
Slovenska ledinska in hišna imena so
živa kulturna dedišœina, ki je globoko
zasidrana v zavesti slovensko in tudi
nemško govoreœih Korošcev, ta imena
so bistven del kulturne in narodne
identitete koroških Slovencev. Doku-
mentacija imen je pomembna tudi za
razumevanje gospodarskega in social-
nozgodovinskega razvoja Koroške. 

Jeseni leta 2011 so Kršœanska kulturna
zveza, vodilni partner Slovenska prosvet-
na zveza in projektni partnerji Razvojna
agencija za Zgornjo Gorenjsko in Gor-
njesavski muzej Jesenice v okviru œez-
mejnega projekta FLU-LED (Kulturni
portal ledinskih in hišnih imen) zaœeli si-
stematiœno zbirati in dokumentirati le-
dinska in hišna imena v izbranih obœinah
to- in onstran meje. Velika podpora pri
izvajanju projekta v izbranih obœinah na
Koroškem (Bekštanj, Šentjakob v R., Bi-
strica v R., Šmarjeta v R.) so bila sloven-
ska krajevna kulturna društva, Enotna li-
sta v Bekštanju in Slovensko planinsko
društvo Celovec, predvsem pa številni
domaœini in vneti zbiratelji imen, ki
so si prizadevali za œim popolnejšo
dokumentacijo imen v svojem
domaœem kraju. 

Kot viden projektni rezul-
tat so ob koncu projekta izšli
štirje natisnjeni zemljevidi z
zbranimi hišnimi in ledinski-
mi imeni na Koroškem in
trije na Gorenjskem, ki
predstavljajo, vsak po svo-

je, pomemben prispevek k jezikovni in
kulturni identiteti v posameznih obœinah.
Na Koroškem so v tesnem sodelovanju s
kulturnimi društvi in drugimi ustanovami
koroških Slovencev v posameznih
obœinah tako nastali zemljevidi v obœini
Bekštanj s standardiziranimi slovenskimi
hišnimi in ledinskimi imeni, v obœini
Šentjakob v R.  z nareœnimi ledinskimi
imeni, v obœini Bistrica v R. z nareœnimi
hišnimi in ledinskimi imeni in v obœini
Šmarjeta v R. prav tako z nareœnimi hiš-
nimi in ledinskimi imeni. Ti zemljevidi
ter na njih zapisani podatki so dostopni
tudi na spletni strani www.ledinskaime-
na.si ali www.flurnamen.at in bodo na
spletnem portalu še naprej na voljo vsem,
ki jih zanimajo domaœa slovenska imena

na Koroškem. S pomoœjo portala ter
zbranih podatkov na njem je vzpostavlje-
na tudi dobra osnova za nadaljnje doku-
mentiranje imen – tudi v drugih obœinah.

Poenotena metodologija za dokumen-
tiranje nareœnih imen in za standardizaci-
jo zemljepisnih imen (»Metode zbiranja
hišnih in ledinskih imen« – publikacija v
slovenskem jeziku je nastala v okviru
projekta v sodelovanju s strokovnimi in-
štitucijami, s Slovenskim narodopisnim
inštitutom Urban Jarnik ter z jezikoslovci
in dialektologi Inštituta za slovenski je-
zik Frana Ramovša ZRC SAZU v Lju-
bljani) bo olajšala naœrtno zbiranje in za-
pisovanje hišnih in ledinskih imen tudi v
drugih krajih na Koroškem in v Sloveni-
ji.

Natisnjeni zemljevidi predstavljajo po-
memben prispevek k ohranitvi imenske

kulturne dedišœine, prav tako spletni
kulturni portal bistveno prispeva k

najširši promociji te pomembne
kulturne dedišœine. Slovenska

ledinska in hišna imena na Ko-
roškem so bila leta 2010

sprejeta tudi v UNES-
COV seznam nesnovne
kulturne dedišœine v Av-
striji, zato imajo zemlje-
vidi tudi uradni Unes-
cov logotip.

