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8. decembra smo bili v Mestnem gle-
dališœu v Celovcu deležni suverene
verzije sodobnega gledališœa, ki ji ni
manjkala srœna toplota. S predstavo
Dobri œlovek iz Seœuana nemškega ino-
vatorja gledališœa Bertolta Brechta je
Mestno gledališœe ljubljansko gledal-
cem predoœilo težave, s katerimi se
ljudje dobrega srca sooœajo v resniœ -
nosti našega sveta, kjer je na prežive-
tje skoncentrirani ego v nasprotju z
božanskimi navodili.

Brecht v predstavi opozarja na oportu-
nistiœni znaœaj posameznikov, ki se za
svoje preživetje zanašajo na sreœo dru-
gih, na ekonomsko paradigmo izko-
rišœevanja pod pretiravanim kapitaliz-
mom in na nepovezanost poenostavljenih
moralnih verskih naœel s potekom res -
niœnega življenja. Na osnovi vloge mlade
Šen Te, ki si zaradi svoje dobrosrœnosti
prisluži dobrohotnost bogov, se za obœin-
stvo pojavijo vprašanja, kako dejansko
biti brezpogojno dober, in ali je to v ab-
solutnem pomenu sploh mogoœe.
V režiji makedonskega režiserja Alek-

sandra Popovskega predstava ni blestela
samo zaradi izvrstne igralske zasedbe
(naj tukaj še posebej izpostavimo Tino
Potoœnik, ki je v dvojni vlogi Šen Te/Šuj
Ta mojstrsko razvijala oba lika). Uprizo-
ritev je izstopala tudi z inovativno, sim-
plistiœno, zelo uœinkovito sceno, ki jo je v
glavnem sestavljal lepilni trak v kombi-
naciji z luœnimi efekti. Scensko sliko je
dopolnjevala glasba, mešanica Dessauo-
vega originalnega materiala, posodoblje-
na z elektronskimi in rockovskimi ele-
menti ter dodatnimi songi benda Foltin iz
Makedonije. Tako je Brechtovo besedilo,
že samo po sebi aktualno kot le kdaj, na

odru zaživelo s še bolj pereœo nujnostjo,
resnost zadeve je pa režiserju tu pa tam
uspelo preplesti s finim, precizno na-
mešœenim, œrnim humorjem. Obenem je
predstava izžarevala obilo toplote, ne na-
zadnje tudi zaradi imenitnega nastopa
glavne protagonistke. 
Zapletenost tematike je dodatno po-

udaril prizor proti koncu – sam po sebi

posreœen podaljšek brechtovske uporabe
potujitvenih efektov: igralci so za nekaj
minut odvrgli svoje vloge in v podijski
diskusiji zaœeli razglabljati o tem, kaj
igrajo; v gladkem prehodu pa so se spet
znašli v svojih odrskih likih in zakljuœili
predstavo. Odmevna uprizoritev bo gle-
dalcem zagotovo še dolgo ostala v spo-
minu.

Podelitev
Tischlerjeve nagrade
ponedeljek, 25. 1. 2016, 19.00 
Tischlerjeva dvorana
prireditelja: NSKS, KKZ 

Seminar za vodenje otroških
in mladinskih zborov
sobota, 30. 1. 2016, 9.00-16.00 
Dom prosvete v Tinjah
vodi: Maja Cilenšek
Prireditelj: Krščanska kulturna zveza

Slovenski gledališki praznik: »Dobri angel predmestja«
zasijal v Brechtovi predstavi Dobri œlovek iz Seœuana

Šentjakob v Roæu I 25. – 27. 2. 2016

Vsem društvenikom, odbornikom, kulturnim
ustvarjalcem, Slovencem doma in po svetu

želimo vesele božiœne praznike in sreœno
novo leto 2016!

SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠŒANSKE KULTURNE ZVEZE in 

SNI URBAN JARNIK
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Janko Zerzer – 80 letnik
Janko Zerzer je 7.

novembra 2015 iz-
polnil 80 let in ni pre-
tirano, œe reœemo, da
se skoraj prav toliko
let kulturno udejstvu-
je, nekaj manj let pa
aktivno sooblikuje
kulturno življenje ko-

roških Slovencev. Kultura ga spremlja
skozi vse življenje, je zanj poslanstvo in
življenjsko delo. Nešteto pobud in idej v
zadnjem pol stoletju lahko pripišemo
njemu.  Že kot dijak in študent se je udej-
stvoval poleg šolskih oz. študijskih ob-
veznosti v dijaški družini oz. v Klubu
slovenskih študentov na Dunaju. Od vse-
ga zaœetka se je poleg svojih obveznosti
kot uœitelj zgodovine in nemšœine
vkljuœil v kulturno-politiœno delo na Ko-
roškem. Bil je odbornik in preglednik,
od leta 1968 do 1970 pa tajnik Narodne-
ga sveta koroških Slovencev. Od leta
1971 do 1983 je bil podpredsednik, od
1983 do 2010 predsednik Kršœanske kul-
turne zveze v Celovcu, od leta 2010 na-
prej pa je œastni predsednik. V funkciji
predsednika KKZ je Janko Zerzer skrbel
za poživitev tradicionalnih kulturnih de-
javnosti in za uvajanje novih oblik udej-
stvovanja. Vzporedno se je angažiral v
krajevnem prosvetnem društvu Koœna v
Sveœah, ki mu je predsedoval od leta
1981 do leta 1989. Pel je v moškem zbo-
ru SPD »Koœna«, od leta 1947 (!) naprej
pa je œlan cerkvenega zbora v Sveœah.
Njegova velika ljubezen do klasike se iz-
raža v rednih obiskih skupin v organiza-
ciji KKZ in Društva prijateljev Sloven-
ske filharmonije v Ljubljani in Mariboru,
podoživeli pa smo jo tudi v oddajah Iz
zlate dvorane, ki jih je pripravljal za Ra-
dio dva. Bil je veœkratni predsednik dru-
štva Kulturni dom v Celovcu, ki si je pri-
zadevalo za gradnjo kulturnega doma v
Celovcu. Od  leta 1971 do leta 1978 je
bil deželni tajnik Avstrijske liga za œlo-
vekove pravice, œlan Kulturnega sosveta
dežele Koroške (1983-1985, 1989-1991)
in œlan sosveta za slovensko narodno
skupnost pri Uradu zveznega kanclerja
(1989-1993).  Dr. Janko Zerzer je bil
med pobudniki Slovenske glasbene šole
na Koroškem, bil je so-pobudnik Koro-
ških kulturnih dnevov v Celovcu, ki so
jih prirejale osrednje politiœne in kultur-
ne organizacije, NSKS, KKZ,  ZSO in
SPZ v sodelovanju s profesorji Univerze
v Ljubljani od leta 1969 do leta 1991.
Nosil je glavno breme organizacije in so-
deloval tudi kot predavatelj. Vedno je
polagal važnost na skupni kulturni pro-
stor in podpiral prizadevanja za kulturno
izmenjavo med matiœno državo, zamej-
stvom in zdomstvom. Isto velja za stike z
veœinskim narodom na Dunaju in s kul-
turnimi institucijami na Koroškem. Pod-

