nekaj vrstah predstavljen Va-
lentin Inzko st., ki se je rodil 22. januarja 1923 v Sveœah
in tam umrl 6. novembra 2002.

Sopotniki, družina, predstavniki organizacij in društev
se v zborniku spominjajo Valentina Inzka, ki si je kot
glasnik sožitja pridobil velik ugled znotraj narodne skup-
nosti, s svojimi prizadevanji za spravo pa tudi med pri-
padniki naroda soseda na Koroøkem.

Uredniku Janku Zerzerju je uspelo zbrati 26 prispev-
kov, ki prikazujejo Valentina Inzka iz vseh zornih kotov zasebnega in javnega
æivljenja. Zanimiva in informativna, kot je knjiga, je bila tudi predstavitev 20. mar-
ca 2015 v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. V imenu izdajateljev je spre-
govoril urednik Mohorjeve založbe Hanzi Filipiœ, poleg urednika zbornika Janka
Zerzerja pa so spregovorili še žena Marinka, sin Zdravko, Alenka Weber Inzko za
SPD Koœna ter Nužej Tolmajer, Hanzi Gabriel, Lovrenc Kušej in Drago Štoka.
Veœer je popestril cerkveni pevski zbor iz Sveœ pod vodstvom Damjana Oitzla.

Izdajatelji zbornika so Mohorjeva družba v Celovcu, Kršœanska kulturna zveza,
Narodni svet koroških Slovencev, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in
SPD Koœna v Sveœah. Cena knjige: 36,– evrov.

Nova zgošœenka MePZ Podjuna Pliberk
Ob svojem vigrednem koncertu v soboto, 21. 3. 2015, je

MePZ Podjuna iz Pliberka predstavil novo zgošœenko »Ki so
vœasih bile«. Zgošœenka je prerez pestrega repertoarja zbora,
ki se pod vodstvom Anje Kapun ne boji ubirati novih poti. O
tem priœajo številni projekti iz prejšnjih sezon, med njimi
»Contrappunto bestiale«, projekt »Intermezzo« z mednarod-
no priznanim glasbenikom Stefanom Thalerjem in »Festino«,
ki je nastal ob 40-letnici obstoja zbora. Med posnetki so poleg

sodobne literature tudi ljudske pesmi v priredbah mladih slovenskih skladateljic in
skladateljev in duhovne pesmi. Z zgošœenko želi zbor spodbuditi poslušalca, »da bo
radovedno segel po novi literaturi« in »veœal pogled v širši glasbeni svet«, tako za-
gnana, na Dunaju živeœa dirigentka, ki œrpa moœ za dolgo pot na vaje iz pevske stra-
sti svojih pevcev, »ki so pripravljeni ubirati tudi nekoliko napornejšo pot do cilja«.
Cena: 15,– evrov. 
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5. februarja so priredi-
telji – Generalni konzulat
RS v Celovcu, KKZ,
SPZ in Društvo sloven-
skih pisateljev Avstrije –
spet vabili na osrednjo
prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku. Pri-
reditev je bila tokrat vsa
v znamenju mladih, slo-
venske besede in ustvar-
jalnosti, ki jo œrpa slo-
venski narod iz zapisane
in zapete besede. Mihi
Krištof je na osnovi So-
netnega venca z igralci
mlajše gledališke skupi-
ne iz Sel napel lok od
kmeœkih uporov prek
Aškerca, Prešerna in
sovrstnikov do Cankarja
in drugih besednih
ustvarjalcev slovenskega
naroda. Pevsko in glasbe-
no so prireditev olepšali
Trio Matjaž iz Slovenije,
Mladinski zbor Danica in
zbor KSŠŠK. Slavnostni
govornik je bil Teodor
Domej, ki je prikazal
moœ ustvarjalnosti in be-
sede na osnovi razvoja
slovenskega naroda sko-
zi stoletja.

Slovenski kulturni praznik 2015
v znamenju obletnic in mladih

V okviru revije Primorska poje je Zve-
za pevskih zborov Primorske v sodelo-
vanju s Slov. kulturnim središœem Plani-
ka v Kanalski dolini in Kršœansko kul-
turno zvezo v nedeljo, 15. 3. 2015, vabi-
la na tradicionalni koncert Koroška in
Primorska pojeta. Na povabilo KKZ sta
letos nastopila na Trbižu MePZ PD Sele
pod vodstvom Romana Verdela in
MoPZ Valentin Polanšek z Obirskega
pod vodstvom Boža Hartmanna.

