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bilten številka70: junij 2016

Pred nami je jubilejna 70. številka Bil-
tena Krščanske kulturne zveze, ki je za-
čel izhajati leta 1999 in odtlej redno če-
trtletno obvešča javnost o dejavnosti
osrednje kulturne organizacije. Zahvalju-
jem se zvestim bralcem in bralkam za po-
zitivne reakcije nanj, kar dokazuje, da ra-
di sežejo po njem in ga berejo. Iz njega
začutijo utrip našega dela, črpajo poroči-
la, informacije in napovedi naših in dru-
štvenih prireditev in projektov ter novo-
sti – publikacije, ki jih izdajamo, ter
zgoščenke, ki jih dajemo na svetlo mi,
naši zbori in skupine. 

Pred nami je tudi izjemen poletni kul-
turni dogodek, gledališka predstava na
prostem pred farovžem v Vogrčah. Tam
je v zadnjih tednih in mesecih na nogah
skoraj vsa vas, pa še okolica je vsa v
ozračju priprav na veliko predstavo na
prostem, ki bo premierno uprizorjena 15.
julija, sledilo bo še pet ponovitev. KKD
Vogrče in okolica ima dolgoletno gledali-
ško tradicijo in izstopa prav s svojimi
predstavami na prostem. Župnik Vinko
Zaletel, ki je v Vogrčah postavil temelje
in gojil bogato tradicijo gledališča, bi se
gotovo veselil, če bi pogledal na farov-
ško dvorišče in videl sceno, ki je letos
po- stavljena za predstavo Domen. Izred-
no smo veseli, da so se v Vogrčah po treh
letih premora zopet odločili za predstavo
na prostem in radi sodelujemo pri tem
projektu, pri katerem je vključenih nad
50 vaščanov pa tudi igralci iz sosednjih
vasi. Z letošnjo predstavo se začenja tudi
novo obdobje za gledališko dejavnost v
Vogrčah, ki je bila skoraj dve desetletji
tesno povezana z režiserjem Francijem
Končanom in je imela njegov nezamen-
ljivi pečat. Kot soprireditelj bienalnih
predstav na prostem v Vogrčah se Franci-
ju iskreno zahvaljujemo za dolgoletno
zvesto sodelovanje, ki je bilo povezano z

ogromnim številom vaj, pogovorov, kilo-
metrov, voženj iz Horjula v Vogrče in na-
zaj ob vseh dnevnih in nočnih urah in
najrazličnejših vremenskih razmerah.
Hvaležni smo za to obdobje dobrega so-
delovanja in iskrenega prijateljstva.
Franci, hvala za vse, kar si nam dal in
omogočil s svojim dolgoletnim delom v
Vogrčah.  

Hvaležni smo tudi, da je bila Alenka
Hain pripravljena prevzeti to nalogo in
voditi tradicijo predstav na prostem v Vo-
grčah naprej. Torej je letos ognjeni krst
za Alenko Hain kot režiserko predstave
pred vogrškim farovžem in prepričani
smo, da bo predstavi tudi ona dala svoj
pečat. Pripoved Josipa Jurčiča, ki jo je
dramatiziral Jernej Novak, je klasika slo-
venske literature, dramaturška in vsebin-
ska obdelava Alenke Hain bo dodala še
svoje.

Prisrčna hvala velja tudi Lojzu Kerbi-
tzu, predsedniku KKD Vogrče in okolica,
motorju in duši gledališke dejavnosti v
Vogrčah, ki mu izredno uspeva zbrati

okoli sebe ekipo ljudi, ki verjame v pro-
jekt, je navdušena zanj in je tudi z dušo in
srcem za tem, da ga realizira. In ga bo!  