Martin Kuchling, KKZ,
Martina Piko-Rustia,

SNI Urban Jarnik

krščanska kulturna zveza:christlicher kulturverband
informacije:poročila:servis:ozadja:prireditve
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ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

številka66: junij 2015

Poletna glasbena delavnica
BIG BANG Reloaded
9. – 13. 8. 2015 

Dom prosvete v Tinjah
Sodeluje: New Times Big Band
prireditelja: Dom prosvete v Tinjah in KKZ

Jezikovne poœitnice
v Tinjah 
Igraje do slovenøœine
16. – 21. 8. 2015 

Dom prosvete v Tinjah/KKZ

Teden mladih 
umetnikov na Rebrci 
20. 7. – 25. 7. in 
27. 7. – 1. 8. 2015 

Mladinski center na Rebrci
prireditelji: KKZ/KOM/MC na Rebrci

NOVI ZEMLJEVIDI IN SPLETNI PORTAL

Hišna in ledinska imena kot živa kulturna dedišœina
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čestitamo:        

Erika Wrolich – 60 let
Okrogli življenjski

jubilej je praznovala
Erika Wrolich v
Loœah. Kulturno delo
je zanjo del vsakdana
in to že iz mladih let v
Slovenjem Plajberku
in zdaj v Loœah, kjer je

tudi cerkvena pevka, bila pa je tudi obœin-
ska odbornica. Že skoraj štiri desetletja v
Loœah vodi tamburaški ansambel, ki je ta-
ko rekoœ njeno življenjsko delo. 

Erika Wrolich je bila od leta 1983 do
1989 odbornica, eno obdobje podpredsed-
nica Kršœanske kulturne zveze. Leta 2007
je za vsestransko kulturno dejavnost pre-
jela Janežiœevo priznanje.  Še na mnoga
zdrava in ustvarjalna leta!

Marica Hartmann – 60 let
Prav tako 60. list ži-

vljenja je prelistala
Marica Hartmann, rav-
nateljica zasebne dvo-
jeziœne šole v Celovcu
od njene ustanovitve
leta 1990 naprej. Isto
dobo ima tudi lutkovna

dejavnost v Celovcu pod njeno skrbno or-
ganizacijsko roko. Marico Hartmann po-
znamo kot vsestransko angažirano peda-
goginjo in kulturno delavko v okviru šole,
fare in Slovenskega kulturnega društva v
Celovcu. Pri Kršœanski kulturni zvezi se ji
zahvaljujemo predvsem za 17 let sodelo-
vanja kot odbornica, šest let v nadzornem
odboru, nato pa kot blagajniœarka. Ad
multos annos! 

Peter Fister – 75 let
V torek, 16. 6. 2015,

je obhajal svojo 75-le-
tnico arhitekt, slikar in
varuh kulturne de-
dišœine prof. dr. Peter
Fister, dolgoletni pro-
fesor na ljubljanski Fa-
kulteti za arhitekturo.

VSBL »Osebnosti« zanj mdr. pravi: »Ute-
meljil je interdisciplinarno naœrtovanje
prenove in varstva stavbne dedišœine v
Sloveniji; vodi naœrtovanje prenove va-
ških in mestnih jeder v slovenskem in ev-
ropskem prostoru. Steletova nagrada
2008.« Moœno povezanost s Koroško iz-
priœujejo njegove slike številnih koroških
krajev, zamejsko Koroško obravnava veœ
izmed njegovih knjig: »Arhitektura slo-
venskih protiturških taborov« 1975,
»Umetnost stavbarstva na Slovenskem«
1986, »Arhitektura Zilje, Roža, Podjune«
1989). Oba z ženo – etnologinjo prof.
Majdo Fister sta prejemnika priznanja za
dve desetletji vodilnega delovanja v Dru-

Miha Dolinšek prejel
mednarodno nagrado

Na mednarod-
nem nateœaju
MUIPFormats za
inovativne televi-
zijske formate v
Cannesu je Miha
Dolinšek letos apri-
la prejel 1. nagrado

za svojo oddajo (kviz) »1001 Rooms –
beat the Matrix«, ki jo je skupaj z Davi-
dom Višnjiçem predstavil na medna-
rodnem tekmovanju. Ob tem je pre-
priœal mednarodno žirijo, ki je izbirala
izmed veœ ko sto razliœnih predlogov.
Za prejetje nagrade iskreno œestitamo
in želimo še mnogo takih uspehov!

Maja Haderlap
odlikovana

»Za izjemen literarni prispevek k
umestitvi manjšin-
ske in identitetne
problematike v av-
strijski, širši nem-
ško govoreœi in
srednjeevropski
prostor« je 11. 6.
2015 prejela koro-

ška pesnica in pisateljica Maja Hader-
lap red za zasluge RS, ki ji ga je izroœil
predsednik Borut Pahor. Za prejem
odlikovanja iskreno œestitamo! 

