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Kaj mi pomeni domovina? Kaj je
sploh dom in kje je človek sploh do-
ma? Kaj pomeni pojem domovina v
današnjem globaliziranem svetu? so se
na letošnjem koncertu v filmskih sekven-
cah spraševali mladi, ki živijo študijsko
pogojeno zunaj Koroške ali pa so jo za
nekaj časa zapustili. Pesmi na temo do-
movina so prepevali nastopajoči zbori:
MePZ Danica, Zbor Klubov slovenskih
študentov in študentk z Dunaja, iz Grad-
ca in Celovca, Frauenchor Vorderberg/
Blače, APZ Tone Tomšič iz Ljubljane,
Rožanski muzikanti, Kvintet bratov
Smrtnik, Mario Podrečnik (tenor) in
Davorin Mori (klavir). Monika Novak-
Sabotnik je med posameznimi nastopi
brala pesmi o domovini. 

V svojem govoru je predsednik KKZ
Janko Krištof poudaril pomen petja, ki
povezuje na poseben način. Navedel je
nekaj pomembnih obletnic in s tem dal
primerno čast osebam, ki so nekoč
ustvarjale in ustvarjajo še danes. Dva
glasbenika, ki sta mlada zapustila koro-
ško domovino, sta z njo ostala povezana
prav s koroško ljudsko pesmijo: sklada-
telj, glasbeni pedagog, zbiratelj koroških
ljudskih pesmi in harmonizator prof.
Zdravko Švikaršič je bil rojen leta 1885 v
Žvabeku – letos se spominjamo 30-letni-
ce njegove smrti; pred 35-imi leti je v
Žireh umrl skladatelj, organist in peda-
gog Anton Jobst z Brda pri Šmohorju.
Letos mineva 45 let od smrti prof. Fran-
ceta Cigana glasbenega pedagoga in vne-
tega zbiratelja koroških ljudskih pesmi,
ki je na Koroškem našel svojo drugo do-
movino in tu zapustil bogate sledove svo-
jega dela. Pred 140-imi leti se je rodil
župnik Vinko Poljanec, prva žrtev naciz-

ma med koroškimi Slovenci, predvojni
predsednik Slovenske prosvetne zveze in
deželnozborski poslanec.

Krištof je omenil tudi dva letošnja ju-
bilanta, jima čestital in se jima zahvalil
za dobro sodelovanje: aprila bo dopolnil
80 let življenja Jože Ropitz, duhovnik,
glasbeni pedagog, cerkveni glasbenik,
škofijski kantor in skladatelj. Jožko Ko-
vačič, glasbeni pedagog, zbiratelj in av-
tor priredb številnih koroških ljudskih
pesmi, ki ima tudi odlične zasluge za
osrednje koncerte KKZ, bo oktobra do-
polnil 70 let. 

Na svojem osrednjem koncertu se je
KKZ spomnila tudi 30-letnice bratov

Smrtnik, ki so leta 1985 na Družinskem
petju KKZ položili temelj uspešni zgodbi
svojega prepevanja. 

6. marca 2016 smo se v Domu glasbe
razveselili polne dvorane in zadovoljne
publike, ki jo je zapuščala, med njimi tu-
di vrsta imenitnih gostov, predstavnikov
cerkvenih, kulturnih, političnih, glasbe-
nih in gospodarskih ustanov iz Koroške,
Slovenije in Italije.

Ob zapetih in recitiranih pesmih ter
mislih o domovini smo ugotovili: vse-
eno, kje živimo, kje hodimo, kaj ustvarja-
mo, kam nas zapelje življenjska pot: do-
movina ostaja del nas. 

Srečanje 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 

Jezikovne počitnice
v Šmarjeti pri Novem mestu

od 3. do 15. julija 2016 
v Šmarjeti pri Novem mestu

Prireditelj: KKZ v sodelovanju z Osnov -
no šolo Šmarjeta pri Novem mestu

Prijave so še mogoče!

Teden mladih umetnikov
na Rebrci

25. – 30. 7. 2016
1. 8. – 6. 8. 2016

Prireditelji: KKZ, KOM in
Mladinski center na Rebrci

Prijave so še mogoče!

KOROŠKA POJE 2016:

Pojem ti hvalnico, domovina (Tone Kuntner)

Zbor Klubov slovenskih študentov in študentk z Dunaja, iz Gradca in Celovca

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

SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE in 
SNI URBAN JARNIK



2 čestitamo:

Milan Blažej – 60 let
4. marca je prazno-

val 60. življenjski ju-
bilej Milan Blažej iz
Podkanje vasi. Od le-
ta 1993 dalje skrbno
vodi Mohorjevo tis -
karno v Celovcu, kot
občinski odbornik
Enotne liste v Galici-

ji pa zastopa Slovence v občinskem sve-
tu. Poznamo ga tudi kot dolgoletnega
navdušenega navijača, odbornika in bla-
gajnika SAK. Ob jubileju čestitamo in
želimo še naprej obilo zdravja in zado-
voljstva ter osebne sreče.

Nedelja 90 let
Ob 90-letnici cerkvenega lista Nedelja so izdajatelji in uredniki pripravili posebno publikaci-

jo: Devetdeset – Obrazi Koroške. Jubilejni zbornik predstavlja 90 življenjskih zgodb iz Roža,
Podjune in z Zilje ter iz drugih krajev Avstrije, iz Slovenije, iz zdomstva in ostalega zamejstva.
Nedelja poklanja zbornik zvestim naročnikom / bralkam in bralcem ter sodelavcem za »deset-
letja trajajočo zvestobo in povezanost«. 

Zbornik je bil predstavljen 22. marca v Tischlerjevi dvorani v Celovcu. Ob okrogli obletnici
čestita tudi KKZ za vestno in kvalitetno delo in za dobro sodelovanje preteklih let ter želi
uspešno pot v prihodnost. 