Valentin Oman–80 letnik
14. 12. 2015 je ko-

roški slikar Valentin
Oman, ki je v zadnjih
desetletjih merodajno
sooblikoval in usmer-
jal likovno ustvarja-
nje na Koroškem, ob-
hajal okrogli življenj -
ski jubilej. Oman, ki

je s svojimi umetninami oblikoval števil-
ne javne prostore (npr. Slovensko gim-
nazijo, številne cerkve na Koroškem),
šteje med najpomembnejše avstrijske
sodobne likovne ustvarjalce. Dežela Ko-
roška je umetniku izkazala svoje  spošto-
vanje z veliko razstavo – retrospektivo –
v Muzeju moderne umetnosti v Celovcu
(28. 10. 2015 – 6. 3. 2016). 

V središœu Omanove umetnosti sta
œlovek in njegova podoba, ki zapušœa
svoje sledove v œasu in prostoru. Kršœan-
ska kulturna zveza, ki je skupno z Na-
rodnim svetom koroøkih Slovencev
Omanu leta 1991 podelila Tischlerjevo
nagrado, ob okroglem æivljenjskem jubi-
leju iskreno œestita in želi obilo zdravja
in ustvarjalnega duha za naprej.

Hubert Budai, novinar œasopisa Kleine
Zeitung in vodja regionalnega biroja v
Velikovcu, je v ponedeljek, 23. novem-
bra, v Celovcu prejel Einspielerjevo na-
grado.
Narodni svet koroških Slovencev

(NSKS) in Kršœanska kulturna zveza
(KKZ) sta letošnjo Einspielerjevo nagra-
do v ponedeljek, 23. novembra, podelila
Hubertu Budaiu v zahvalo za njegov an-
gažma kot novinar œasopisa Kleine Zei-
tung in vodja regionalnega biroja v Veli-
kovcu. S svojim timom se je zavzemal in
se še zavzema – predvsem v okraju Veli-
kovec – za enakopravnost koroških Slo-

vencev in za pospeševanje medsebojne-
ga spoštovanja in akceptance. 
Proslava je bila v Tischlerjevi dvorani

v Celovcu, spregovorili so predsednik
KKZ Janko Krištof, predsednik NSKS
Valentin Inzko in nagrajenec sam. Nav-
zoœi so bili visoki predstavniki s kultur-
nega, izobraževalnega, politiœnega in go-
spodarskega podroœja, med njimi
minister RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu Gorazd Žmavc, deželna svetni-
ca in namestnica deželnega glavarja Ga-
by Schaunig ter generalni konzul RS Zo-
ran Predan. Za pevski okvir je poskrbel
Oktet Suha.

Einspielerjeva nagrada 2015

prl je ustanovitev etnološkega oddelka v
okviru Kršœanske kulturne zveze, iz ka-
terega je leta 1992 nastal Slovenski naro-
dopisni inštitut »Urban Jarnik«.  Dr. Jan-
ko Zerzer si je v okviru vseh svojih
dejavnosti vedno prizadeval za ohranitev
slovenskega jezika. Moœno je podpiral
akcijo »Slovenšœina moj jezik«, ki so jo
v 80-ih letih spodbudili mladi v okviru
Katoliške mladine, na njegovo pobudo je
leta 2010 nastala iniciativa Slovenšœina v
družini, ki opozarja na pomen družine in
družinskega jezika pri posredovanju slo-
venšœine. Janka Zerzerja poznamo kot
dobrega predavatelja, vnetega publicista,
urednika, avtorja dolge vrste prispevkov,
komentarjev in recenzij za slovenske in
nemške œasopise in revije, ter prevajalca
slovenskih turistiœnih vodnikov. Nešteto
je število njegovih precizno pripravlje-
nih govorov za manjše in osrednje prire-
ditve Kršœanske kulturne zveze, prispev-
kov za razne tiskovine ob prireditvah,
lavdacij pri nagradah KKZ in NSKS. Le-
ta 2004 je predsednik Republike Slove-
nije dr. Janez Drnovšek Janka Zerzerja
odlikoval s srebrnim œastnim znakom
svobode Republike Slovenije. Janku
Zerzerju ob okrogli življenjski obletnici
kliœemo še na mnoga zdrava in zadovolj-
na leta! 
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Gledališki igralec Miha Krištof z
Mošœenice pri Bilœovsu je (poleg sedmih
oseb za razna podroœja) od dežele Koro-
ške prejel pospeševalno nagrado za upo-
dabljajoœo umetnost. Podelitev je bila v
nedeljo, 13. decembra, v Domu glasbe v
Celovcu, nagrado je izroœil deželni kul-
turni referent Christian Benger. Razvoj
Miha Krištofa kot igralec oz. režiser v
minulih letih je velik. Nazadnje je igral v
filmu »Gozdovi so še vedno zeleni«
avstro-ogrskega vojaka, pred kratkim pa
je sodeloval še pri filmu »The Final Bar-
rier«. Kot režiser med drugim tudi dela z
Mlajšo gledališko skupino KPD Planina
iz Sel, s katero je v preteklosti postavil
na oder kar nekaj zahtevnih besedil.
Dietmar Pickl, ki je isti veœer prejel

priznanje za glasbeno ustvarjalnost
(skupno so bila podeljena tri priznanja),
je v svojem govoru opozoril na to, da naj
bi dežela Koroška dodelila veœ podpore
slovenskim kulturnim društvom na Ko-
roškem. Kulturno nagrado dežele Koro-
ške je prejel skladatelj Bruno Strobl.