Seminar za vodje otroških
in mladinskih zborov

24. januarja je Kršœanska kulturna
zveza spet vabila v Tinje na izobraževal-
ni seminar za vodje mladinskih in otro-
ških pevskih zborov. Povabilu se je to-
krat odzvalo 11 voditeljic, ki so se pod
strokovnim mentorstvom dr. Inge Brez-
nik iz Maribora lahko poglobili v razne
tehnike petja in pevskega ustvarjanja ter
izvedeli marsikaj o sodobnem pristopu
dela z otroki in mladino. Kršœanska kul-
turna zveza vsako leto ponuja seminar
kot zahvalo vodite ljem, ki skozi celo leto
delajo z mladino, olepšajo z zbori marsi-
katero prireditev in se z njimi radi pred-
 stavijo tudi na vsakoletnem Sreœanju
mladinskih zborov.  

„Prevaljska legenda“
navduøila v Pliberku

V soboto, 31. januarja 2015, je Kultur-
ni dom Pliberk v sodelovanju s KD Mo-
horjan na Prevaljah in Kršœansko kultur-
no zvezo v Celovcu vabil na ponovitev
baletne predstave »Prevaljska legenda«
(Franc Sušnik). Nastopala sta Društvo
baletnih umetnikov Slovenije in Koroški
akademski pevski zbor Mohorjan. Glas-
ba je delo letošnjega Tischlerjevega na-
grajenca Lojzeta Lebiœa, za koreografijo
je bila odgovorna Claudia Sovre, za glas
Aleš Valiœ, dirigentka predstave pa je bi-
la Helena Buhvald Gorenšek. Odliœna
predstava, ki bi si zaslužila veœ gledal-
cev!

V polni dvorani obœinskega kulturne-
ga centra sta zbora prinesla poslušal-
cem pevski pozdrav iz Koroške, na-
stopili pa so še ŽePZ Sožitje,
Podmesec (vodi Martina Filej),
Združeni zbor Nediške doline (vodi
Davide Tomazeviœ); MePZ Seno-
žeœe (vodi Ada Škamperle) ter Zbor
Jacobus Gallus iz Trsta (vodi Marko
Sancin).

Koroøko sta zastopala MePZ PD Sele in MoPZ Valentin Polanøek z Obirskega

Mladinski zbor SPD Danica

Zbor Kluba slovenskih øtudentov in øtudentk na Koroøkem

Recitatorji Mlajøe gledaliøke skupine KPD Planina

Koncert Koroška in Primorska pojeta na Trbiæu
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40. – jubilejna
Rožanska kulturna vigred

Kulturna vigred je v Rožu to leto spet
predstavila nekaj zanimivih in lepih pri-
reditev slovenskih kulturnih društev tega
obmoœja. Tako so rožanska kulturna dru-
štva v sodelovanju s KKZ in SPZ pred-
stavila izobraževalne prireditve, razsta-
vi, gledališke predstave ter koncerte. V
Selah (KPD Planina) sta bila v okviru te-
ga niza na sporedu abonmajska predsta-
va Dramskega odseka PD Štandrež
„Gremo v teater“ ter predavanje Janeza
Tratarja »Pet stebrov sreœnega življe-
nja«, v Hodišah (SPD Zvezda) pomla-
danski koncert, v Selah-Kotu (SPD Her-
man Velik) predavanje Hanzija Weissa
»Islandija«, v Št. Petru pri Št. Jakobu
(SPD Rož) pa razstava Rainerja Wulza –
skulpture »Drevesni nauk«. 

Roæanska kulturna vigred je potekala
od 20. – 27. 3. 2015.

Pevska in glasbena revija je navdušila
s pestrim sporedom, ki so ga sestavljale
ljudske pesmi, popularne in umetne
skladbe. Mezzosopranistka Bernarda
Fink in Janez Gregorič ter Sonus-Trio pa
so koncertu vdahnili tudi klasično noto.
Spored so poleg omenjenih oblikovali
Harmonikarski orkester KD Mihaelov
sejem iz slovenskega Mengša (vodi
Franci Veider), Mešani pevski zbor Pod-
juna iz Pliberka (vodi Anja Kapun), Žen-
ski pevski zbor Trta iz Žitare vasi (vodi
Špela Mastek Mori), Ženski pevski zbor
Rož iz Šentjakoba (vodi Primož Ker-
štajn), Moški pevski zbor Štmaver (vodi
Nadia Kovic) iz Italije ter Pevski

zbor/Singgemeinschaft Oisternig (vodi
Christof Mörtl) z Ziljske Bistrice. Z glas-
benim sporedom so se prepletale projek-
cije umetnin Nežike Novak, Simone
Krajger, Zorke L-Weiss, Snežane Rehak-
Višnjić in Tanje Prušnik. Pesmi Milke
Hartman, Anite Hudl, Ivane Kampuš,
Maje Haderlap in Verene Gotthardt je na
številno obiskanem osrednjem koncertu
Krščanske kulturne zveze recitirala Mira
Grötschnig-Einspieler in z njimi zaokro-
žila lok slovenskih ustvarjalk na Koro-
škem. Spored je v sodelovanju s teamom
KKZ občuteno zlil v enoto Jožko Kova-
čič. Zahvaljujemo se vsem nastopajočim
in sodelujočim.