Naj Nedelja še dolgo bogati medijsko podobo Koroške in s svojim svežim pristopom poroča
o življenju in delovanju koroških Slovencev ter njihovih prijateljev doma in po svetu! 

Prejemnik 37. Tischlerjeve nagrade:
dr. France Vrbinc

V ponedeljek, 25. 1. 2016, je dr. Fran-
ce Vrbinc v Tischlerjevi dvorani Slom-
škovega doma v Celovcu prejel visoko
odlikovanje Narodnega sveta koroških
Slovencev in Krščanske kulturne zveze.
Letošnjo Tischlerjevo nagrado je prejel
za vztrajno skrb za lepo slovenščino,
uveljavljanje in spoštovanje slovenskega
knjižnega jezika v javnosti in prizadeva-
nja za vključevanje slovenskih laičnih
kristjanov v Cerkev in družbo.

Slovesno proslavo v polni Tischlerjevi
dvorani je s pesmijo pričel MePZ Gallus.
Po pozdravnih besedah predsednika
NSKS Zdravka Inzka je Janko Krištof,
predsednik KKZ, spregovoril o Tischler-
jevi nagradi in govorniškem natečaju.
Nato je sledila podelitev nagrad govorni-
škega natečaja in govor dobitnice druge
nagrade, Ane Vedenik iz 3. letnika Dvo-
jezične zvezne trgovske akademije v Ce-
lovcu na temo: Dvojezični pouk na ve-
ljavnostnem območju manjšinskega

šolskega zakona na Koroškem je poseb-
na oblika regionalnega izobraževanja. V
čem vidite njegove prednosti in zakaj ste
se sami odločili za to izobraževalno pot?
(zmagovalec Maks Dakskobler se pro-
slave ni mogel udeležiti, ker je bil na je-
zikovni izmenjavi v Angliji). Slavnostni
govornik – glavni urednik Nedelje –
Hanzi Tomažič je v svojem nagovoru
predstavil življenjsko zgodbo nagrajen-
ca, ki so ga usodne razmere privedle na
Koroško leta 1945 ob koncu druge sve -
tovne vojne in čigar življenjsko pot lahko
beremo kot prispodobo begunskih usod.
France Vrbinc pa se je v svojem govoru
zahvalil vsem in omenil, da je kljub svo-
ji hudi ovinkasti življenjski poti, ki ga je
vodila po raznih krajih, vedno skušal
uresničevati misel, da je materni jezik
največja dota, ki jo je prejel. Podelitve se
je med številnimi častnimi gosti udeležil
tudi minister RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

Levo: Tischlerjev nagrajenec France Vrbinc s predsednikoma NSKS in KKZ,
desno: drugouvrøœena govorniškega nateœaja Ana Vedenik

Zinka Zorko – 80 let
Znana jezikoslovka

in velika prijateljica
Koroške in koroških
Slovencev Zinka
Zorko je 24. februar-
ja praznovala okrogli
jubilej. Kot jeziko-
slovka – dialekotlogi-
nja – je raziskovala

predvsem slovenska narečja na severni
jezikovni meji – koroška, štajerska ter
porabska. Še posebej domač ji je zven
koroških narečij, saj sama poudarja »me-
lodičnost koroških besed«. Predavala je
na univerzah v Mariboru, Ljubljani,
Trstu, Celovcu, Gradcu in Sombatelu.
Od leta 2009 dalje je redna članica Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti
v Ljubljani. Leta 2013 je prejela Zoisovo
nagrado za življenjsko delo za raziskave
govorov koroške, štajerske in panonske
narečne skupine na glasoslovni, obliko-
slovni, skladenjski in besedijski ravni.
Zinka Zorko je s svojim znanstvenim in
raziskovalnim delom na področju pro -
učevanja zgodovine slovenskega jezika
in slovenskih narečij pomembno prispe-
vala k ohranjanju in razvoju slovenske
dialektologije. Ob njenem jubileju je iz-
šla znanstvena monografija Rojena v na-
rečje. Njej v čast so februarja tega leta
organizirali praznovanja v Mariboru, v
Ljubljani in na Dunaju. 
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Družina Mikl – gradišče na Turnah
Za svoja pri-

zadevanja za
obnovo in ohra-
njanje gradišča
na Turnah je
družina Mikl v
Svatnah pri Št.
Jakobu v Rožu
prav tako preje-
la priznanje Na-

ša Slovenija, saj nekdanja trdnjava ob domačiji legendar-
ne Miklove Zale od leta 2009 šteje med varovane
spomenike avstrijske kulturne dediščine na Koroškem in
družina Mikl skrbno obnavlja in ohranja zgodovinsko
pomembno dediščino. Cilj družine Mikl je »ohranitev
širše prepoznavne družinske zgodovine in dediščine« ter
oživitev zgodbe o Miklovi Zali in prepoznavnost nekda-
njega obrambnega gradišča iz časa turških vpadov.

Ob prejemu priznanj čestitamo in želimo vse dobro za
nadaljnja prizadevanja!

Srebrna plaketa ter priznanje
Naša Slovenija za Janka Zerzerja

Janko Zerzer
je v sredo, 20.
januarja 2016,
prejel srebrno
plaketo Javnega
sklada Republi-
ke Slovenije za
kulturne dejav-
nosti.