Miha Krištof prejel
pospeševalno nagrado
dežele Koroške 

Tamburaški ansambel Loœe
predstavil prvo zgošœenko

25. oktobra je tambu-
raški ansam bel Loœe
pod vodstvom Erike
Wrolich, ki zbor vodi
že 38 let, v Kultur-
nem domu v Loœah
predstavil svojo prvo

zgošœenko. Ni pa bil prvi po snetek tam-
burašev iz Loœ ob Baškem jezeru, saj so
posneli že dve kaseti, eno leta 1981 dru-
go pa leta 1989. Na novem tonskem no-
silcu, z za Loœe veœ kot znaœilnim ime-
nom Nmav œri™z izaro, so posnete
domaœe in mednarodne viže in pesmi,
komponirane ali prirejene za tamburice
in spremljavo (Lan Sticker na tolkalih)
ter za glas – mdr. Bernarda Fink.
Zgošœenka je prava poslastica tambura-
ške glasbe in bo navdušila ljubitelje te
glasbene zvrsti in domaœih melodij.
Cena 15,– evrov. 

Nov CD MePZ J. P. Gallus 
4. 10. 2015 je društvo
Naša dežela/Unser
Land vabilo v Dom
glasbe v Celovcu na
poseben koncert ter
na predstavitev nove
zgoš œenke MePZ

Gallus. V razprodani dvorani so zapeli
šolski zbor višje šole Št. Peter pod vod-
stvom Sonje Koschier, znana komorna
pevka Bernarda Fink, Dobrolœan Mario
Podreœnik ter MePZ Jakob Petelin Gal-
lus pod vodstvom Dominika Hudla.
Koncert in zgošœenka sta del obširnega
projekta MePZ Gallus in iniciative rasti-
moskupaj, ki s tem želi nemško govo-
reœemu poslušalcu podrobneje predsta-
viti slovenske ljudske pesmi na
Koroškem. V ta namen si je mogoœe na
spletni strani www.nasapesem.at prebra-
ti še veœ informacij o izvoru, nastanku,
vsebini in pomenu posameznih pesmi, ki
jih je MePZ Gallus posnel za ta projekt.
Zgošœenka stane 13 evrov in je na voljo
v slovenskih knjigarnah v Celovcu ter
pri œlanih zbora.

5. novembra 2015 je v skupni
organizaciji Urada Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu in Službe Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko potekala predstavitev novih
evropskih œezmejnih programov 2014–
2020, v okviru evropskega teritorialnega
sodelovanja. Cilj predstavitve je bil
doseganje jasnosti glede pogojev pri
pripravi razpisne dokumentacije pri
prijavi konkretnih evropskih œezmejnih

projektov. Sreœanja sta se udeležila
Martina Piko-Rustia (SNI Urban Jarnik)
in Martin Kuchling (KKZ). Slu žba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko pa je v sredo, 2. decembra 2015,
vabila na uvodno prireditev, namenjeno
predstavitvi Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Splošni
cilj programa sodelovanja je zagotoviti
skladen razvoj sodelujoœih œezmejnih
regij in omogoœiti vsem državljanom, da

kar najbolje izkoristijo dane naravne
pogoje in priložnosti. Predstavitve se je
udeležil Martin Kuchling. Za decem brsko
dvojno številko Glasnika Sloven skega
etnološkega društva je Martina Piko-
Rustia pripravila pregled œezmejnih
evropskih projektov med Slovenijo in
Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško,
ki vsebujejo etnološke ali manjšinske
teme.

SKD Celovec
izdalo CD 
V svetu 
fantazije

Predstavitev knjige

Izbrana dela dr. Vladimirja
Klemenœiœa

Kršœanska kulturna
zve za, SNI Urban
Jarnik, Narodni svet
koroških Slovencev,
Mohorjeva založba
Celovec in SLOG –
Slovenska gim na zi ja so
v sredo,  11. novembra
2015, vabili v Tisch -

lerjevo dvorano Mohorjeve na predsta 
vitev knjige Izbrana dela dr. Vladimirja
Klemenœiœa. Knjigo sta predstavila
urednika, dr. Jernej Zupanœiœ in dr.
Matjaž Klemenœiœ, sin Vladimirja
Klemenœiœa s koroškimi koreninami.
Knjiga vsebuje 11 izbranih prispevkov
prof. dr. Vladimirja Klemenœiœa, ki so
aktualizirali in popularizirali geografijo
kot vedo ter promovirali slovensko geo -
grafijo v tujini.

Evropski projekti – pogled nazaj, pogled naprej

Izøel je nov CD z najlepøimi pesmimi
preteklih predstav celovøkih lutkarjev.
Glasbeno sta lutkarje pri snemanju
spremljala Katarina Hartmann in Edi
Oraæe. (veœ na strani 4) 