Janko Kriøtof – Der Prophet
Janko Krištof, predsednik Kršœanske

kulturne zveze, župnik v Bilœovsu in Št.
Ilju ter dekan dekanije Borovlje, je po
uspešnih predstavah »Prerok« (2013) na-
študiral øe svetopisemska besedila v
nem šœini in se jeseni 2014 podal na pot s
predstavami »Prophet«. S scensko upri-
zorjenimi svetopisemskimi besedili zaži-
vijo besede prerokov iz stare zaveze. V
postnem œasu Janko Krištof nadaljuje s
predstavami, sledijo øe predstave maja in
jeseni. Glasbeno – kot že pri Preroku –
predstave spremljata Paulos in Kerstin
Worku, za izbor besedil je odgovoren
Klaus Einspieler, za režijo pa Aleksan-
der Tolmaier. 

Pesem si in poezija
Koroška poje 2015 v znamenju žensk kot ustvarjalk 
(nadaljevanje s 1. strani)

Moøki zbor Øtmaver (ITA)

Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem Mengeø

Levo: Æenski pevski zbor
Roæ

Zgoraj: Karin Schellander-
Ulbing in Katrin Hafner

Desno: MePZ Podjuna

Singgemeinschaft Oisternig

Janez Gregoriœ



V okviru seminarja za cerkvene pevke in pevce, organiste,
pevovodje, kantorje, liturge in mladinske skupine je bila v petek

27. februarja v Domu v Tinjah predstavitev dela in življenja
Antona Jobsta. Ob lanski 120-letnici rojstva skladatelja Antona
Jobsta (1894–1981) z Brda na Zilji so v njegovi drugi domovi-
ni, v Žireh, pripravili veœ prireditev, med drugim tudi slovesno
mašo v spomin Antonu Jobstu, ki so se je udeležili tudi zastop-
niki inštituta Urban Jarnik in Ziljani v organizaciji društva SPD
Zila. Leta 1990 je knjižno monografijo o Antonu Jobstu izdal
dr. Franc Križnar. 

V Tinjah sta o Jobstovem življenju, delu, zapušœini in spomi-
nih nanj spregovorila muzikolog in glasbeni zgodovinar dr.
Franc Križnar in Tone Œadež, vodja mešanega cerkvenega zbo-
ra župnijske cerkve sv. Martina v Žireh in Jobstov neposredni
nadaljevalec za dandanašnjo cerkveno glasbo po Jobstu. Nav-
zoœi so z zanimanjem spoznavali Jobsta kot skladatelja cerkve-
nih in posvetnih skladb, kot izjemnega organista in vodjo pevs-
kih zborov ter doživljali utrinke iz njegovega življenja v Žireh.
Soprireditelj veœera je bil inštitut Urban Jarnik, ki se trudi, da
tudi na Koroškem ohranimo spomin na rojaka z Zilje, rojenega
pri Kopiœu na Brdu, kjer je nameøœena tudi spominska ploøœa.

6
SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Skladatelj Anton Jobst – tostran in onstran Karavank

V okviru letošnjega Novoletnega
sreœanja v Tinjah je prof. dr. Peter Fister
odprl razstavo, ki predstavlja njegov živ -
ljenjski opus – slike in risbe – s podroœja
sakralne arhitekture. Slike in risbe so raz-
porejene v dveh tematskih skupinah,
predstavitve so v razliœnih tehnikah. V
prvi skupini so bile predstavljene poseb-
nosti razvoja in vloge sakralnega stav-
barstva v Sloveniji in na južnem Koro-
škem ter arhitektura kot oblikovan
prostor in kot izhodišœa za študiji »Arhi-
tektura slovenskih protiturških taborov«
in »Umetnost stavbarstva na Sloven-
skem«. V drugi skupini so bilo slike po-

vezane s pokrajino in z vlogo sakralnih
stavb v Sloveniji ter upodobitve in študi-
je iz Makedonije, Grœije, Egipta, Izraela,
Kitajske in Irske.   V okviru razstave je
dr. Peter Fister 19. januarja predaval o te-
mi »Dedišœina sakralne arhitekture kot
bogat vir sedanjosti in prihodnosti v slo-
venskem prostoru«. Pri tem je posebej
opozoril na protiturške tabore kot poseb-
nost slovenskega prostora, opozoril pa je
tudi na potrebo celovite zašœite kulturne
dedišœine, ki sega od ohranjanja objek-
tov, do ohranjanja nesnovne dedišœine in
naravne krajine. Organizatorji veœera,  na
katerem se je razvila živahna diskusija,