Javni sklad
podeljuje nagra-
de izstopajočim

osebam za življenjsko delo in pomembne dosežke na lju-
biteljskem kulturnem področju. V svoji utemeljitvi je di-
rektor JSKD Igor Teršar podčrtal pomembne prispevke
nagrajenca »k dobremu kulturnemu sodelovanju z matič -
nim narodom v Sloveniji in to predvsem v sodelovanju z
Zvezo kulturnih organizacij Slovenije in drugimi kultur-
nimi institucijami«. Janko Zerzer je prejel odlikovanje za
»življenjsko delo pri razvoju kulture koroških Sloven-
cev«. Zlato plaketo Javnega sklada je prejel maestro
Marko Munih za življenjsko delo na glasbenem področ-
ju. Srebrno plaketo pa so prejeli še: Branka Bukovec za
ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi,
Janko Ban za ustvarjalno in organizacijsko delo na po d-
ročju zborovske glasbe, Jožica Soko za ustvarjalno in
organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi in Aleksander
Peršolja za življenjsko delo na področju literarnih dejav-
nosti.

Izšel je CD „Dba munija“ v selskem narečju 
Ob začetku leta je iniciativa Slovenščina v

družini predstavila dve novi publikaciji: V so-
delovanju s KPD Planina v Selah in s SNI Ur-
ban Jarnik v Celovcu je iniciativa pripravila
zgoščenko s pripovedkami in pripovedmi ter
pesmimi v selskem narečju – Dba munija.
Zgoščenka je že četrta v seriji narečnih ton-

skih nosilcev, ki jih je izdala iniciativa v zadnjih letih (Črnjәva kap-
ca – Zilja, To ja nәhčer ҟne vi… - Rož, Kralj Matjaž – Podjuna) in
na zelo posrečen način predstavlja živost in posebnost slovenskega
narečja v Selah. Zgoščenka je na voljo v obeh slovenskih knjigar-
nah v Celovcu, pri KKZ in pri članih KPD Planina. Cena: 12 evrov.

Slovenščina – živ jezik v družini in javnosti 
je naslov brošure, ki jo je iniciativa izda-
la v sklopu svojih prizadevanj za ozave -
ščanje o pomenu posredovanja sloven-
ščine v druži nah. Publikacija je nastala
na osnovi strokovnega posveta na to te-
mo novembra leta 2014 v Katoliškem
domu prosvete v Tinjah in vsebuje pri-
spevke predavateljev in predstavnikov

zamejskih Slovencev s tega srečanja. Tako najdete v brošuri utrin-
ke teh prizadevanj iz Hrvaške, iz Porabja, iz Štajerske, Kanalske
doline in Primorske. Za uvod pa izbrani predavatelji in strokovnja-
ki na različne načine dajejo vpogled v kompleksno tematiko in
osvetlijo stanje slovenščine v zamejstvu. Brošuro dobite brezplačno
pri Krščanski kulturni zvezi ter pri članih delovne skupine. 

Začelo se je pred štiridesetimi leti …
Izšla je jubilejna brošura ob 40-letnici lut -

kovne in mladinske gledališke dejavnosti pri
Krščanski kulturni zvezi, ki nas s prispevki,
dokumenti, slikami in seznami popelje skozi
štiri desetletja te pomembne dejavnosti za
otroke in mladino. Spremne besede so pri-
spevale osebe, ki so na ta ali oni način pove-
zane z mladinsko gledališko ali lutkovno de-
javnostjo – pobudniki, strokovnjaki, lokalni
mentorji, pa tudi mladi ustvarjalci sami. Ob-
širneje so predstavljene vse gledališke in
lutkovne delavnice in predstave od leta 2005

do leta 2015 s seznamom predstav istega obdobja po krajih oz.
društvih. V brošuri so podrobneje predstavljeni jubilejne predstave
Krščanske kulturne zveze ter pregled udeležb koroških skupin na
gledaliških in lutkovnih festivalih Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti 2005–2015. 

Brošura je bogat dokument 40-letnega neprekinjenega prizadeva-
nja za rast lutkovne in mladinske gledališke dejavnosti na Koro-
škem. Na voljo je pri KKZ in v obeh slovenskih knjigarnah v Ce-
lovcu. Cena: 19,90 evra.

Marko skače – Jazz Ravne & ICS Zmaj (Celovec)

Izšla je nova zgoščenka s posebnimi ljudski-
mi pesmimi v izvedbi instrumentalistov Jazz
Ravne in pevcev mladinskega zbora JAMzi
Kulturnega društva ICS Zmaj iz Celovca. Pod
naslovom Marko skače so odgovorni – Samo
Kolar, Igor Bezget, Edi Oraže in Gašper Obšte-
ter – izbrali nekaj ljudskih pesmi, jih preoblekli

v jazzovsko obleko, ritme postavili na glavo, vse skupaj pomešali
in začinili s posebnimi pevsko-glasbenimi vložki in rezultate pred-
stavili na novi zgoščenki. 

Basni, pripovedke in pesmi
v selskem nareč  ju

DBA MUNIJA
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Priznanja Naša Slovenija
V soboto, 27. 2. 2016, so v Kropi na Gorenjskem po-

delili priznanja Naša Slovenija 2015. Z njimi gibanje
Kultura – Natura Slovenija nagrajuje prizadevanja posa-
meznikov, društev in drugih civilnih pobud pri ohranja-
nju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dedi-
ščine / krajine. 