Na koncu velja še prisrčno vabilo vsem
ljubiteljem gledališča od blizu in daleč,
da pridejo na eno od predstav: 

premiera: petek, 15. julij 2016,
ob 21. uri v Vogrčah pred župniščem 
ponovitve: 16., 17., 22., 23. in
24. julij 2016, vsakič ob 21. uri 
nadomestna termina: ponedeljek,
18. julij; ponedeljek, 25. julij

Krščanska kulturna zveza organizira z
Zilje in iz Roža skupno vožnjo z avto-
busom na ogled predstave 
v soboto, 23. 7. 2016.
Cena za vstopnino in avtobus: odrasli
€ 25,00; mladinci do 16. leta € 18,00;
otroci do 12. leta € 5,00.

Teden mladih umetnikov
na Rebrci
25. 7. – 30. 7. in
1. 8. – 6. 8. 2016 

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

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu
15. 8. – 21. 8. in 
21. 8. – 27. 8. 2016 

prireditelj: KKZ

Vogrče v znamenju predstave na prostem

Domen, gledališka predstava na prostem v Vogrčah

Zalka Kelih-Olip, tajnica KKZ

Poletna glasbena delavnica
ETNO-SONIC
7. – 11. 8. 2016
Dom prosvete v Tinjah
Sklepni koncert: 11. 8. 2016, 20.30
prireditelja: Dom prosvete v Tinjah
in KKZ



Magda Karner – 50 let 
17. junija 2016

je praznovala okro-
gli živ ljenjski jubi-
lej Magda Karner,
predsednica PD Li-
pa v Velikovcu in
dolgoletna sode-
lavka KKZ. Od leta
2001 do 2013 je bi-

la odbornica naše organizacije in tudi
kot predsednica društva v Velikovcu
ostaja povezana z osrednjo kulturno
ustanovo. V domačem društvu si pri-
zadeva za živo kulturno izročilo in za
povezovanje z nemško govorečo veči-
no v Velikovcu in okolici. Ob okro-
glem jubileju ji želimo vso srečo,
zdravja in uspeha za naprej. 

Alenka Weber – 60 let 
V ponedeljek,

18. aprila 20016, je
obhajala okrogli
jubilej predsednica
SPD Kočna Alenka
Weber. Prizadevna
kulturna ustvarjal-
ka vodi kulturno
delo sveškega dru-

štva ter skrbi za galerijo Gorše v Sve-
čah. Poseben kulturni užitek je vsako-
letni Sveški slikarski teden, ki z
izbranimi umetniki širše srednjeevrop-
ske regije pričara v kraj pod Kočno
duh širnega sveta in nudi obiskoval-
cem možnost, da bliže spoznajo umet-
nike in njihovo ustvarjanje. Ob jubile-
ju ji iskreno čestitamo! Zahvaljujemo
se za dobro sodelovanje in želimo še
mnogo uspeha na kulturnem in tudi za-
sebnem področju. 

Helka Mlinar – 70 let
2. maja je Helka

Mli nar, dolgoletna
zborovodja Otro-
škega/mladinskega
zbora v Škocjanu
in aktualna zboro-
vodja cerkvenega
zbora ter predsed-
nica Društva upo-

kojencev Podjuna prazno vala osebni
življenjski jubilej. Vse življenje
slav ljenko zaznamuje globoka ljube-
zen do slovenske pesmi in besede, s
svojim ustvarjanjem je močno soobli-
kovala kulturni utrip koroških Sloven-
cev, še posebej v domači občini Škoc-
jan. Bila je odbornica KKZ
(1989–1995), tri leta tudi podpredsed-
nica (1992–1995). Ob okroglem jubi-
leju ji čestitamo in želimo mnogo
zdravja ter lepih trenutkov v krogu pri-
jateljev in družine.

2 čestitamo:

Danijel Grafenauer – 40 let
22. 5. 2016 je ob-

hajal svojo 40-letnico
Danijel Grafenauer,
predsednik Kluba ko-
roških Slovencev v
Mariboru. Njegova
tesna povezanost s
Koroško – po očetovi
strani je Korošec – se

zrcali tudi v dolgoletnem dobrem sode-
lovanju s koroškimi Slovenci. S Krščan-
sko kulturno zvezo sodeluje predvsem v
okviru Koroških kulturnih dnevov v Ma-
riboru in je reden gost na raznih priredit-
vah koroških Slovencev. Ob okrogli
obletnici mu kličemo še na mnoga leta in
mu želimo zdravja sreče in zadovoljstva. 