Dedišœina sakralne arhitekture kot bogat vir sedanjosti
in prihodnosti v slovenskem prostoru

V Slovenskem etnografskem muzeju
(SEM) je od 10. do 13. 3. 2015 potekal
mednarodni festival Dnevi etnografske-
ga filma, v rednem programu je bilo 33
filmov, 36 pa v informativni sekciji. Na
predveœer odprtja festivala so v atriju

ZRC SAZU podelili plaketo Nika Kure-
ta, ki jo je prejel Naško Križnar. Od leta
1983 do upokojitve leta 2012 je bil
Križnar zaposlen v ZRC SAZU kot sous-
tanovitelj in vodja avdiovizualnega labo-
ratorija. Ves œas svojega službovanja se
je posveœal produkciji etnografskih fil-
mov, vizualnih zapisov kulture in študiju
metodologije vizualnih raziskav v etno-
logiji. Med drugim je za svoje delo na
podroœju etnografskega filma prejel
Murkovo nagrado Slovenskega etno-
loškega društva za leto 2003 – sicer pa je
œastni œlan ZRC SAZU. V sodelovanju
avdiovizualnega laboratorija ISN ZRC
SAZU in inštituta Urban Jarnik so nasta-
le številne avdiovizualne dokumentacije
na Koroškem, ki bistveno dopolnjujejo
in bogatijo etnološko raziskovalno delo
na Koroškem.  

Naško Križnar – prejemnik Plakete Nika Kureta

Sponzija Hanne Erklavec 
Veœletna sodelavka

inštituta Urban Jarnik
in KKZ, Hanna Er-
klavec, je na Univerzi
v Gradcu zakljuœila
študij z raziskavo o
Tilki Lampreht iz Do-
ba pri Pliberku. V di-
plomski nalogi je

zbrala podatke o življenju literarne
ustvarjalke in predstavila njeno literarno
zapušœino, ki razkriva literarno nadarje-
nost, ki je Tilka Lampreht zaradi rane
smrti ni mogla razviti. Hanna Erklavec je
pri inštitutu Urban Jarnik in pri KKZ so-
delovala v raznih projektih, med drugim
tudi v evropskem projektu Duo-Kunst-
handwerk.

Iskreno ji œestitamo sodelavke in sode-
lavci inštituta Urban Jarnik in KKZ in ji
želimo pri nadaljnjem poklicnem delu
vse najboljše! 

Nužej Tolmajer je sodeloval v
oddaji Polnoœni klub na temo
»Slovenci v prostoru in skozi œas«,
ki jo vodi Vida Petrovœiœ.

Oddaja bo na sporedu v petek,
3. aprila 2015, po Odmevih, na
1. programu RTV Slovenija.

so bili Dom v Tinjah, Zvezni urad za
spomeniško varstvo v Celovcu,
Kršœanska kulturna zveza in inštitut
Urban Jarnik.

Tone Œadeæ in
dr. Franc Kriænar
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gledališče:Mateja Kert

TRIBUNA 2015
(nadaljevanje s 1. strani)

Sodelujoœe skupine so si v teku dneva
lahko ogledale tudi predstave svojih
vrstnikov. Zamisel za tem je, da poglobi-
mo medsebojne stike med skupinami in
œut vsake skupine za delo drugih skupin.
Medtem, ko smo na predstave tudi tokrat
spet povabili dvojeziœne šole in otroške
vrtce, smo festival, ki je bil v zadnjih le-
tih namenjen predvsem dvojeziœnim iz-
obraževalnim ustanovam v Celovcu, od-
prli še širši javnosti. Dodatno so bile
vsem igralkam in igralcem na voljo stro-
kovne delavnice: za tehniko govora in
besedne igre je bil pristojen igralec, lek-
tor in govorni pedagog Simon Šerbinek
iz Maribora; Gorazd Žilavec, igralec in
soustanovitelj Impro lige v Sloveniji, je
vodil delavnice improvizacije; lutkovne
delavnice v soboto pa sta vodila za svoje
delo na lutkarskem, avtorskem in kultur-
nem podroœju veœkrat nagrajeni par Jele-
na Sitar in Igor Cvetko. Kot že v prejš-
njih letih smo povabili tudi selektorje
Javnega sklada za kulturne dejavnosti,
gledališke strokovnjake, ki v skupnem
pogovoru dajejo igralcem dragocene na-
potke, istoœasno pa tudi izbirajo predsta-
ve za festivale v Sloveniji.