Priznanje je mdr. prejel Janko Zerzer, o katerem orga-
nizatorji v svoji utemeljitvi poudarjajo, da »sodi med
osrednje osebnosti slovenske skupnosti na Koroškem«.
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Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Osrednja slovesnost slovenskega kulturnega praznika 2016 na Koroškem je bila

4. februarja v ORF teatru v Celovcu. Prireditelji – generalni konzulat RS, Krščanska
kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji
– so za letošnji praznik povabili društvo Jazz Ravne (vodita Samo Kolar in Igor
Bezget) ter mladinski zbor JAMzi (kulturno društvo Zmaj v Celovcu) pod vodstvom
Edija Oražeja. Posrečena kombinacija mladih pevk in pevcev ter nadebudnih glasbe-
nikov je predstavila projekt »Marko skače«, splet znanih ljudskih pesmi v povsem no-
vi obliki in ritmiki. Pesmi in skladbe so posnete na zgoščenki, ki je na voljo pri članih
zbora/glasbenega ansambla ter njihovih mentorjih. Slavnostni govornik večera v Ce-
lovcu je bil generalni konzul Milan Predan, za moderacijo je poskrbel Alexander Tol-
maier. Kot vsako leto so se proslave ob kulturnem prazniku vrstile tudi v drugih kra-
jih Koroške, kjer so kulturna društva in organizacije vabili na izbrane prireditve ob
vseslovenskem prazniku kulture. 

Na osrednji
slovesnosti ob
slovenskem
kulturnem
prazniku so
predstavili
glasbeni
projekt Marko
skaœe (zgoraj
Mladinski zbor
JAMzi, levo
Jazz Ravne)

Rožanska kulturna vigred
Od 11. 3. do 31. 3. 2016 je v Rožu po-

tekala Rožanska kulturna vigred, ki jo
oblikujejo rožanska slovenska kulturna
društva. Kot vsako leto so bile prire-
ditve, zbrane v teh dneh, izobraževalne-
ga značaja. Tako so v Rožeku vabili na
dve predavanji: Marija Hoppe, »Mit ver-
wirrten Menschen zusammen sein«,
11. 3. 2016 (prireditelj KD Peter Marko-
vič) in Dieter Mann, »Dietrich Bonhoef-
fer – teolog med stoli«, 14. 3. 2016 (pri-
reditelj Katoliška prosveta), v Hodišah
Ernst Dragaschnig, »Tečaj za obrezova-
nje sadnih dreves v teoriji in praksi,
12. 3. 2016 (SPD Zvezda) in v Selah na
dve predavanji: Mirko Hudl »O pomenu
in pravilni uporabi domačih rastlinskih
olj«, 18. 3. 2016 (prireditelj SPD Her-
man Velik), sledi pa še Ivan Ramšak s
predavanjem »Vpliv živčnega sistema na
prebavni trakt in prehrano«, 31. 3. 2016
(prireditelj KPD Planina).

Na predvečer slovenskega kulturnega
praznika so v Cankarjevem domu v
Ljub ljani podelili Prešernove nagrade
2016 izbranim umetnikom iz vsesloven-
skega prostora. Prešernovo nagrado sta
za svoje živ ljenjsko delo prejela sklada-

telj Ivo Petrić
ter pisatelj in
dramatik Tone
Partljič, ki ga
po obsežnem li-
terarnem opusu
( g l e d a l i š k e
igre, filmski
scenariji, hu-
moristično-sa-

tirična dela) dobro poznamo tudi na Ko-
roškem. S Krščansko kulturno zvezo je
pred leti sodeloval na številnih literarnih
prireditvah v raznih krajih Koroške, ne-
pozabna je njegova satirična komedija
»Moj ata, socialistični kulak«, ki je tudi
kot film navdušila občinstvo. 

Isti večer so bile podeljene tudi nagra-
de Prešernovega sklada za posamezna
umetniška področja.

Za svojo pesniško zbirko »Kaj smo, ko
smo« je prejela nagrado Prešernovega

sklada koroška pesnica Cvetka Lipuš, ki
s svojo pretanjeno poezijo vedno znova
vnaša v (koroško) slovensko literaturo
poseben pogled na vsakdanje danosti po-
sameznika. V utemeljitvi je David Ban-
delj zapisal, da pesnica »v svojem koz-
mopolitskem duhu biva predvsem v
slovenskem jeziku,« in tako iz njega črpa
in ga hkrati oplaja s svojo besedno
ustvarjalnostjo. 

Nagrado Prešernovega sklada je prejel
mdr. tudi skladatelj Ambrož Čopi »za iz-
jemno odmevno ter kakovostno ustvar-
jalno in poustvarjalno delo zadnjih dveh
let, predvsem pa za zgoščenki Praepara-
te corda vestra/Musica sacra in Sanjam/
Musica profana.«

Prešernove nagrade

Seminar za vodje otroških
in mladinskih zborov

30. januarja 2016 je Krščanska kultur-
na zveza spet vabila v Katoliški dom
prosvete v Tinjah vse vodje slovenskih
otroških in mladinskih zborov na Koro-
škem. Vabilu se je odzvalo 14 voditeljic
in voditeljev, ki so pod strokovnim vod-
stvom predavateljice Maje Cilenšek iz
Kopra in v sodelovanju z mladinskim
zborom JAMzi (vodi Edi Oraže) spozna-
li novo pevsko literaturo ter mogoče pri-
stope pri posredovanju le-te. Enodnevni
seminar je posebna izobraževalna po-
nudba Krščanske kulturne zveze za vod -
je otroških in mladinskih zborov, ki s
svojim delovanjem bistveno bogatijo
kulturno ponudbo Koroške in v sloven-
skih kulturnih društvih opravljajo nepre-
cenljivo delo za ohranjevanje in pospe-
ševanje slovenskega jezika v posamez -
nih krajih.
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Izlet k štajerskim Slovencem

Odborniki in nastavljenci KKZ s predsednico društva Œlen 7 Susanne
Weitlaner pred Pavlovo hišo v Potrni

V petek, 18. 3. 2016, smo usluž-
benci in odborniki zapustili pisarno
in se napotili na južno Štajersko,
točneje rečeno v Radgono in Potr-
no, da bi si ogledali okolje in spletli
stike s štajerskimi Slovenci. Najprej
smo se ustavili v Radgoni, kjer smo
imeli vodstvo po mestu. Ob kras-
nem spomladanskem vremenu smo
se sprehodili skozi lepe ulice Rad-
gone in si ogledali znamenitosti me-
sta, kot na primer kip, ki so ga po-
stavili Rusi leta 1945, ko so
zapustili mesto, staro mestno obzid -
je in mestno cerkev. Čeprav ima