Uši Sereinig – 50 let
Sodelavka inštituta

Urban Jarnik Uši Se-
reinig je maja praz-
novala svojo 50-
letnico. Po študiju et-
nologije in slavistike
na Dunaju in v Lju-
bljani je začela sode-
lovati pri inštitutu

Urban Jarnik in izpeljala številne projek-
te, med njimi so temeljna raziskava otro-
ških iger koroških Slovencev, dokumen-
tacija etnoloških predmetov na Zilji, v
Rožu in Podjuni, krajevna in društvena
zgodovina v Hodišah, pesmarica ziljskih
pesmi iz zapuščine Lajka Milisavljeviča
in še druge raziskave, v katere je (bila)
vključena. V zadnjih letih je intenzivno
sodelovala pri inštitutskih evropskih
projektih. Uši Sereinig je tudi soavtorica
razstave etnoloških predmetov v muzeju
na Kostanjah. 

Sodelavci inštituta Urban Jarnik in
KKZ Uši ob tem jubileju iskreno čestita-
mo in se ji zahvaljujemo za njeno vztraj-
no delo, predvsem pa za lepo sodelova-
nje. Iskrene čestitke! 

Niko Kupper – 50 let
31. maja 2016 je

predsednik Društva
slovenskih pisateljev
v Avstriji in urednik
slovenskih oddaj
ORF v Celovcu Niko
Kupper slavil okrogli
jubilej. Prijaznega
napovedovalca in

skrbnega urednika poznamo tudi kot pi-
satelja predvsem mladinske literature na
Koroškem. Pri Mohorjevi založbi je iz-
dal serijo knjig za mladino, ki predsta-
vlja zgodovino našega naselitvenega
prostora in izbrane mite ter zgodovino
Slovencev. Ob rojstnem dnevu mu kliče-
mo ad multos annos! 

Jože Kopeinig – 75 let
14. maja je praznoval

polokrogli jubilej rektor
Katoliškega doma pro-
svete SODALITAS v Ti-
njah Jože Kopeinig. Kot
duhovnik in dolgoletni
vodja izobraževalne hiše
v Tinjah je pomemben de-
javnik slovenske narodne

skupnosti na Koroškem, dom prosvete pa je
kot kraj srečanja in živega dialoga znan in
priznan daleč prek mej Koroške. Kopeinig
kot ljubitelj umetnosti nudi v svoji hiši tudi
možnost razstavljanja umetnikom iz Avstrije
in širše Alpsko-jadranske regije, stene tinj-
skega doma krasijo umetnine številnih so-
dobnih likovnih ustvarjalcev (Jemec, Oman,
Berg). Od leta 1968 do leta 1974 je bil od-
bornik KKZ in kot takratni asistent Katoliške
mladine je poudarjal pomen kulturnega delo-
vanja farnih mladin. Bil je tudi soustanovitelj
obnovljenega PD Lipa v Velikovcu v letu
1974 in je še danes član nadzornega odbora
društva. Ob rojstnem dnevu čestitamo in mu
želimo zdravja in božjega blagoslova.

Jože Ropitz – 80 let 
16. aprila 2016 je slavil

okrogli jubilej dolgoletni
škofijski kantor, sklada-
telj in vodja oddelka za
cerkveno glasbo pri DPU,
župnik Jože Ropitz. Jože
Ropitz je veliko sodeloval
s KKZ in skupno uresničil
večje projekte, kot so bili:

Reke mojega življenja, kantata Žena-Mati,
recital O tebi pojem pomlad. Kot skladatelj
predvsem duhovne literature sooblikuje so-
dob no cerkveno petje na Koroškem, Krščan-
ska kulturna zveza in Narodni svet koroških
Slovencev sta mu ob podelitvi Tischlerjeve
nagrade leta 2006 omogočila izdajo lastnih
skladb pod naslovom Pojmo novo pesem
(2010). Ob okroglem jubileju čestitamo in
želimo veliko sreče, božjega blagoslova in
zadovoljstva. 