Koncept je bil sprejet z navdušenjem.
Veœ kot 1000 gledalcev je spremljalo
predstave v teku treh dni. 

Vsaka predstava zase je nudila kaj po-
sebnega: Sinjemodri Peter, zgodba o
kužku, ki se mu bratje in sosedje posme-
hujejo zaradi njegove nenavadne barve
kožuha, je v izvedbi otrok iz Vogrœ nav-
dušila gledalce iz ljudskih šol iz Pliberka,
Žvabeka in Suhe. Za velik odmev je po-
skrbela tragedija o zaniœevanju rodnega
naroda v južni Afriki s strani kolonialne
sile, Mama Afrika (teatr zora iz Št. Jako-
ba).

V petek se je TRIBUNA nadaljevala s
predstavami za mladince. Mladi Selani,
deloma prviœ na odru, so s svojo šaljivo
selsko verzijo pravljice Janko in Metko
napenjali trebušne mišice dijakom iz pli-
berške Nove srednje šole. Igrivo, a niœ
manj prepriœljivo, so se igralci skupine
Šchok iz Žitare vasi v svojem osmem le-
tu delovanja s predstavo Zaljubljenca v
podzemeljski postaji predali teatru absur-
da. Zveœer se je obœinstvo zabavalo ob
odliœnih komedijah dveh odraslih sku-
pin. V komediji Poloviœne resnice v iz-
vedbi skupine Povratniki iz Šmihela so
igralci prepriœali s prefinjeno izdelanimi
gledališkimi liki ter jasno režijsko roko
Gregorja Geœa. Gledališka skupina iz Sel
pa je s Hórvathovo socialno komedijo
Pri lepem razgledu predstavila burko, ki
se je v drugem delu prevrgla v resnejšo
dramo.

Sobotni dan je bil posveœen lutkarstvu.
Dopoldne so se predstavili naši najmlaj-

ši. Lutkovna skupina iz Št. Primoža je sa-
mozavestno uprizorila živahno predstavo
»Prašiœki gredo po svoje«, kjer sodobni
etos življenja prikrajša laœnega volka za
njegov plen – tudi Konœita Klobasa ni
mogla pomagati. Lutkovni narašœaj iz
Šmihela je obrnil œloveško naravo od
znotraj navzven in nam v predstavi Kdo
smo? pokazal, kako naši notranji sprem-
ljevalci Vili Glavca, Rozi Srœek in Franc
Trebušnik vplivajo na naše odloœitve. Z
zasanjano, poetiœno predstavo »Ma-
vriœna ribica« pa je Lutkovna skupina
Srce iz Dobrle vasi pomirila še najbolj
razbojniško razpoložene duhove. Krasni
vizualni efekti ultravijoliœne luœi so nas
popeljali v globine morja in nas spomni-
li, kako lepo je, œe se œlovek od œasa do
œasa umiri. 

S klasiœno predstavo Mizica, pogrni se
je navdušila Lutkovna skupina Œaœo œeœe
iz Kotmare vasi. Z roœnimi lutkami in
lutkami na palicah so mladi lutkarji oži-
vili like iz znane pravljice. Iz Celovca so
prišle izkušene lutkarice skupine Mismo-
mi Navihanci in v predstavi Žabe z dovr-
šeno animacijo, dialogom in glasbo
vdahnili dušo raœki, pujsku, žabcu in nji-
hovim prijateljem. Lutkovni spored so
zaokrožile Lutke mladje z jubilejno pred-
stavo Ure kralja Mina (poroœali smo v
zadnjem biltenu).

Dostojen zakljuœek TRIBUNE je bila
Brechtova Opera za tri groše v izvedbi
Mlajše gledališke skupine iz Sel, kjer so
se igralci v zapeljivi in dekadentni pred-
stavi izkazali tudi kot izvrstni pevski so-
listi. 

Letošnja TRIBUNA je bila moœno živ -
ljenjsko znamenje koroške ljubiteljske
gledališke scene. Prej ko slej je gleda-
lišœe priljubljen medij za izobraževanje
telesa in duha: kot prijetna zapolnitev po-
poldanskih in veœernih prostih ur; kot po-
memben steber jezikovnega negovanja;
kot kulturni medij z zdaj zabavno, zdaj
resno izpovedjo; kot telesno izražanje
duhovnega stanja. Pristop vsake skupine
je edinstven in se sklada z vizijami men-
torjev, zmogljivostjo in voljo otrok. Tako
naj bo tudi v prihodnje – igrivo otroško,
ljubko, izpovedno, zabavno, izzivajoœe,
šokantno, briljantno – skratka: raznoliko,
kakor je œloveštvo samo! 