Katoliška akcija v Celovcu obhaja 
50-letnico ustanovitve
19. 11. 2015 je Katoliška Akcija vabila na praznovanje

zlatega jubileja v Mohorjevo hišo. Program se je zaœel s
sprejemom na vrtu Mohorjeve hiše,  nato pa so v Tischlerje-
vi dvorani vsi oddelki strnjeno pokazali, kako raznoliko je
delovanje Katoliške akcije. Izšla je tudi knjiga »Duhovne
iskrice skozi leto« v kateri je zbran izbor duhovnih misli.
Knjigo sta uredili Ani Boøtjanœiœ in Marija Gruøkovnjak.
Kršœanska kulturna zveza ob jubileju iskreno œestita!
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Letošnji primorski dnevi so potekali od
19. do 27. oktobra. Zaœeli smo jih s pred-
stavitvijo novih publikacij iz Trsta, Gori-
ce in Kanalske doline, nakar so nas v stu-
diu sprejeli uredniki slovenskega
oddelka ORF. Dan smo zakljuœili z od-
borniki organizacij in društev iz Primor-
ske, s katerimi smo se podali v Sveœe na
ogled galerije Gorše in prijetno druženje. 
V Tinjah smo ob odprtju razstave lah-

ko spoznali izjemnega umetnika Dezide-
rija Švaro, isti veœer še prisostvovali
sreœanju glasbenih šol iz Gorice, Trsta in
Koroške. Doživeli smo œudovit veœer.
Nadaljevali smo z gledališkima predsta-
vama za otroke in mladino, ki si jih je
ogledalo okoli 250 otrok in mladih v Ce-

lovcu in Št. Petru. V Št. Petru je gostova-
la Gledališka skupina Mladi v odkrivanju
skupnih poti s predstavo »Eeny, Meeny,
Miny, Moe (Helena Pertot), v Celovcu
pa Slovenski oder iz Trsta s predstavo
»Stara hiška, hruška, buška in zlato pe-
ro« . 
Zadnja prireditev Primorskih dnevov

je bila okrogla miza na temo »Varœevalni
ukrepi – kako zagotoviti nadaljnje delo-
vanje slovenskih struktur?«, ki je bila ze-
lo zanimiva in polna dobrih prispevkov.
Vsak je imel možnost, da je kaj veœ slišal
o politiœnih strukturah na Primorskem.
Gledališka predstava Aulularia v Selah je
iz terminskih razlogov preložena na po-
mlad.

17. Primorski dnevi na Koroškem KOROŠKI KULTURNI DNEVI V MARIBORU 

Predstavitev knjig KKZ
in SNI Urban Jarnik

Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia,
Janko Zerzer

20-letnica tamburaøke skupine Tamika

25-letnica lutkarstva
v Celovcu
Ob 25-letnici lutkovnega ustvarjanja v

okviru SKD Celovec je društvo v torek,
22. 12.  2015, vabilo v Tischlerjevo dvo -
rano na jubilejno predstavo Artur.
Lut kovna skupina MISMOMI Navihanci
in Pika je pod režijo Brede Varl pripravila
posebno lutkovno predstavo o podganku
Arturju, ki s svojo drugaœnostjo spravlja
iz vsakdanjega tira druge podgane.
Glasbo za predstavo je prispevala
Katarina Hartmann. 
Poleg lutkovne igre so ta veœer pred -

stavili tudi zgošœenko „V svetu fanta -
zije“. Ob jubileju je društvo pripravilo
tudi razstavo s plakati/letaki preteklih
predstav, ki je pokazala pisani svet
celovških lutkarjev v zadnjih 25 letih.
Kršœanska kulturna zveza ob jubileju

iskreno œestita in se zahvaljuje mentorici
Marici Hartmann, režiserjema Bredi in
Tinetu Varlu ter celotnemu lutkarskemu
timu SKD Celovec za skrbno in pestro
delo v preteklih 25 letih.

V œetrtek, 17. decembra 2015, je v Ma-
riboru potekala predstavitev knjig KKZ
in SNI Urban Jarnik.
Martina Piko-Rustia, Martin Kuchling

in Janko Zerzer so predstavili publikaci-
je, ki so nastale in bile predstavljene jav-
nosti v letu 2015: Dr. Ožbolt Ilaunig:
Zgodovinski spomini na Rebrco, Maria
Bartoloth: Zilšœ™� puš™lœ, Valentin Inzko
(1923 – 2002) – Glasnik sožitja, zbornik
prispevkov in spominov in Dr b™� Zila
kna biva – Ljudske pesmi z Zilje iz za-
pušœine Lajka Milisavljeviœa. V literarni
hiši ob Lentu so obiskovalci veœera z za-
nimanjem prisluhnili vsebinam novih
knjig. Za prireditelje iz Maribora (Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti in Klub
koroških Slovencev v Mariboru) sta
spregovorila Marijan Pungartnik in pred-
sednik kluba Danijel Grafenauer, ki sta
izrazila veliko veselje nad rednim obi-
skom Korošcev v mestu ob Dravi. 

3. 10. 2015 je Tamburaška skupina
Tamika vabila na jubilejni koncert v Žele-
zno Kaplo. Pred koncertom so v Forumu
Zarja odprli razstavo ob 20-letnici tambu-
raške skupine Tamika, ki je obiskovalcem
nudila vpogled v zgodovino tamburaštva
na Koroškem in v Železni Kapli in v zgo-
dovino Tamike in njenih seminarjev. Po-
leg tega je bilo predstavljenih vseh devet
œlanov in œlanic ter tudi dolgoletni vodja
Hanzi Gabriel, na ogled pa so bili tudi
tamburaški inštrumenti. Na jubilejnem
koncertu so poleg Tamike nastopali tudi
Mladinski zbor Danica, Simona Mandl,
Kvintet Obir in Oktet    Suha. Poleg glas-
benih viškov so kratki video-spoti, v kate-
rih so ljudje iz celega sveta vošœili Tami-
ki za jubilej, napolnili program. Jubilejna predstava Artur
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poročila:

Slovenski dnevi –
KSŠŠK 
Od œetrtka, 10. 12. 2015 do sobote,

12. 12. 2015 so v prostorih SMO Klu-
ba v Celovcu potekali Slovenski dnevi.
Zanimiv program se je zaœel z delavni-
co, ki jo je vodil Simon Urban. Na de-
lavnici so izdelovali usnjene torbice.
Po delavnici je sledilo uradno odprtje
Slovenskih dnevov. Po odprtju je bila
na ogled razstava »Metelkova« Arnol-
da Pöschla. Prvi veœer pa je zakljuœilo
petje KlubBand-a. 
Tudi drugi dan se je priœel z delavni-

co, ki jo je vodil Murat. Delavnica se je
ukvarjala z beat-boxom. Veœer se je še
naprej nadaljeval glasbeno. Najprej je
poskrbela za glasbo skupina Coffe-
shock Company nato pa DJ Francesco
Rzepka. 
Zadnji dan Slovenskih dnevov se je

zaœel z branjem Bernharda Gitschtaler-
ja: »Ausgelöschte Namen - Die Opfer
des Nationalsozialismus im und aus
dem Gailtal«. Slavnostni zakljuœek
Slovenskih dnevov pa je bil nastop
zborov KSŠŠD/ KSŠŠG/ KSŠŠK v
Tischlerjevi dvorani. 