Rozi Wernig – 80 let 
3. junija je praznovala

Rozi Wernig, ustanovna
ter dolgoletna predsedni-
ca Kulturnega društva
Šmarjeta-Apače, okrogli
življenjski jubilej. Z mo-
žem je ustanovila uspešno
podjetje Camping Rož na
Kočuhi, v domačem kraju

aktivno sooblikuje farno in narodnopolitično
življenje. S Krščansko kulturno zvezo in SNI
Urban Jarnik je sodelovala in bila gonilna si-
la pri izdaji dveh zemljevidov s slovenskimi
ledinskimi in hišnimi imeni v Šmarjeti v Ro-
žu. Ob rojstnem dnevu čestitamo in ji želimo
zdravja, sreče in zadovoljstva.



3čestitamo:

Odlikovanje »ključ Sarajeva«
Valentinu Inzku

Predsednik NSKS Valentin Inzko, viso-
ki predstavnik mednarodne skupnosti v
Bosni in Hercegovini, je v četrtek, 7. 4.
2016, prejel »ključ Sarajeva«. Odlikova-
nje prejmejo tako državljani Bosne in
Hercegovine kot tudi tuji državljani, ki so
prispevali pomemben del k ohranitvi kul-
turnih vrednot ter miru na svetu in je sim-
bol trajne povezanosti mesta s temi oseb-
nostmi. Priznanje mu je vročil župan
mesta Sarajevo Ivo Komšić v okviru slav -
nost ne prireditve ob dnevu osvoboditve
Sarajeva 6. aprila.

Valentin Oman prejel veliki
častni znak dežele Koroške

Za svoj umetniški opus in prizadevanja
za slovensko besedo na Koroškem je Va-
lentin Oman 5. aprila prejel visoko dežel-
no odlikovanje iz rok deželnega glavarja.
Peter Kaiser je v svojem nagovoru pouda-
ril prepričljivost in navzočnost Omanovih
del v javnem prostoru Koroške in dejal, da
je odlikovanje tudi poprava škode iz pre-
teklosti, saj se dežela Koroška ni vedno
dostojno obnašala do umetnika. Ob preje-
mu odlikovanja Tischlerjevemu nagrajen-
cu čestita tudi Krščanska kulturna zveza.

Martin Pandel prejel veliki
častni znak dežele Koroške

Za svoje povezovalno
delo kot daleč čez dežel-
ne meje znani izobraže-
valni referent Katoliške-
ga doma prosvete v
Tinjah je Martin Pandel
8. junija iz rok deželnega

glavarja Petra Kaiserja prejel veliki častni
znak dežele Koroške. Martin Pandel je
odlikovanje prejel za »zavzemanje za po-
litično izobraževanje, sporazume vanje in
težnje slovenske narodne skupnosti v de-
želi«. Čestitamo!

V soboto, 2. 4. 2016, je Moški pevski
zbor Kralj Matjaž iz Libuč v Kulturnem
domu v Pliberku praznoval 35-letnico
obstoja. Na jubilejnem koncertu sta po-
leg jubilanta pod taktirko Hannesa Ko-
šutnika navdušila pub liko še Kvintet Do-
net in kvartet Klang - quadrat iz
Grabštanja. Od ustanovitve leta 1981 da-
lje Moški pevski zbor Kralj Matjaž s svo-
jim ubranim petjem oblikuje kulturno ži-
vljenje v Libučah in okolici ter v širši
regiji to- in onstran meje. Leta 2014 je bil

izbran za koroški moški pevski zbor leta,
kar je sprožilo val nastopov in gostovanj
v raznih krajih Koroške, kamor je pone-
sel slovensko pesem. Matjaževci pa v do-
mačem kraju skrbijo tudi za prepoznav-
nost kulture koroških Slovencev, saj
poleg petja s prireditvami, kot sta Libu-
ško žegnanje ali kresovanje za Cirila in
Metoda, skrbijo za živost domače kultu-
re. Ob polokroglem jubileju čestitamo in
želimo še mnogo pevskega navdušenja in
uspeha!