Sarah Rogaunig
Na XIII. nagrad-

nem nateœaju za di-
plomska, magistr-
ska in doktorska
dela na temo Slo-
venci v zamejstvu
in v izseljenstvu je
27. 5. 2015 prejela

1. nagrado Sarah Martina Rogaunig s
prispevkom: Über das slowenische
Theaterschaffen und Identitätsbildung
Kärntner slowenischer Jugendlicher
und junger Erwachsener; Univerza na
Dunaju. Mladi akademiœarki œestitamo
in želimo vse dobro za naprej! 

štvu slovensko-avstrijskega prijateljstva.
Mdr. sta pripravila veœ posvetov o varova-
nju nepremiœne kulturne dedišœine v slo-
vensko-avstrijskem prostoru. Jubilantu
œestitamo z zahvalo za prijateljevanje ter z
najboljšimi željami!

Pavel Apovnik – 80 let
Konec junija je

praznoval 80-letnico
dr. Pavel Apovnik. Po-
leg uradniške službe
je kot pravnik imel šte-
vilna predavanja,
skupno z Ludvikom
Karniœarjem je izdal

Slovar pravnega in ekonomskega jezika
(1989, 1996), kot avtor je sodeloval tudi
pri trijeziœnem Slovenskem pravnem leksi-
konu (1999). Vsa leta je vkljuœen v dejav-
nosti slovenskih ustanov in društev na Ko-
roškem od politiœnih in gospodarskih do
kulturnih in znanstvenih. Leta 1993 je kot
vodja Biroja za slovensko narodno skup-
nost organiziral prvi slovenski kulturni te-
den v Špitalu ob Dravi, ki ga od tedaj vsa-
ko leto v drugem kraju prireja dežela
Koroška. V letih 1997 do 2004 je bil pred-
sednik Narodopisnega društva Urban Jar-
nik in pripomogel, da je bil leta 1998 inšti-
tut Urban Jarnik vpisan v evidenco
raziskovalnih organizacij v Sloveniji. Leta
1975 mu je kot glavnemu kandidatu Enot-
ne liste manjkalo le nekaj glasov za man-
dat v deželnem zboru. Leta 2000 je za svo-
je življenjsko delo prejel Tischlerjevo
nagrado.  Slavljencu ob okroglem živ -
ljenjskem jubileju iskreno œestitamo!

Tonœi Dolinšek – 90 let
Pred kratkim je sla-

vil visok življenjski
jubilej Tonœi Dolin-
šek, po vsej Koroški
znan kot inkasant Na-
šega tednika in proda-
jalec Mohorjeve Prati-
ke. Lahko reœemo, da

je Tonœi legenda med koroškimi Slovenci,
ker pozna vse Slovence na Koroškem, ki
so kdaj brali Naš tednik in Pratiko, le-ti pa
poznajo njega in se še spominjajo stavka,
s katerim je stopil v hišo: „Dober den, jes
pa za tednik pobiram“.  Seveda je bil le-
gendaren tudi njegov svetlo-modri VW
»hrošœ« s katerim se je vozil po Koroški in
skrbel tudi za živ stik Celovca s podeže-
ljem in obratno – obvešœal je ljudi po va-
seh o novostih v Celovcu, oni pa njega o
novostih na podeželju.   Tonœi zdaj že da-
vno uživa zasluženi pokoj in po kratki
vmesni dobi v domu Caritas v Železni Ka-
pli je zdaj v oskrbi pri neœakinji Anici Ko-
ber na Proboju. Tam smo ga obiskali 8. ju-
nija, na njegov 90. rojstni dan.  Ob jubileju
mu želimo še obilo lepih trenutkov, pred-
vsem pa zdravja in zadovoljstva! 