Radgona le nekaj nad 1000 prebi-
valcev, je mesto zelo živo in privabi
mnogo turistov. Po vodstvu nas je
pot vodila k Pavlovi hiši. Tam nas je
pozdravila predsednica kulturnega
društva Člen 7 za avstrijsko Štajer-
sko, ki je zastopniška organizacija
za manjšino štajerskih Slovencev:
Susanne Weitlaner. Vodila nas je po
Pavlovi hiši in ogledali smo si raz-
stavo o zgodovini slovenskih prebi-
valcev v avstrijski Štajerski. Preden
smo se napotili spet nazaj, pa smo
se še udeležili društvene prireditve
v Pavlovi hiši. 

Kontaktna leča se je letos
odvijala 18. in 19. marca v klu-
bu Stereo in v prostorih Kluba
SMO. Poleg imenitnih glasbenih skupin in boga-
tega kulturnega sporeda je nudila obiskovalcem
in obiskovalkam tudi prijetno ozračje. Organiza-
torji so s tem projektom hoteli poudariti in poka-
zati, da je dvo- in večjezičnost na Koroškem ne-
kaj dobrega in lepega in naj bi se pospeševala,
saj postaja še posebej v poklicnem svetu vedno
pomembnejša. Mladi Korošci in Korošice želijo
živeti v deželi, v kateri je in bo enakopravnost
dveh kultur nekaj povsem samoumevnega. 

Vse pa se je začelo z branjem Dominika Srien-
ca & Georga Tkalca v Klubu SMO, kjer se je
večjezična poezija mešala z elektronsko glasbo.
Po tem je kabaretist Elias Werner, s svojim no-
vim programom DURCHKOMMEN, pričaral

nasmehe v obraze gledalcev. Nato se je publika
počasi podala v Stereo, kjer jih je na odru že ča-
kala prva skupina Manchester Snow, avstrijski
zmagovalec nagrade »newcomer« leta 2013. Kot
naslednji skupini pa sta nastopili ANT ANTIC in
MILE ME DEAF. Prvi večer je zaključila skupi-
na AT PAVILLION, ki v svojih pesmih ne skuša
le prikazovati tolerance, temveč ustvarja skup-
nost, v katero je sprejet vsak. 

Drugi dan Kontaktne leče se je pričel zopet v
prostorih Kluba SMO z nagrajenim filmom ko-
roške filmske ustvarjalke Andrine Mračnikar,
Andri. V filmu režiserka raziskuje zgodbo svoje-
ga starega strica, ki so ga kot dezerterja iz nem-
škega vermahta iskali in ga je pozneje kot parti-
zana ubil gestapo. Po filmu se je množica zopet
podala v Stereo, kjer je najprej nastopil strasten
glasbenik RAMON MILES nato pa dunajska in-
die-formacija FAMP. Letošnjo Kontaktno lečo
pa sta zaključila Nikolaj Efendi in rock skupina
Bališ. Koroški Slovenec in Dunajčan Nikolaj
Efendi, ki ga je spremljal »Red Wine Conspira-
cy«, konglomerat glasbenikov in glasbenic raz -
ličnih žanrov, je ustvaril prijetno ozračje in
publiko navdušil s svojim petjem. Nato pa se je
po dveletni kreativni pavzi vrnila v novi zasedbi
na oder kultna koroško-slovenska rock skupina
Bališ. Rock-glasba Bališa je navdušila skorajda
polno dvorano in zvabila poslušalce in poslušal-
ke, da so peli zraven. Zelo zanimiva in kulturno
bogata dneva sta pokazala kreativnost in sposob-
nost mladih organizatorjev – to so učenci in
učenke 7. razredov ZG in ZRG za Slovence v
Celovcu.

Koroška in Primorska pojeta na Trbižu
V nedeljo, 13. 3. 2016, je v sklopu revije Primorska poje potekalo na Trbi-

žu pevsko srečanje Koroške s Primorsko. Pod geslom Koroška in Primorska
pojeta so prireditelji vabili na koncert, ki sta ga iz Koroške sooblikovali sku-
pini Kvintet Krnica z Zilje in Dekleta Smrtnik z Obirskega. Krščanska kul-
turna zveza vsako leto organizira skupine za to pevsko srečanje, ki naj pod-
črta čezmejno povezavo slovenskih koroških in italijanskih zborov. 

Kontaktna leča

Dekleta Smrtnik

Kvintet Krnica

Rock-skupina Bališ na Kontaktni leči 2016
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Predstavitev slovarja
ziljskega narečja v Ratečah

V soboto, 30. januarja 2016, je v mu-
zejski Kajžnkovi hiši v Ratečah potekala
predstavitev slovarja ziljskega narečja v
Ratečah. Slovar sta predstavila dialekto-
loginja Jožica Škofic in geograf Klemen
Klinar. V Ratečah je – tako kot v Ziljski
in Kanalski dolini – še živo ziljsko na-
rečje, ki tudi v teh krajih izginja oziroma
prehaja v gorenjski govor. Narečni slo-
var ohranja bogato jezikovno dediščino
tamkajšnje ziljščine. Predstavitve so se
udeležili tudi predstavniki inštituta Ur-
ban Jarnik, Ziljani in člani SPD Zila ter
Rudi Bartoloth za SKS Planika v Kanal-
ski dolini. Skupno so ugotovili, da se je
treba v skrbi za ohranjanje ziljščine po-
vezati prek meja. 