SPD Vinko Poljanec v Škocjanu,
Krščanska kulturna zveza in Slovenska
prosvetna zveza so v torek, 29. 3. 2016,
vabili na spominsko mašo in polaganje
venca ob 140-letnici rojstva duhovnika
Vinka Poljanca (* 26. 3. 1876), prve
žrtve nacizma med koroškimi Slovenci
(+ 25. 8. 1938). Vinko Poljanec je bil
pred vojno predsednik Slovenske pro-
svetne zveze in dve mandatni dobi posla-
nec v koroškem deželnem zboru. V
Škocjanu je bil 30 let duhovnik, pravi na-
rodni voditelj in kulturni delavec koro-
ških Slovencev. Za prireditelje je ob gro-
bu spregovoril Miha Vrbinc, strokovni
nadzornik za slovenščino in odbornik
KKZ. Poudaril je delovanje in pomen
Vinka Poljanca za slovensko narodno
skupnost v težkih časih. Sv. mašo je da-
roval domači župnik Mirko Isop, pevsko
jo je olepšal MoPZ Vinko Poljanec.

V soboto, 16. aprila 2016, je SPD
Vinko Poljanec vabilo na praznovanje
110-letnice društva. V polni dvorani K 3
je občinstvo lahko prisluhnilo domače-
mu MoPZ Vinko Poljanec pod vodstvom

Franca Starza, Mladinskemu zboru Dani-
ca in kot posebnemu gostu Slovenskemu
oktetu. Ob številnih čestitkah so tako za-
stopniki kulturnih ustanov kot tudi politi-
čnih strank poudarili pomen uspešnega
delovanja društva v občini in širši okoli-
ci in se zahvalili predsedniku Lojzu Čiku
za plodno delovanje preteklih let. Za
KKZ je društvu izrekel čestitke odbornik
Miha Vrbinc. 

ŠKOCJAN: 
Spominska svečanost ob 140-letnici rojstva V. Poljanca
Jubilejna prireditev ob 110-letnici SPD Vinko Poljanec

Klub koroških Slovencev v Ljubljani
je prejel zlato plaketo Zveze kulturnih
društev Slovenije. Priznanje je predsed-
niku Kluba Janezu Stergarju izročil v so-

boto, 9. 4. 2016, predsednik zveze Jože
Osterman ob priliki gostovanja Lutkovne
skupine SPD Danica iz Šentprimoža v
Osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljublja-
ni. Klub je prejel odlikovanje za »izjem-
no delo pri povezovanju Koroške z ma-
tično deželo«, predsednik ZKDS Jože
Osterman pa je še podčrtal dobro pove-
zanost predsednika Kluba Janeza Ster-
garja s Koroško prek rednih elektronskih
okrožnic, ki dajejo izreden pregled doga-
janja med slovenskimi rojaki na Koro-
škem. Krščanska kulturna zveza ob pre-
jemu odlikovanja iskreno čestita in se
zahvaljuje Klubu za dobro sodelovanje.

Zlata plaketa za Klub koroških Slovencev v Ljubljani

35-letnica Moškega pevskega zbora Kralj Matjaž

Franc Starz in Lojze Čik



4 in memoriam:

Tonči Dolinšek nas je zapustil
Krščanska kulturna zveza je leta

2005 skupno z Mohorjevo izdala knjigo
Spomini Tončija Dolinška (1925–
2016). Takrat, ko je še živel v Celovcu
in vsak dan prihajal v Mohorjevo hišo,
smo se lahko z njim pogovarjali in nje-
gove pripovedi ujeli v knjigi. Njegovi
spomini na leta, ko je prodajal Pratiko
in pobiral naročnino za Naš tednik po
vsej južni Koroški, naj ne bi ostali ne-
zapisani, smo si rekli. Zdaj, ko ga ni
več, smo tem bolj veseli, da smo to na-

redili. Tončiju so ob rojstvu napovedali, da nima veliko možnosti
za preživetje, ker je imel otroško paralizo in bil zelo slaboten. Ka-
kor zdaj vidimo, so se zmotili! Tonči je umrl 31. marca letos, ma-
lo pred svojim 91. rojstnim dnevom! Bil je legenda, poznan od
Potoč do Potoč. Zadnja leta se je manj pojavljal v javnosti, ker pač
ni bil več tako pri močeh in je svoj življenjski večer preživljal pri
nečakinji Anici v Proboju. Zelo srečen je bil, če ga je vzela s seboj
na kakšno prireditev in ko ga je leta 2013 pripeljala na Koroška
poje, je rekel: Kako fletno je biti med ljudmi, ki jih poznaš! Ton-
čija je poznala vsa dvojezična Koroška, njegov pogreb v Železni
Kapli je bila zadnja priložnost, da smo se od njega poslovili in res
so prišli znanci od blizu in daleč. Tonči, ohranili te bomo v lepem
spominu!

Umrl je dr. France Vrbinc
1. aprila 2016 je v 93. letu starosti

umrl letošnji Tischlerjev nagrajenec dr.
France Vrbinc, ki se je širši javnosti na
Koroškem vtisnil v spomin predvsem
kot avtor jezikovnih kotičkov v tedniku
Nedelja. Dolga leta je sodeloval tudi s
Krščansko kulturno zvezo in Sloven-
skim narodopisnim inštitutom Urban
Jarnik. Skrbel je za lektorat številnih
publikacij, kot so bili spomini koroških
Slovencev v seriji Tako smo živeli ali
nazadnje pri KKZ knjiga Ožbolt Ilau-

nig – Zgodovinski spomini na Rebrco. S svojim obširnim znanjem
– ne le na jezikovnem področju – je bil izvrsten poznavalec Koro-
ške ter njenih osebnosti in posebnosti, znal je brati besedila tudi
med vrsticami ter vzpostaviti ustrezne povezave, kar mu je omo-
gočilo, da je za izdajatelje opravil neprecenljivo delo v jeziko-
slovnem in vsebinskem pogledu. V petek, 8. aprila, smo se od nje-
ga poslovili na domačem pokopališču v Škocjanu. V imenu KKZ,
NSKS, Mohorjeve in SNI Urban Jarnik je spregovoril Janko Kri-
štof, za Katoliško akcijo predsednica Ani Boštjančič, za SPD Vin-
ko Poljanec in cerkvene pevce v Škocjanu pa Helka Mlinar. V slo-
vo so mu zapeli združeni pevci cerkvenega zbora iz Škocjana in
MePZ J. P. Gallus. Ohranili ga bomo v častnem spominu. 

Zapustil nas je Fabjan Hafner
10. maja 2016 nas je doletela žalostna

vest o smrti pesnika, pisatelja, prevajal-
ca in literarnega zgodovinarja Fabjana
Hafnerja. Poznali smo ga kot besedne-
ga ustvarjalca, izrednega govornika in
poznavalca književnosti, predvsem Ko-
roške, tako v slovenskem kot tudi v
nemškem jeziku. Njegova tankočutna
umetniško dodelana poezija nas je zna-
la predramiti in senzibilizirati za umet -
niško plat jezika, pokazala nam je teht-

nost besed, ki so drugače zaznamovale jezik od vsakdanje rab -
ljenih. Bil je doma v obeh deželnih jezikih in bil je doma v
svetu književnosti, pa tudi v spevni melodiji domače rožanske
govorice svojega kraja Bistrica v Rožu. Njegova smrt nas de-
la revnejše, njegov odhod zapušča globoko vrzel.