Civilnik Benjamin Kupper
odhaja

S koncem junija
zakljuœuje svojo ci-
vilno službo pri
KKZ Benjamin
Kupper, ki je od okt-
obra 2014 dalje
okrepil našo ekipo v
pisarni in pomagal

pri prireditvah v raznih krajih Koro-
ške. Zahvaljujemo se mu za dobro so-
delovanje in mu želimo vse dobro za
nadaljnjo življenjsko pot.
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novo:        poroöila:

Nova zgoščenka Mlade Podjune
Najmlajši pevke in pevci Pod-

june so izdali novo zgošœenko,
na kateri so posnete predvsem
slovenske ljudske in ponarodele
pesmi, najdete na njih pa tudi
slovenske in eno nemško popev-
ko. Zgošœenka na živ naœin pred-
stavlja sodobno pevsko ustvarja-

nje otrok in mladincev, ki tudi s solistiœnimi vložki
pokažejo svoje znanje. Zgošœenka stane 10 evrov in je
na voljo v obeh slovenskih knjigarnah, v KD Pliberk
ter pri œlanih zbora.

Novo pri Amabilis ob 25-letnici
Ob 25-letnici obstoja je Otro-

ški in mladinski zbor Amabilis iz
Galicije izdal novo zgošœenko z
aktualnimi uspešnicami skupine
v veœ jezikih. Zgošœenka daje
lep pregled nad raznolikim
ustvarjanjem skupine skozi pe-
tindvajset let, ki je s svojim delo-
vanjem v Galiciji in širši okolici
zaznamovala mladinsko kultur-
no ustvarjanje. 

Posebnost pa je nova zbirka
pesmi, ki jo je izdala skupina
Amabilis v sodelovanju s
Kršœansko kulturno zvezo pri
Mohorjevi založbi. V njej so
predstavljene pesmi Mire Bla-
žej, veœinoma v slovenskem, ne-

kaj jih je pa tudi v nemškem jeziku. Pesmi so nastale
ob raznih priložnostih, ki jih je pevsko oblikovala sku-
pina Amabilis v zadnjih 25-ih letih. Nova pevska lite-
ratura je s tem na voljo vsem mladim pevkam in pev-
cem, ki bodo gotovo radi segli po njej. Zgošœenko in
notno zbirko lahko dobite v obeh slovenskih knjigar-
nah v Celovcu ter pri œlanih skupine in njihovih star-
ših.

Cena za zbirko: € 15.-; za zgošœenko: € 15,—
Polokroglo obletnico so skupaj s prijatelji praznova-

li v nedeljo, 21. 6. 2015, v novi ljudski šoli v Galiciji,
ob kateri je skupina  pod vodstvom Mire Blažej preje-
la Priznanje in zahvalo Krøœanske kulturne zveze za
vztrajno delo na podroœju glasbe, Mira in posamezne
pevke pa priznanje Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti za 10-, 20- oz. 25-letno sodelovanje.

Zgoøœenka „Morju naproti“ 
Tonœ Feinig in Klausi Lip-

pitsch sta pred kratkim izdala in
predstavila skupno zgošœenko z
izpovednim naslovom Morju na-
proti – Südöstlich. Na zgošœenki
so predstavljene lastne kompozi-
cije obeh glasbenikov, ki se na
domiseln naœin dopolnjujeta in

ustvarjata živahno in prepriœljivo zvoœno kuliso – pri-
merno naslovom pesmi kot so Morju naproti, V gozdu
ali Nared an hec. Cena € 18,–.

Sreœanje mladinskih zborov 2015
Sreœanje mladinskih zborov je KKZ letos priredila 19. 4. v Bilœov-

su (soprireditelj SPD Bilka) in 26. 4. v Škocjanu (soprireditelj SPD
Vinko Poljanec). Na obeh koncertih so nastopajoœi iz Roža in Podju-
ne navdušili zbrano obœinstvo in prikazali prerez svojega delovanja.
KKZ vsako leto z veseljem vabi na ta radoživ in pester koncertni spo-
red Koroške.

Kantata k Bogu pred oltar v Celovcu
Pod tem naslovom je Edi Oraže strnil v kantato za orkester in zbor

izbrana dela podjunskega skladatelja Janeza Petjaka. V izvedbi po-
svetnih in cerkvenih pevskih zborov iz Globasnice, Šmihela in okoli-
ce ter Koroškega godalnega orkestra je v petek, 19. 6. 2015, pod pev-
skim vodstvom Petre Straunik in pod taktirko Davorina Morija v
celovški stolnici mogoœno zadonela skladba domaœega glasbenika, ki
je vse svoje življenje najtesneje povezan z glasbo in s petjem. 

Prireditelji: SKD Globasnica, KKZ in stolna župnija Peter in Pavel
v Celovcu.   