Iskrica 2015
Po enoletni pavzi se je priljubljeni

filmski festival Iskrica zopet vrnil na
platno. Pobudnik Miha Dolinšek je nu-
dil mladim, da ustvarijo lastni film in
se sami vidijo na platnu v kinodvorani,
kjer po navadi vidijo le filmske zvezde
iz Hollywooda. Od komedije do drame
– za vsak okus je bilo nekaj med krea-
tivnimi pristopi mladih k filmskemu
ustvarjanju. Na letošnji Iskrici so celo
napolnili kar dve predvajalni dvorani v
najveœji kinodvorani »Cinecity« na
Koroškem. V zadnjih dveh letih je na-
stalo 15 filmov, ki so se potegovali za
nagrade za najboljšo dramo, najboljše-
ga/o igralca/ko najboljšo idejo, naj-
boljšo animacijo, najboljši scenarij,
najboljšo komedijo, nagrado žirije in
film publike je tekmovalo 15 filmov,
ki so nastali v preteklih dveh letih.
Med njimi tudi animacijski prispevki,
ki so nastali v okviru filmskega krožka
v Mladinskem domu. Najbolj všeœ je
bil publiki film »TV-RELOADED«, ki
je poleg nagrade publike prejel tudi na-
grado za najboljšo komedijo. Film
»ISKRICA*KOT V PRAVLJICI« je
prijela nagrado žirije. Kot najboljšo
igralko pa so odlikovali Heleno
Debevec, ki je igrala v filmu »ISKRI-
CA*KOT V PRAVLJICI«. 

V petek, 6. 11. 2015, je iniciativa Slo-
venšœina v družini skupno s KKZ in s
SKS Planika v Kanalski dolini vabila na
posvet zamejskih Slovencev v Naborjet
v Kanalsko dolino. Na posvetu so pred-
stavniki slovenskih narodnih manjšin iz
sosednih držav/dežel prerešetali možno-
sti in izzive, ki jih nudijo novi mediji ob
posredovanju in pospeševanju sloven-
skega manjšinskega jezika v zamejstvu.
Iniciativa, ki poudarja pomen družinske-
ga jezika in pomen posredovanja manj-
šinskega jezika v družinskem krogu od
prvega trenutka dalje, je na posvetu lah-
ko predstavila pester spekter iniciativ iz
vsega zamejstva, ki so namenjene krepi-
tvi slovenšœine in posredovanju le-te
mlajšemu rodu. Tako so pedstavniki iz
Italije, iz Madžarske, iz Hrvaške, Štajer-
ske in Koroške predstavili svoja prizade-
vanja za ohranjanje slovenskega jezika v
zamejstvu oz. so predstavili del pobud,
ki so v posameznih regijah namenjene
prav krepitvi slovenšœine. Pokazali so
dobre primere prakse in mogoœe nastav-
ke za korišœenje sodobnih medijev v ta
namen. Jasno je prišlo do izraza, da sta
tako družina kot tudi šola bistvena za ob-
stoj posameznega (manjšinskega) jezika
in da je treba jezikovno vzgojo graditi na
teh dveh temeljih, ki se prepletata in do-
polnjujeta.
Sreœanje je potekalo pod temo Slo-

venšœina in WhatsAp in izvedeli smo
marsikaj o prizadevanjih šolskih in ob-
šolskih ustanov za posredovanje jezika
ter o pristopu mladih k manjšinski tema-
tiki. Tako je mdr. Miha Dolinšek pred-
stavil filmski projekt Iskrica in pokazal
filmsko kreativnost in spretnost mladih
na Koroškem. 
Iniciativa želi s podobnimi sreœanji na-

daljevati in morda že v naslednjem letu
obiskati drugo zamejsko regijo in pred-
staviti posebnosti in izzive, s katerimi se
sooœa tamkajšnja slovenska narodna
skupnost. Že lani je bil take vrste posvet
v Tinjah na Koroškem.

Slovenšœina in WhatsApp

Kulturno društvo Šmarjeta-Apaœe,
Kršœanska kulturna zveza, Slovenski na-
rodopisni inštitut Urban Jarnik in VS
Šmarjeta v Rožu so v petek, 16. oktobra
2016, vabili v EXPI na Koœuhi na pred-
stavitev zemljevida obœine Šmarjeta v
Rožu.
Zemljevid obœine Šmarjeta v Rožu s

standardiziranimi slovenskimi ledinski-
mi in hišnimi imeni je izšel leta 2011 kot
prvi zemljevid z logotipom Unesca. Od
leta 2010 so slovenska ledinska in hišna

imena kulturna dedišœina Unesca. Leta
2015 je izšel zemljevid z nareœnimi ime-
ni v okviru evropskega projekta FLU-
LED – Kulturni portal slovenskih ledin-
skih in hišnih imen. 
V polni dvorani centra EXPI je poteka-

la predstavitev obeh zemljevidov, ki so
ju predstavili Martina Piko-Rustia (SNI
Urban Jarnik), Martin Kuchling (KKZ)
in Vinko Wieser (SPZ). Pobudo za zem-
ljevid je dal Janko Krištof, bivši župnik
fare v Šmarjeti, gonila sila projekta je bi-

la bivša predsednica društva Rozi Wer-
nig. Projekt sta spremljala Milka Olip in
domaœin Poldi Ibounig, ki je za priredi-
tev napisal prikupno pripoved z do-
maœim imenskim gradivom. Na priredi-
tvi je projektnemu delu izrekel œestitke
župan Lukas Wolte, ki so mu zastopniki
organizatorjev predali stenski zemljevid
z nareœnimi imeni obœine, prav tako kot
Matjažu Kelihu, ravnatelju ljudske šole v
Šmarjeti. 