Urad Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu je v sodelovanju s Filo-
zofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v
prostorih fakultete 17. novembra 2015,
pripravil konferenco Slovenski možgani
krožijo prek meja – Slovenski razisko-
valci zunaj RS se predstavijo. Drugo to-
vrstno mednarodno konferenco je Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu v sodelovanju z Univerzo v Mari-
boru organiziral 24. februarja 2016 na
Univerzi v Mariboru. 

Glavna cilja konference sta bila pre-
prečiti tako imenovani beg možganov iz
Slovenije in vzpostaviti čezmejno mrežo
med znanstveniki znotraj Slovenije ter
slovenskimi intelektualci v zamejstvu in
po svetu.

Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu si prizadeva za krepitev sodelova-
nja med slovenskimi raziskovalci, znan-
stveniki, profesorji ali tudi študenti, ki
delujejo »znotraj« in zunaj meja Sloveni-
je, saj tovrstno znanstveno-raziskovalno
sodelovanje lahko bistveno pripomore k
ohranjanju vezi z matično domovino in s
tem k ohranjanju slovenske identitete
med najvišje izobraženimi rojaki zunaj
meja Slovenje, kot tudi h krepitvi tako
imenovanega »kroženja možganov« kot
alternativi vse večjemu izseljevanju naj -

uspešnejših mladih, oziroma »begu mo-
žganov«. To so bile tudi besede, ki jih je
v nagovoru ob odprtju prve konference
navzočim namenil minister za Slovence
v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

V dveh sklopih se je predstavilo skup-
no trinajst ustanov: Inštitut za slovensko
izseljenstvo in migracije ZRC SAZU,
Ljubljana, Inštitut za narodnostna vpra-
šanja, Ljubljana, Slovenski raziskovalni
inštitut (SLORI), Trst, Slovenska narod-
na in študijska knjižnica, Trst (Odsek za
zgodovino in etnografijo), Inštitut Urba-
na Jarnika, Celovec, Slovenski znanstve-
ni inštitut (SZI), Celovec, Slovenska štu-
dijska knjižnica, Celovec, Društvo v
tujini izobraženih Slovencev (VTIS),
American-Slovenian Educational Funda-
tion (ASEF), San Francisco, Society for
Slovene Studies (SSS), ZDA-Ljubljana,
Slovensko-avstralski klub akademikov,
Melbourne, Center za slovenščino kot
drugi in tuji jezik pri Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani in Svetovna mreža
akademikov Univerze v Ljubljani. 

Konfenrenco in predstavitve si lahko
ogledate na spletni strani: http://
www.uszs.gov.si/si/znanost_mladi_go-
spodarstvo/znanost/aktivnosti_v_le-
tu_2015/konferenca_slovenski_mozga-
ni_krozijo_prek_meja

Slovenski možgani krožijo prek meja Predavanje o ledinskih
imenih na Južnem Tirolskem

Slovensko planinsko društvo Celovec
in Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik sta 24. februarja 2016 vabila v
Center k&k Šentjanž na predavanje
Johannesa Ortnerja iz Merana, ki je na
Južnem Tirolskem odgovoren za projekt
dokumentacije ledinskih imen. Johannes
Ortner je predstavil dokumentacijo in
načrtovano publikacijo, ki bo izšla v
kratkem. Dokumentacija z okrog
170.000 zapisanimi ledinskimi imeni na
Južnem Tirolskem bo izšla v obliki
DVD-ja s priloženo knjižico, ki omogo-
ča tridimenzionalni sprehod po imen-
skem izročilu Južne Tirolske, kjer živijo
Nemci, Ladinci in Italijani. 

Informacije o projektu in publikaciji
dobite pri inštitutu Urban Jarnik:
piko@ethno.at

Predstavitev projekta
dokumentacije slovenskih in
ledinskih imen na zasedanju
UNGEGEN v Bangkoku

Avstrijska komisija za geografska ime-
na AKO (Arbeitsgemeinschaft für karto-
graphische Ortsnamenkunde) bo na za-
sedanju UNGEGEN (29th Session of the
United Nations Group of Experts on
Geographical Names), ki bo od 25. do
29. aprila 2016 v Bangkoku na Tajskem,
predstavila tudi projekt dokumentacije
slovenskih ledinskih in hišnih imen na
Koroškem kot izjemen primer dobre
prakse ohranjaja kulturne dediščine, ki je
tudi pod zaščito Unesca. Delovni papir je
pripravila Martina Piko-Rustia, projekt
bo v Bangkoku predstavil predsednik av-
strijske komisije AKO Peter Jordan.

Bilateralni posvet v Gradcu 
Symposion on minority toponyms in

Slovenia, adjacent bilingual areas and
the German-speaking countries

Avstrijska komisija za geografska ime-
na (Arbeitsgemeinschaft für kartograp-
hische Ortsnamenkunde) in nemški stal-
ni odbor za geografska imena StAGN
(Ständiger Ausschuss für geographische
Namen) sta v sodelovanju s štajerskim
deželnim arhivom v prostorih arhiva 4.
marca 2016 organizirala bilateralni po-
svet o toponimih v manjšinskih območ-
jih Slovenije in nemškega prostora. Stro-
kovnjaki so predstavili situacijo dvo- in
večjezične topografije na manjšinskih
območjih Slovenije, Furlanije-Julijske
krajine, Koroške in Štajerske, Gradiš-
čanske, Južne Tirolske in Dežele Saške
(Sachsen) v Nemčiji. 

Posveta se je udeležila Martina Piko-
Rustia.