Lutkovno gledališœe
FRU FRU navdušilo otroke

Ni vedno preprosto najti predstavo, ki
je dovolj preprosta za najmlajše otroke iz
vrtcev in vseeno zmore držati napetost
tudi za desetletne. Z nagrajeno predstavo
Trnuljčica v režiji Irene Rajh in izvedbi
Marjana Kunavra (Lutkovno gledališœe
FRU FRU, Ljubljana) smo pri izboru za-
deli v œrno. Od 23. do 26. marca je bila
predstava na ogled v Šmihelu, Dobrli va-
si, Št. Jakobu in Celovcu – z veliko vne-
mo ji je sledilo nad 1300 otrok iz vse ju-
žne Koroške. 

Poslovil se je reæiser
Marjan Bevk

6. marca je
po hudi bole-
zni v 64. letu
umrl režiser
M a r j a n
Bevk, neo-
majni spod-
budnik mla-

dinskega gledališkega dela in
œezmejnega sodelovanja med Slo-
venci. Bevk, ki je uspešno deloval v
skoraj vseh slovenskih gledaliških
hišah kot tudi v mnogih gledališœih v
tujini, je bil velik ljubitelj slovenske
kulture in slovenskega jezika, kar se
je izražalo še predvsem v njegovem
delu s slovensko mladino v Beneœiji.
Kot ustanovitelj Kulturnega društva
Œedermac si je prizadeval za kultur-
no sodelovanje med Slovenci iz Po-
soœja, Beneœije in Koroške in omo-
goœil številna gostovanja. V
zadnjem obdobju svojega življenja
je predsedoval Društvu za negova-
nje rodoljubnih tradicij organizacije
TIGR na Primorskem. Tudi na Ko-
roškem je dolga leta delal z otroški-
mi in mladinskimi gledališkimi ter
lutkovnimi skupinami z Radiš, iz
Borovelj in Šmihela. Tako je v nje-
govi režiji med leti 1994 in 2003 na-
stalo enajst predstav.

Mladinska gledaliøka Øchok, Æitara vas,
Zaljubljenca

Veœ slik od TRIBUNE najdete na zadnji
strani.
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torek 14. 4. 2015, 19:30
Farna dvorana Šmihel
Predavanje „Cerkvena Caritas –
ideja in vsakdanjost“
Predava: Dr. Jože Marketz,
ravnatelj koroške Caritas
Dvojeziœno predavanje
Prireditelji: KPD Šmihel, župnija
Šmihel, Katoliška prosveta

œetrtek, 16. 4. 2015, 20.00
Cvetje v jeseni – izviren slovenski
muzikal
Kulturni dom Pliberk
Prireditelja: SPZ/Kulturni dom
Pliberk

petek, 17. 4. 2015, 19.30
Županova Micka
Nastopa  gledališka skupina KPD
Šmihel
Vabita: SKD Globasnica in SPD
Edinost Šteben (Globaški kulturni
dnevi)

petek, 17. 4. 2015, 20.00
Vigredni koncert
Dvorana K3 v Økocjanu
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

sobota, 18. 4. 2015, 19.30
6. predstava GAS, komedija
»Œešplje na figi« (Marjan Tomøiœ)  
Farni dom Sele
Gostuje gledaliøka skupina KD
Brce, Gabrovica pri Komnu
Prireditelj: KPD Planina 

nedelja, 19. 4. 2015, 14.30
Koncert Lojzetu Slaku v spomin
Gostilna Trkelj v Selah
Prireditelj: Alpski klub Obir

nedelja, 19. 4. 2015, 18.00
Dobrodelni koncert za KOROØKO
VAS na Madagaskarju
Farna cerkev v Øpitalu ob Dravi
Sodelujejo: MePZ PD Sele,
Singkreis Porcia Spittal, CePZ  iz
Øt. Petra/Katschtal, Oktet Suha

torek, 21. 4. 2015, 19.30
Predavanje
Ljudska øola Rožek
Prireditelj: KD Peter Markoviœ

torek, 21. 4. 2015, 19.30
Zdravilna zeliøœa
Predava DI Angelika Combs
Grajska štala v Hodišah
Prireditelj: SPD Zvezda

sreda, 22. 4. 2015, 17.30
Spoznavanje zdravilnih zeliøœ
v naravi
Zbiranje pri Grajski øtali v Hodiøah
Prireditelj: SPD Zvezda