Predstavitev zemljevida obœine Šmarjeta v Rožu

Mladi filmski ustvarjalci pri Iskrici 2015
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Slovensko prosvetno društvo Zila, Slo-
venski narodopisni inštitut Urban Jarnik,
Kršœanska kulturna zveza, Mohorjeva
založba in župnik Stanko Trap so v pe-
tek, 6. novembra 2015, vabili v gostilno
Stara pošta na Bistrici na Zilji na priredi-
tev Ziljska pesem – domaœa beseda, na
kateri so organizatorji predstavili dve
zbirki ziljskih pesmi, pesemsko zbirko
Marie Bartoloth Zilšœ™ puš™lœ – Pesmi s
spodnje Zilje s priloženim DVD-jem in
pesmarico Dr b™� Zila kna biva – Ljudske
pesmi z Zilje iz zapušœine Lajka Mili -
savljeviœa. Pesniško zbirko Marie Barto-
loth sta predstavila prevajalec Reinhold
Jannach in Martina Piko-Rustia, pesma-
rico ziljskih pesmi pa Martin Kuchling

(KKZ), Martina Piko-
Rustia (SNI Urban Jar-
nik) in Nužej Tolmajer,
ki je opozoril na pomen
Lajka Milisavljeviœa za
ljudsko pesem na Ko-
roškem, predvsem na
Zilji, kjer je Milisavlje-
viœ v treh desetletjih
dokumentiral nad 500
pesmi. Martina Piko-
Rustia je tudi izrazila
prošnjo, da naj bi starši
in stari starši ž™barili
tudi po domaœem in ta-
ko ohranili ziljsko na-

reœje, ki je med najlepšimi slovenskimi
nareœji. Kulturni program je literarno
oblikovala pesnica Maria Bartoloth, ki je
v ziljskem nareœju brala svoje pesmi,
prevode njenih pesmi pa sta brala Rein-
hold Jannach v nemšœini in Urban Popo-
tnig v knjižni slovenšœini. Glasbeno so
veœer s petjem olepšali kvintet Krnica,
družina Zwitter in ljudske pevke z Brda.
Navzoœi v nabito polni dvorani Stare po-
šte so doživeli neponovljiv kulturni
veœer. Bil je pravi praznik ziljske nareœne
besede. Ob prireditvi je bila tudi izražena
želja, da bi »ziljske zbirke« predstavili še
v Kanalski dolini in v Rateœah, torej v
krajih, kjer je še živa ziljska beseda.

ZILJSKA PESEM – DOMAŒA BESEDA

Predstavitev zbirk ziljskih pesmi na Bistrici na Zilji 

Inštitut za slavistiko Univerze v Celov-
cu letos praznuje svojo 40. obletnico, kar
je meseca marca že obeležil s kulturno
prireditvijo Mozaik jezikov in kultur. V
sredo, 28. 10., in œetrtek, 29. 10., je sledil
še strokovni del, ki je v sklopu znanstve-
nega simpozija prikazal dolgoletno delo
Inštituta za slavistiko na podroœju slo-
vanskih jezikov, kultur in literatur ter ra-
ziskovanja slovenskih nareœij. Prvi dan
je bil namenjen predstavitvi inštitutske
zgodovine ter dejavnosti in dosežkov in-
štituta, drugi dan pa je bil v znamenju so-
delovanja celovške univerze z ljubljan-
sko na izbrano temo raziskovanja
slovenskih nareœij. Martina Piko-Rustia
je na posvetu predstavila Iniciativo Slo-
venšœina v družini in pobude za ohranja-
nje nareœij v družinskem okolju.
Slovensko etnološko društvo je v letu

2015 praznovalo 40-letnico svojega de-
lovanja. Praznovanje je potekalo 21. okt-

obra 2015 v Slovenskem etnografskem
muzeju, ki društvu nudi dom. Inštitut Ur-
ban Jarnik redno sodeluje pri pobudah
Slovenskega etnološkega društva, Marti-
na Piko-Rustia je tudi urednica Glasnika
SED, kjer ureja rubriko Slovenci zunaj
meja RS.
Inštitut za narodnostna vprašanja je v

letu 2015 z nizom prireditev obeležil
90-letnico obstoja. Leta 1925 je zaœel de-
lovati manjšinski inštitut, eden prvih v
Evropi. Slovesna slavnostna prireditev je
bila 14. decembra v Narodni galeriji v
Ljubljani. Ob kulturnem programu, ki ga
sooblikoval tudi zbor Gallus iz Celovca,
je INV predstavil tudi razvoj delovanja
inštituta in izzive za prihodnost, ki so
odraz vsakokratnih družbenih sprememb
in družbenega razvoja. Ob jubileju so
prostori INV na Erjavœevi dobili tudi no-
vo prenovljeno podobo.

JUBILEJI

40-letnica Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu 
40-letnica Slovenskega etnološkega društva v Ljubljani 
90-letnica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani

ANTI-FREE-ZE –

Literatura proti mrazu
V soboto, 14. novembra 2015, je Slo-

vensko prosvetno društvo ROŽ vabilo na
prireditev Literatura proti mrazu, ki sta
jo oblikovali Maria Bartoloth z Zilje in
Silvana Paletti iz Rezije. Slikarska dela
sta predstavili Silva Krivograd in Simo-
na Krajger, svoje rokodelske izdelke pa
Melina Kumer. Na prireditvi sta Maria
Bartoloth in Reinhold Jannach predstavi-
la novo pesniško zbirko Marie Bartoloth
z izbranimi pesmimi iz pesniške zbirke. 