Koroøki kulturni dnevi v Ljubljani
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani (prireditelji: Društvo slovensko-

avstrijskega prijateljstva, Klub koroških Slovencev v Ljubljani,
Kršœanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza) so od 15. 4.
do 24. 4. 2015 prikazali v slovenski prestolnici lep prerez kulturnega
in umetniškega ustvarjanja koroških Slovencev – razstava Franca Ra-
singerja: Slikarske pismenke, lutkovna predstava Ure kralja Mina
(Lutke mladje), predstavitev publikacij: »Dr b™� Zila kna biva«, »Zgo-
dovinski spomini na Rebrco«, »Valentin Inzko: Glasnik sožitja:
1923-2002«, »Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen?« in nemško-
slovenski zbornik »Peršman«. Zakljuœili so se kulturni dnevi s pevsko
glasbenim koncertom, ki sta ga oblikovala MePZ Bilka iz Bilœovsa in
Šentjanški tamburaši.

Mladi pevke in pevci zbora Melodija iz Bilœovsa so nastopili
v Bilœovsu in Škocjanu

Kantata „K Bogu pred oltar“ je zadonela v celovški stolnici
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Festival Suha

19. 6. 2015 (Dravograd) in 20. 6. 2015
(Suha) je Oktet Suha skupaj z Dravograj-
skim sekstetom vabil na tradicionalni fe-
stival, ki privabi vsako leto goste od bli-
zu in daleœ. Tudi letos je prirediteljem
uspelo pridobiti izredne goste (Jazzovski
Ego System iz Pariza, mlade pevce
Kreativo iz Ljubljane, moško sestavo
Bleiberger Viergesang iz Koroške) in
navdušiti zbrano obœinstvo na obeh kon-
certih. Oktet Suha se je ob festivalu
spomnil dveh velikih glasbenih osebno-
sti Koroške: skladatelja Lojzeta Lebiœa
in zbiratelja ljudskih pesmi Zdravka Švi-
karšiœa (130-letnica rojstva). V pozdrav
je v Dravogradu zapela Ženska vokalna
skupina Lipa, na Suhi pa Pevsko-instru-
mentalna skupina Žvabek.

Kršœanska kulturna zveza in dru-
štvo Prijateljev slovenske filharmo-
nije sta vigredi vabila na dva vrhun-
ska koncerta v Ljubljano: 9. 4.
2015 – Orkester Slovenske filhar-
monije (dirigent Hans Graf), dela
skladateljev Carl Maria von Weber,
Robert Schumann in Peter Iljiœ Œaj-
kovskij ter 29. 5. 2015 Orkester
Slovenske filharmonije, Slovenski
komorni zbor, Mladinski pevski
zbor RTV Slovenija, Bernarda
Fink; dirigentka Keri-Lynn Wilson;
Gustav Mahler, simfonija štev. 3 v
d-molu.

Obletnica konca druge svetovne vojne
V spomin na konec druge svetovne vojne pred 70-imi leti in na podpis Avstrijske

državne pogodbe pred 60-imi leti so slovenske kulturne in politiœne organizacije na
Koroškem pripravile posebno prireditev v Domu glasbe v Celovcu ter spominsko sve-
to mašo v celovški stolnici. Mašo je daroval dekan Janko Krištof, pevsko olepšal pa
MePZ PD Sele (Spominska maša Romana Verdela). Prireditev v Domu glasbe – z gle-
dališko predstavo v režiji Marjana Štikra (Jez/Der Damm – avtorja besedila Elena
Messner in Dominik Srienc) – so oblikovali študentje KSŠŠK, KSŠŠG in KSŠŠD.
Slavnostni govornik je bil Daniel Wutti. 

Odprtje hiše kulture v Žvabeku
V soboto, 25. 4. 2015, so v Žvabeku praznovali poseben dogodek: ta dan so dru-

štveniki KPD Drava ob prisotnosti zveznega predsednika Heinza Fischerja in dežel-
nega glavarja Petra Kaiserja slovesno odprli Hišo kulture v Žvabeku (nekdanja Poso-
jilnica). Tako je društvo ob 105-letnici obstoja dobilo svojo streho nad glavo, pod
katero se bo lahko kulturno življenje v Žvabeku in okolici razvijalo in obrodilo marsi-
katere sadove.