Opečna okna kot kulturna
dediščina

V sredo, 8. marca 2016, sta člana dru-
štva »Stadelfenster und Ziegelkultur«,
predsednik Hans Bittner in tajnik Ekart
Hartmann, skupno s Francem Kattni-
gom in Martino Piko-Rustia obiskala
Koroški pokrajinski muzej – Enoto na
Ravnah, kjer jih je sprejela Karla Oder.
Pogovor je stekel o možnostih navezo-
vanja stikov in sodelovanja društva
»Stadelfenster und Ziegelkultur« s po-
samezniki, ustanovami in društvi v Slo-
veniji, ki obravnavajo to temo. Ob tej
priliki je Karla Oder predstavila tudi
muzejsko postavitev na temo železar-
stva v ohranjeni štavhariji na Ravnah, ki
zdaj služi kot muzej. Udeleženci so si
nato še ogledali Koroško osrednjo
knjižnico dr. Franca Sušnika v obno-
vljenem gradu na Ravnah.

' ' ' ' '
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Z odprtjem razstave risb in spiskov
udeležencev gledališke in lutkovne de-
lavnice v Ankaranu ter s predstavitvijo
zbornika ob 40-letnici podpore mla-
dinskemu gledališkemu in lutkovnemu
ustvarjanju se je v četrtek, 25. fe-
bruarja 2016, v Šentjakobu v Rožu
pričela TRIBUNA, festival gledaliških
in lutkovnih skupin na Koroškem. Z
enajstimi predstavami je festival nudil
tri dni gledališkega užitka za staro in
mlado – in privabil nad tisoč gledalcev
v dvorane v Šentjakobu, Šentpetru in
Šentjanžu. 

Po lanskem obisku v Pliberku smo se s
Tribuno tokrat prvič predstavili na rožan-
skih tleh. S festivalom, ki smo ga že leta
2015 predstavili v novi luči, želimo pri-
bližati bogato odrsko ustvarjanje sloven-
skih kulturnih društev širši publiki. Festi-
val, pri katerem so sodelovale skupine od
Vogrč v Podjune do Bilčovsa v Rožu, nu-
di namreč prerez slovenske mladinske
gledališke in lutkovne dejavnosti na
vsem južnem Koroškem in je tako en-
kratna priložnost spoznavanja domače
mladinske gledališke kulture za vse, ki se
zanimajo za odrsko dejavnost prek last -
nih društvenih okvirov. 

Veliko število gledalcev se je odzvalo
povabilu KKZ in domačih skupin. Večer-
ne predstave so bile namenjene mladin-
cem in odraslim, v petek dopoldne pa
smo na festival povabili otroke in mla-
dince iz šol in vrtcev iz šentjakobske
okolice in Celovca. Družinski sobotni
dan je bil še posebej odmeven med naj -
mlajšimi gledalci, ki se kar niso mogli
odtrgati od čarobnega sveta, v katerega
so jih popeljali domači lutkarji in so si ta-
ko ogledali kar cele štiri predstave – tudi
starši so bili navdušeni!

Veliko se je dogajalo tudi med predsta-
vami. Igralke in igralci ter njihovi men-
torji so se namreč o svojih predstavah po-
govarjali z gledališkimi strokovnjaki
Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti, dodatno pa so bile na sporedu tudi po-
sebne delavnice s strokovnjaki na pod -
ročjih improvizacije, govora in lutkovne
animacije. Zahvala velja soprireditelju
SPD Rož in šentjakobskemu dekanu Ju-
riju Buchu, ravnatelju Višje šole za go-
spodarske poklice v Šentpetru Stefanu
Schellandru, in šolskim sestram, ki so da-
li na voljo prostore za predstave in delav-
nice. Pa seveda tudi vsem sodelujočim
gledališkim in lutkovnim skupinam! Več

o Tri-
b u n i
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2016: Tokrat v Šentjakobu v Rožu

Lutkovna predstava
za šole in otroške vrtce

Za otroke iz vrtcev in šol bodo letos
spet gostovali profesionalni lutkarji iz
Slovenije. Tokrat prihaja Lutkovno gle-
dališče UŠ s predstavo »Kam je odšlo
toplo vreme?«. Predstave se bodo vrši-
le od 11. do 14. aprila v Šmihelu, Dobr-
li vasi, Celovcu in Šentjakobu.

Gledališka referentka KKZ Mateja Kert
z nastopajoœimi

Mlajša MGS Bilka, Bilœovs: BIK-TV

OGS Šentlipš: Na vrtu MGS Šchok, Žitara vas: Ta
veseli dan ali Matiœek se ženi

Še.EN.tjanž teater: Ne zdej stran gledat

Bildtext ??
???

LS ŒaŒo œeœe, Kotmara vas: 
Mala œarovnica

Poletna glasbena delavnica
Pod geslom Etno-Sonic bo tokrat

potekala Poletna glasbena delavnica v
Tinjah (7.–11. 8. 2016, Dom prosvete
v Tinjah). Na delavnico so vabljeni
zborovski pevci in pevke ter solisti, ki
so dopolnili 16. leto. Na delavnici
imajo sodelujoči možnost, da se izpo-
polnjujejo na zborovskem kot tudi so-
lističnem področju s pomočjo profe-
sionalnih strokovnih mentorjev.
Umetniškega vodjo Edija Oražeja bo-
do tokrat podprli Ana Bezjak in Vesna
Petković (vokalna tehnika), za znanje
vročih ritmov pa bo poskrbel pianist
Tonč Feinig. Za prijave kontaktirajte
Sodalitas: +43 (0)4239 2642 oz. offi-
ce@sodalitas.at.
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Lutke Srce, Dobrla vas: Peter Pan LS Danica, Šentprimož: Petelin, vladar sveta

Sami moœni, Šmihel: Vrata v kratek œas MGS Vogrœe: Omikani nemškutar ali Prismuknjen Janez

GS KPD Planina, Sele: Zaspite, œe vam reœem! Starejša MGS Bilka, Bilœovs: Delo polepšuje