Po poteh skladatelja
Pavleta Merkúja – pevsko-
literarni veœer v Ukvah
Slovensko kulturno središœe Planika,

Združenje Don Mario Cernet in Sloven-
ski narodopisni inštitut Urban Jarnik so v
soboto, 21. novembra 2015, vabili na
pevsko-literarni veœer v Ukve, ki sta ga
oblikovala Ženski pevski zbor Biser iz
Grosuplja in pesnica Maria Bartoloth iz
Gorij. Veœer je bil pod geslom »Po poteh
skladatelja Pavleta Merkuja« namenjen
spominu slovenskega skladatelja, etno-
muzikologa, slovenista, etimologa in po-
znavalca ljudskega izroœila Pavleta Mer-
kuja, ki je zapisoval ljudske pesmi tudi v
Kanalski dolini. Nekatere izmed teh je
na koncertu predstavil Ženski zbor Biser,
ki je nastopil z repertoarjem priredb ljud-
skih pesmi, od prekmurske, beneške, be-
lokranjske, rezijanske in drugih. Literar-
ni del veœera je oblikovala pesnica Maria
Bartoloth, ki je skupno s prevajalcem
Reinholdom Jannachom brala iz svoje
nove zbirke »Zilšœ™ puš™lœ« in iz svoje
prve zbirke »Pa Zila še v™sœ™s š™mi«. Ob
prireditvi sta Martina Piko-Rustia in
Reinhold Jannach predstavila novo pes-
niško zbirko Marie Bartoloth, Martina
Piko-Rustia je opozorila tudi na pesmari-
co, ki vsebuje bogato zbirko ljudskih
pesmi z Zilje iz zapušœine Lajka Mili -
savljeviœa. Veœer je nudil izjemen kul-
turni užitek, iztekel se je v prijetnem dru-
ženju domaœinov iz Kanalske doline in
Ziljanov skupno z nastopajoœimi.

Slovensko planinsko društvo
Celovec, SNI Urban Jarnik vabita na

Otvoritev fotografske razstave
„Planine v slike 2016“

Predavanje »Ledinska imena
na Južnem Tirolskem«

Predava Johannes Ortner iz Merana
(odgovoren za projekt dokumentacije
ledinskih imen na Južnem Tirolskem)

24. 2. 2016, 18.00
v k & k centru v Šentjanžu
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gledališče:Mateja Kert

Skupina Sami moœni iz Šmihela se je
prviœ poskusila v objektnem gledališœu
in v okviru festivala CIKL CAKL (po-
roœali smo na kkz.at) suvereno odigrala
predstavo Vrata skozi œas. Ustvarjalni
proces, ki se je zaœel že pred delavnico v
Ankaranu in se tam nadaljeval, je bil iz-
redno zanimiv: Mladi so z enostavnimi
lesenimi objekti (ki jih je skupina upo -
rab ljala tudi v predstavi sami) improvizi-
rali prizore in si namislili, kaj vse lahko
predstavljajo. Najboljše ideje je režiserka
Alenka Hain nato zbrala in jih povezala v
magiœno zgodbo paralelnih svetov. 

Velik korak je naredila mladinska gle-
dališka skupina Šchok iz Žitare vasi: Z
uprizoritvijo Linhartove komedije Ta ve-
seli dan ali Matiœek se ženi so igralci v
režiji Branke Bezeljak dokazali igralsko
zrelost in odliœno zabavali navzoœe. 

V Vogrœah se je tokrat predstavila
Mladinska gledališka skupina, ki je v
burki Omikani nemškutar ali prismu-
knjeni Janez (režija Lojz Kerbitz) mdr.
priœarala na oder razliœne like. 

Tudi na lutkovnem podroœju smo doži-
veli tri izredne predstave: Neverjetno
razgibana predstava Peter Pan v izvedbi
Lutkovne skupine Srce je navdušila pred
in za paravani ter ujela pustolovski duh
pripovedke. Po zasnovi režiserja Matev-
ža Gregoriœa so otroci iz Dobrle vasi za
predstavo izdelali celo vrsto razliœnih
lutk. 

Otroci Lutkovne skupine SPD Danica
so z režiserko Natalijo Herlec prav tako
izdelali svoje lutke sami. Nastale so kras -

ne, velike in debele kokoši ter dva peteli-
na, ki so jim vsem igralci vdihnili živ lje-
nje v ljubki predstavi Petelin, vladar sve-
ta. 

V Kotmari vasi so se izkazali lutkarji
skupine Œaœo œeœe s œarobno predstavo
Mala œarovnica. Lutke so nastale z navo-
dili Iune Ornik v Ankaranu, za režijo je
bila pristojna Katja Povše. V svoji peti
predstavi so mladi dokazali, da se leta
odrskega udejstvovanja obrestujejo ne
samo na jezikovni plati, temveœ tudi na
lutkovno-gledališki. 

Dve originalni predstavi sta nastali v
Bilœovsu: Mlajša mladinska gledališka
skupina SPD Bilka je postavila na oder
predstavo BIK TV po lastnih improviza-
cijah (režija Aleksander Tolmaier), v ka-
teri so mladi gledalci zabavno podali
svoj pogled na domaœi kraj v obliki
TV-oddaje. 

Predstave gledališœe sezone 2015/16
Gledališka in lutkovna sezona nam je do sedaj nudila živahen spored: Otroke

iz Šentlipša in mlade Radišane smo omenili že v prejšnji številki. Medtem imamo
za seboj že najveœji del predstav iz letošnje sezone, ki je s svojo raznolikostjo
zopet nudila nekaj za vse okuse in starostne stopnje.