Predstava Jez / Der Damm

Œastni gostje z zveznim predsednikom in akterji druøtva

Francoska skupina Ego System

Kreativo iz Ljubljane

classic 
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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

Slike: Nedelja, KKZ, Vincenc Gotthardt, Franc Opetnik, Milka Olip, Johannes Puch, Katarina Hartmann, Gographic
Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip
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œetrtek/petek, 16./17. 7. 2015
Skupina maturantov Rast
na Koroškem
Prireditelj: KKZ

nedelja, 19. 7. 2015
Tekma koscev
Radiše
Prireditelj: SPD Radiše

nedelja, 19. 7. 2015, 20.00
Glasbeni cocktail
Grajska štala Hodiše
Prireditelj: Rožanski muzikanti

nedelja, 26. 7. 2015
Pohod na Macno za praznik sv. Ane
Prireditelj: SPD Radiše

petek, 31. 7. 2015
Koncert skupine  
»Die 3 Mankalan« iz Pliberka
Rožek
Prireditelja: KD Peter
Markoviœ/Keltski muzej

petek, 31. 7. 2015
Dolga noœ plesa: Ples ob meji
Kulturni dom Pliberk,
Grenzlandheim
Prireditelji: mesto Pliberk, Center
for Choreography Bleiburg/Pliberk,
Kulturni dom Pliberk

sobota, 1. 8. 2015
Dalmatinski veœer
pred Kulturnim domom Žitara vas
Prireditelj: SPD Trta

od nedelje, 5., – 
do petka, 17. 7. 2015
Jezikovne poœitnice 
v Novem mestu
Prireditelj: KKZ

od torka, 7., do nedelje, 
19. 7. 2015
Nogometni pokal Košute
Prireditelj: DSG Sele-Zell

sreda, 8. 7. 2015, 19.00
Ledinska, hišna in krajevna imena
v obœini Bistrica v Rožu
Predstavitev zemljevida in
spletnega portala FLU-LED
sejna soba trške obœine Bistrica
v Rožu
Prireditelji: SPD Šentjanž, SPD
»Koœna«, VS Bistrica v Rožu,
Trška obœina Bistrica v Rožu,
SPZ, KKZ, SNI Urban Jarnik

sobota, 11. 7. 2015
Tamburaški festival
k&k
Prireditelj: SPD Šentjanž

sobota, 11. 7. 2015, 20.00
farna cerkev v Dravljah

nedelja, 12. 7. 2015, 19.00
farna cerkev na Prevaljah

Ponovitev kantate izbranih del
skladatelja Janeza Petjaka
K BOGU PRED OLTAR
Sodelujejo: MePZ Peca/Globas-
nica, MePZ Gorotan/Šmihel,
MoPZ Franc Leder Lesiœjak/
Šteben, Kvintet Donét, Koroški
godalni orkester, Cerkveni zbori
iz Globasnice, Štebna, Št. Lipša
in Veœne vasi
Dirigent: Davorin Mori
Zborovodstvo: Petra Straunik
Glasbeni vodja projekta: Edi
Oraže
Naœrt in vodja projekta: 
Branko Hudl

nedelja, 12. 7. 2015
Mednarodno sreœanje pri Šti™barju
Šti™bar – Komelj
Prireditelja: KPD Drava in
Župnijski svet v Ævabeku

Trivium – tri poti
ob 15. obletnici 
petek, 14. 8. 2015
Na gori sv. Heme
prireditelji: SKD Globasnica, 
fara Globasnica, ORF-slovenski 

Teden mladih umetnikov
I in II na Rebrci
od ponedeljka, 20., 
do sobote, 25. 7. 2015

od ponedeljka, 27. 7.,
do sobote, 1. 8. 2015 

Prireditelji: KKZ/KOM/MC
na Rebrci

Gledališka in lutkovna 
delavnica 2015, 
Ankaran

Sonce, morje, prijatelji ... 
… in vaja, ki dela mojstra!

1. teden: od ponedeljka, 17. do                
nedelje, 23. avgusta

2. teden: od nedelje, 23. do                  
sobote, 29. avgusta 

Slikarski teden v Sveœah
od nedelje, 26. 7.,
do sobote, 1. 8. 2015
Prireditelja: SPD Koœna/KKZ

5
termini:        

SONUS – 
Mednarodna glasbena
delavnica s poudarkom
na komorni glasbi

od sobote, 22. avgusta do
petka, 28. avgusta 

Werkhof Bistrica
www.sonus.at