sobota, 4. 4. 2015, 22.00
Velikonoœna baklada 
Zbiraliøœe pred kulturnim
domom na Radišah
Prireditelj: SPD Radiše

petek/sobota, 10. – 11. 4. 2015
Move4fun Festival
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: Kulturni dom Pliberk
/SHAD Performance

sobota, 11. 4. 2015, 9.00–17.00
Delavnica gospel + spiritual
Vodi: Matej Virtiœ
Prireditelja: Dom v Tinjah in
KKZ
Prijave so øe moæne

petek, 10. 4. 2015, 19.00
„Veœer gibanja" – telovadna enota
v sklopu Globaških kulturnih
dnevov
Vodi: Mario Fratschko ml.
Ljudska šola Globasnica

petek, 10. 4. 2015, 19.30
Odprtje razstave „Slike brez œasa“
Razstavlja umetnik Jakob Wüster
Galerija Šikoronja

petek, 10. 4. 2015, 20.00
„Slehernik“
Nastopa: odrasla gledališka
skupina SPD Bilka 
Farni dom  Bilœovs
Prireditelj: SPD Bilka

sobota,  11. 4. 2015, 14.00
Otroški popoldan – Lutkovna pred-
stava „Prašiœki gredo po svoje“
Gostuje Lutkovna skupina SPD
Danica
Farna dvorana v Globasnici
Vabita: SKD Globasnica in SPD
Edinost Šteben (Globaški kulturni
dnevi)

sobota, 11. 4. 2015, 19.30
Glasba in poezija
Farovž v Globasnici
Nastopajo: Sonus-Trio, Dominik
Srienc (pesmi)
Vabita: SKD Globasnica in SPD
Edinost Šteben (Globaški kulturni
dnevi)

sobota, 11. 4. 2015, 20.00
„Slehernik“
Nastopa: odrasla gledališka
skupina SPD Bilka
Bilœovs, farni dom
Prireditelj: SPD Bilka

sobota, 11. 4. 2015, 20.00
Gledališki veœer 
Kulturni dom Žitara vas
Prireditelj: SPD Trta

sreda, 22. 4. 2015, 19.30
Predavanje „Pfarrcaritas – Netzwerk
gelebter  Nächstenliebe“
Referentka: Ursula Madritsch,
Verantwortliche für die PfarrCaritas
Kärnten
Predavanje v nemškem jeziku
Farna dvorana Šmihel
Prireditelji: KPD Šmihel, župnija
Šmihel, Katoliška prosveta

Sreda, 22. 4. 2015, 19.30
Zeliøœa in olja za zdravo življenje
Predavata: Martha Tomitz in
Mirko Hudl-Schmautzer
Gostilna Štekl v Globasnici
Vabita: SKD Globasnica in SPD
Edinost Šteben (Globaški kulturni
dnevi)

petek, 24. 4. 2015, 19.00
Klavirski veœer uœencev
Glasbene šole
Ljudska šola Bilœovs
Prireditelj: slovenska Glasbena šola

sobota, 25. 4. 2015, 18.30
Sv. maša (Charles Gonoud)
ter koncert solistov
Mestna cerkev v Velikovcu                  
Prireditelj: PD Lipa

sobota, 25. 4. 2015, 9.00
Odprtje Hiše kulture v Ævabeku
ob 105-letnici KPD Drava
Hiøo kulture bosta odprla zvezni
predsednik dr. Heinz Fischer in
deæelni glavar dr. Peter Kaiser
Prireditelj: KPD Drava

nedelja, 26. 4. 2015, po maøi
Odkritje spomenika in spominska
proslava ob obletnici obglavljenja
13-ih žrtev iz Sel in okolice
Prireditelj: KPD Planina

torek, 28. 4. 2015, 10.00
Gledališka predstava 
»Was macht man, wenn ... Ratschlä-
ge für den kleinen Mann
(Peter Turrini)
Gostuje: gledaliøka skupina Theater
Iskra z Dunaja
Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

torek, 28. 4. 2015, 19.30
Šolska akademija
Avla Slovenske gimnazije
Prireditelj: ZG in ZRG za Slovence

od ponedeljka, 4., do nedelje,
10. 5. 2015
Kulturni teden v Podkloøtru
Prireditelji: Biro za slovensko
narodno skupnost/KKZ/SPZ
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IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorna urednica: Zalka Kelih-Olip

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:

Slike: Nedelja, Novice, KKZ, Micka Opetnik, Vincenc Gotthardt, gen. konzulat RS, SKS Planika, Gabi Frank
Prispevki: Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Benjamin Kupper, Zalka Kelih-Olip

nedelja, 3. 5. 2015
Spominska proslava ob
70-letnici konca druge svetov-
ne vojne in 60-letnici podpisa
Avstrijske državne pogodbe
13.00 sv. maøa v celovøki stolnici
MePZ PD Sele izvaja Spominsko
maøo Romana Verdela 