2016
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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
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

termini:

Slike: Nedelja, Novice, KKZ, Zvonko Vidau, kultura-natura.si, Willi Zore, UŠ lutke, SKS Planika
Prispevki: Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Simon Rustia, Zalka Kelih-Olip
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torek, 29. 3. 2016, 19.00
Spominska maša in polaganje
venca – ob 140-letnici rojstva
duhovnika Vinka Poljanca 
farna cerkev Škocjan

Rožanska kulturna vigred
četrtek, 31. 3. 2016, 19:30
Predavanje in pogovor:
Vpliv živčnega sistema na
prebavni trakt in prehrano 
Predava dr. Ivan Ramšak
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina 

sobota, 2. 4. 2016
35 let MoPZ Kralj Matjaž 
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: MoPZ Kralj Matjaž

sobota, 2. 4. 2016, 15.00
Glasbeni cocktail 
Škofiče – ljudska šola
Prireditelj: KD Rožanski muzikanti 

sobota, 2. 4. 2016, 20.00
Zaspite, če vam rečem
Nastopa gledališka skupina KPD
Planina iz Sel 
Kulturni dom Žitara vas
Prireditelj: SPD Trta

sobota, 9. in 10. 4. 2016, 15.00
Premiera in ponovitev: Metla
Šmihela – Broom of St. Michael
nastopa Mladinska gledališka
skupina ŠTKGRA
farna dvorana Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 16. 4. 2016
Vigredni koncert
Ljudska šola Kotmara vas
Prireditelj: SPD Gorjanci

sobota, 16. 4. 2016, 9.00–17.00
BOOMWHACKERS
(delavnica: Jaka Strajnar)
Dom prosvete v Tinjah
Prireditelji: Sodalitas, KKZ,
Pedagoška visoka šola

sobota, 16. 4. 2016
Vigredni koncert ob 110-letnici
SPD Vinko Poljanec
nastopa Slovenski oktet
kulturna dvorana K3, Škocjan
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

sobota, 16. 4. 2016
6. abonmajska predstava GAS
»Aulularia«
Nastopa: dramska družina
SKPD F.B. Sedej Števerjan
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina 

classic 
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nedelja, 17. 4. 2016, 14.30
Lojzetu Slaku v spomin
Gostilna Terkl Sele Borovnica
Prireditelj: Alpski klub Obir 
petek, 29. 4. 2016
Spominska svečanost ob obletnici
obglavljenja 13. selskih žrtev
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina
sobota, 30. 4. 2016
Letni koncert MePZ Podjuna
Pliberk
Kulturni dom Pliberk
Prireditelj: MePZ Podjuna
sobota, 30. 4. 2016
Koncert Marijinih pesmi
Nastopajo: MePZ PD Sele,
Die Chorherren, Lipov cvet, VS Lipa
farna cerkev Št. Rupert pri Velikovcu
Prireditelj: PD Lipa

Globaški kulturni dnevi 
13. 3. – 16. 4. 2016
Prireditelj: SKD Globasnica

petek, 1. 4. 2016, 19.30 
Omikani nemškutar ali
Prismuknjen Janez
farna dvorana Globasnica

sobota, 2. 4. 2016, 19.30
Glasba in poezija /
glasbeno-literarni večer
na zoli v farovžu
petek, 8. 4. 2016, 19.30
Filmski večer
gostilna Juenna
sobota, 9. 4. 2016, 10.00
Otroški dopoldan
farna dvorana Globasnica
sobota, 9. 4. 2016, 14.00
Klobasnica
mesarija Čebul
sobota, 16. 4. 2016, 19.30
Koncert
ljudska šola Globasnica

Predstava na prostem v Vogrčah
DOMEN
15., 16., 17. julij (18. 7. rez.)
22., 23., 24. julij (25. 7. rez.)  
pred župniščem
Prireditelja: KKD Vogrče, KKZ

petek, 22. 4. 2016, 19.30
Orkester slovenske filharmonije
Vladimir Fedosejev, dirigent
Andrej Korobejnikov, klavir
Cankerjev dom, Gallusova dvorana,
Ljubljana 
Šmihel, Dobrla vas, Celovec,

11. do 14. 4. 2016
Lutkovna predstava za šole in
vrtce: »Kam je šlo toplo vreme«

Gostuje lutkovno gledališče UŠ KD
Domžale 

Koroški kulturni dnevi
v Ljubljani 
5. – 16. aprila 2016 
Odprtje: torek, 5. aprila 2016, 18.00
Galerija Družine, Krekov trg 1
Razstava: Albert in Simona Krajger 
četrtek, 7. aprila, 18.00 
Dvorana PEN/DSP: Tomšičeva 12 
Literarni večer: Dominik Srienc in Aljaž
Pestotnik, moderacija: Jerneja Jezernik
torek, 12. aprila, 19.00 
Center kulture Španski borci, Zaloška c. 61  
koncert Marko skače
Mladinski zbor JAMzi in Jazz Ravne
sreda, 13. aprila, 10.30
Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1
Predstavitev publikacij KKZ in SNIUJ  
Zilščә pušәlč (Marija Bartoloth), Slovenščina – živ
jezik v družini in javnosti (ur. Martin Kuchling; izda-
la iniciativa Slovenščina v družini in KKZ), 
Začelo se je pred 40-imi leti… (ur. Mateja Kert in
Zalka Kelih-Olip; zbornik o gledališki in lutkovni
dejavnosti pri KKZ)
sobota, 16. aprila, 19.00 
Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Zaključek – Koroški večer (koncert)
MePZ Podjuna (vodi Anja Kapun)
in Rožanski muzikanti (vodi J. Kovačič)
Prireditelji: DSAP, KKZ, SPZ