Otroøka gledaliøka skupina Øentlipø

TRIBUNA 2016: 

Predstave in
predstavitev zbornika
Po lanski uspešni obnovitvi gleda-

liškega in lutkovnega festivala TRI-
BUNA bo sreœanje koroških odrskih
ustvarjalk in ustvarjalcev potekalo v
podobni obliki od 25. do 27. fe-
bruarja 2016 v Šentjakobu v Rožu.
Na sporedu bodo trije pestri dnevi s
predstavami za otroke, mladince in
odrasle; za igralke in igralce bodo
dodatno na voljo razne delavnice s
profesionalnimi gledališkimi stro-
kovnjaki. Predstave si bodo prišli
ogledat tudi strokovnjaki Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Ob slavnostnem odprtju 25. fe-

bruarja bomo predstavili obširen
zbornik mladinskega gledališkega
ustvarjanja v zadnjih desetih letih
skupno z razstavo likovnih »ume-
tnin« in slikovnih utrinkov, ki so na-
stali na Gledališki in lutkovni delav-
nici v Ankaranu. 
Spored bomo objavili na našem

spletnem portalu www.kkz.at in v
koroških medijih. 

Zelo kritiœne teme se je lotila Starejša
mladinska skupina SPD Bilka, saj je v
sodobno režirani in samozavestno poda-
ni predstavi Delo polepšuje (režija Alen-
ka Hain) nakazala na brutalni svet delov-
nega trga in neizprosna stališœa po -
sameznikov današnje družbe, kjer je vsa-
ka šibkost razgaljena in vsak tekmuje
proti vsakemu. 

V zimskem delu sezone nas sedaj
œakajo še tri premiere: 26. 12.: Zaspite,
œe vam reœem! (GS KPD Planina Sele;
rež. N. Kranjc); 16. 1.: Œešnjev vrt
(Mlajša GS KPD Planina Sele; rež. M.
Kristof); in 20. 2.: Ne zdej stran gledat
(Še.EN.Tjanž teater; rež. A. Hain).

Otroøka lutkovna skupina SPD Danica
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sobota, 26. 12. 2015, 15.00
Premiera gledališke predstave
»Zaspite, œe vam reœem«
Farni dom Sele 
Prireditelj: KPD Planina Sele

sobota, 26. 12. 2015, 19.30
„Ta veseli dan ali Matiœek
se ženi“
farna dvorana v Šmihelu
gostuje MGS Šchok iz Žitare vasi
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 26. 12. 2015, 20.00
Športni ples DSG na štefanovo
Farni dom Sele
Prireditelj: DSG Sele 

nedelja, 3. 1. 2016, 14.30
Novoletni koncert
Kulturni dom Šentprimož
Prireditelj: SPD Danica

nedelja, 3. 1. 2016, 19.30
Novoletni koncert
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: KD Pliberk

torek, 5. 1. 2016, 20.00
Slovenski ples
Casineum Vrba
Prireditelj: SPZ

sobota, 9. 1. 2016, 18.00
Božiœni oratorij
Nastopajo: skupina Akzent,
Mladi Akzent, igralska skupina,
Špela Filipiœ, Jakob Slavkov
Režija: Alenka Hain
Farna cerkev v Loœah
Prireditelj: SKD Jepa Baško jezero

sobota, 9. 1. 2016, 20.00
Podjunski ples
Gostilna Štekl-Hudl
Prireditelj: SKD Globasnica

nedelja, 10. 1. 2016, 11.00
Lutkovna igrica: Petelin sveta
vladar, gostujejo lutkarji
SPD Danica iz Šentprimoža
Farna dvorana Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

œetrtek, 14. 1. 2016
Predstavitev revije RASTJE 9
z literarnim branjem
Farna dvorana v Železni Kapli
Prireditelja: DSPA in SPD »Zarja«
v Železni Kapli

petek, 15. 1. 2016, 19.30             
Novoletni koncert 
Center k&k
Prireditelj: SPD Šentjanž
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sobota, 16. 1. 2016, 19.30
Œeønjev vrt – 4. predstava GAS
Mladinska gledaliøka skupina
KPD Planina

nedelja, 17. 1. 2016
Sankarska tekma 
na Obirskem
Prireditelj: SPD V. Polanšek

sobota, 23. 1. 2016            
Gledališki abo Kakajœek
Prireditelj: Center k&k 

sobota, 23. 1. 2016
Gledališki veœer
Kulturni dom Žitara vas
Prireditelj: SPD Trta

nedelja, 24. 1. 2016, 9.30
MePZ Jakob Petelin Gallus
pevsko oblikuje sv. mašo
v Slovenskem pastoralnem centru
sv. Cirila in Metoda v Celovcu

ponedeljek, 25. 1. 2016, 19.00
Podelitev Tischlerjeve nagrade
Tischlerjeva dvorana
Prieditelj: KKZ in NSKS

œetrtek, 28. 1. 2016
Odprtje razstave – Ariadne Sevgi
Avkiran
Forum Zarja
Prireditelj: SPD Zarja

petek, 29. 1. 2016
Slovenski kulturni praznik
Farna dvorana Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 30. 1. 2016, 9.00–16.00
Seminar za vodje otroških in
mladinskih zborov 
Tinje – Prireditelj: KKZ

sobota, 30. 1. 2016, 20.00
Gimnazijski ples
Dom glasbe v Celovcu
Prireditelj: SLOG

nedelja, 31. 1. 2016, 14.30
Prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku
Dom v Tinjah
Prireditelja: Dom v Tinjah in
PD Lipa

nedelja, 6. marec 2015, 14.30

Dom glasbe v Celovcu

Prireditelj:
Krščanska kulturna zveza 

Koroška in Primorska 
pojeta
nedelja, 13. marec 2016, 14.30
Kulturni center Trbiž

œetrtek, 4. 2. 2016, 19.00

Prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku
ORF-teater Celovec
Prireditelji: KKZ, SPZ,
Generalni konzulat RS

Lutkovna predstava
za šole in vrtce »Kam
je šlo toplo vreme«
13. / 14. 4. 2016
Gostuje Lutkovno gledaliøœe
UŠ KD Domžale

Sreœanje mladinskih
zborov
nedelja, 17. april 2016, 14.30
Ad fontes v Dobrli vasi
Prireditelja: KKZ in SPD Srce

nedelja, 24. april 2016, 14.30
farni dom v Selah
Prireditelja: KKZ in PD Sele

sobota, 6. 2. 2016, 20.00
Ples Danice
Prireditelj: SPD Danica