14.30 Prireditev „Osvoboditev“
Dom glasbe v Celovcu
Izvajajo: œlani KSØØG, KSØØD,
KSØØK in Teatr Zora
Reæija: Marjan Øtikar
Prireditelji: ZSI, KKZ, SPZ, NSKS,
ZSO, SKS, ZKP, ZSŽ

classic 
œetrtek, 9. 4. 2015, 19.30

Orkester Slovenske
filharmonije
Cankarjev dom v Ljubljani
Dirigent: Hans Graf
Klavir: Aleksander Markoviœ
Program: Carl Maria von Weber,
Evrianta, uvertura
Robert Schumann, Simfonija št. 4
v d-molu, op. 120
Peter I. Œajkovski, Koncert za klavir
in orkester št. 1 v b-molu, op. 23
Cena za prevoz in vstopnico € 45,-
Prijave: pri Krøœanski kulturni zvezi
0463/516243 do 1.4.2015.

od srede, 15., do petka,
24. 4. 2015

Koroški kulturni dnevi
v Ljubljani

Prireditelji: DSAP, KKS, KKZ, SPZ

Sreœanje mladinskih zborov 
nedelja, 19. 4. 2015, 14.30
Ljudska šola Bilœovs
Prireditelja: KKZ in SPD Bilka

9. – 13. 8. 2015

Dom prosvete v Tinjah

Poletna glasbena delavnica
BIG BANG Reloaded
Po lanskem uspešnem sodelova-
nju bo potekala Poletna glasbena
delavnica letos spet z New Times
Big Bandom!

Prijave in veœ informacij:
www.kkz.at oz. www.sodalitas.at

17. 8. – 23. 8. 2015 in
23. 8. – 29. 8. 2015 

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu

Tudi letos se lahko skupine
temeljito pripravljajo na na-
slednjo gledališko sezono na
delavnicah ob morju.
Prijave in veœ informacij:
www.kkz.at

nedelja, 26. 4. 2015, 14.30 
Dvorana K3 v Škocjanu
Prireditelj: KKZ in SPD Vinko
Poljanec

Molitveni mlini - Prayer Wheel 
Karen Asatrian, pianist in komponist, doma iz Ar-
menije, že pol svojega življenja živi na Koroškem
in je v glasbeni sceni znan in priljubljen kot  jaz-
zovski glasbenik. Pred sto leti  (27. aprila 1915) se
je nad njegovim narodom zgodil uniœujoœ geno-
cid. Za to obletnico in kot sam pravi »praznujemo,
da naš narod še živi« je napisal mašo »Prayer
Wheel«. Maša, ki gradi na kršœanski liturgiji, pa
je v glasbi Karena Asatriana  prejela novo obleko.
Jazzovski zvoki se prepletajo s tradicionalnimi
zvoki  vzhoda in zahoda.  Zahvalno mašo Prayer
Wheel oblikuje Karen Asatrian  skupaj z glasbe-
niki Daniel Nösig - trompeta, Stefan Gfrerer -
kontrabas, Emil Krištof - bobni, Rita Movesian -
vocal ter z zborom Norbert Artner. 18. april 2015
ob 19.30 uri v farni cerkvi v Šmihelu
KPD Šmihel, KKZ, ORF
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TRIBUNA 2015
v slikah

Delavnica govora s Simonom Øerbinkom

Mlajøa gledaliøka skupina KPD Planina,
Opera za tri groøe

Improvizacija z Gorazdom Æilavcem

Lutkovna
skupina
Œaœo œeœe,
Kotmara vas,
Mizica
pogrni se

Lutkovna skupina Deset moœnih, KPD Ømihel, Kdo smo?

Lutkovna
skupina SPD
Danica,
Praøiœki
gredo po
svoje

Lutkovna skupina SPD Srce,
Mavriœna ribica

Lutke mladje KDZ, Ure kralja Mina

Otroøka gledaliøka skupina KKD Vogrœe,
Sinjemodri Peter

Pogovor s selektorico JSKD Ano Ruter

Pogovor s selektorjem JSKD Matevæem
Gregoriœem

Sadovi
lutkovne
delavnice

Teatr Zora SPD Roæ, Mama Afrika

Mi smo mi Navihanci, SKD Celovec, Æabe

Povratniki KDP Ømihel,
Poloviœne resnice

Gledaliøka skupina KPD Planina,
Pri lepem razgledu

Mladinska gledaliøka skupina
KPD Planina, Janko in Metka
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