Spomin na Hanzija Reichmanna
Težko je najti besede ob prerani

smrti Hanzija Reichmanna, a ven-
dar je bilo izrečenih toliko lepih be-
sed na njegovem pogrebu 2. junija
2016 v Bilčovsu iz ust odličnih go-
vornic/kov. Enkrat več je postalo
jasno, kakšen človek je bil Hanzi
Reichmann. Iz vseh govorov, pro-
šenj in zahval je izstopalo eno: bil je
tih in skromen, a bil je vedno tu, če
si ga potreboval, bodisi za društvo,
faro, soseda in kogarkoli. Tudi s

strani Krščanske kulturne zveze se hočemo pridružiti s hva-
ležnim spominom na čas, ko je z nami sodeloval pri nastajanju
knjige »Ujeti trenutki življenja«, o fotografijah Bilčovsa
1900–1970. Hanzi je prispeval slike za knjigo, za besedilo je
bila odgovorna Polona Sketelj. Kar mimogrede je popravil pri
KKZ kakšen star magnetofon, ki je odpovedal. V svojo kame-
ro je za naš arhiv ujel neštete predstave naših mladinskih gle-
daliških skupin, ne samo iz Bilčovsa, tudi drugih. Dragi Han-
zi, hvala ti za vse! Ohranili te bomo v spominu vedno
nasmejanega!

Toni Zerzer je za vedno zapustil
Adamovo domačijo

7. junija smo se na pokopališču v
Svečah poslovili od Tonija Zerzer-
ja, Adama v Svečah. Ob odprtem
grobu je spregovorila bivša pred-
sednica SPD Kočna, sovaščanka in
sopotnica Adamovega birta prof.
Tatjana Feinig. Objavljamo odlom-
ke iz njenega govora:

Toni je bil izredno kulturen člo-
vek, ki se je zavedal, kako po -
memb no je ohraniti tudi domačo
slovensko govorico, ki je bila pri

Adamu vedno samoumevno prisotna. Za njega je bilo tudi sa-
moumevno, da je član Slovenskega prosvetnega društva
Kočna, ki je imelo pri Adamu od vsega začetka leta 1909 vse
svoje prireditve. 

Kdo bi preštel vse gledališke predstave, pevske nastope dru-
štvenega moškega zbora in njegovih gostov, pustne plese,
materinske proslave in prireditve na štefanovo in vse druge
prireditve in praznovanja, ki so se odvijali v Adamovi dvora-
ni? Koliko veselja, smeha in zabave je doživela Adamova ta-
berna! Vedno so Adamovi nudili društvu lepe prostore in
nikoli niso zahtevali najemnine! Veselili so se ob dejavnostih
Slovenskega prosvetnega društva in ga po svojih močeh pod-
pirali. 

Edinstvene zasluge pa ima Toni za Sveške slikarske tedne.
Sodelujoči umetniki in umetnice so bili dolga leta nastanjeni
pri Adamu in prav vsi so cenili ozračje in gostoljubnost Ada-
movih, ki je zdaleč presegala obligatorično prijaznost do go-
stov. Tako je našel med umetniki številne dobre prijatelje, ki
vedno spet prihajajo »nazaj« v Sveče pogledat, kaj počenja
njihov birt ...

Kaj jim bomo rekli, ko bodo spet prišli?
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Tudi letos je Koroška dijaška zveza (KDZ)
pripravila projektne dneve »Večina je manjši-
na« za učenke in učence Slovenske gimnazije
in Dvojezične zvezne trgovske akademije v
Celovcu. Projekt KDZ prireja zdaj že četrtič
zapovrstjo. Vsako leto vabijo manjšine iz ce-
lega sveta, da se predstavijo dijakinjam in di-
jakom. Na primer so se lani na projektnih dne-
vih s predavanji predstavili Nemke in Nemci

iz Poljske, Slovenke in Slovenci iz Argentine,
koroške Slovenke in Slovenci – priče časa. »Z
našim projektom hočemo ustvarjati stike z
drugimi manjšinami in opozarjati, da obstaja
poleg naše slovenske še veliko drugih manjšin
v Evropi«, pravi predsednik Koroške dijaške
zveze Manuel Kelich. Na letošnjih projektnih
dnevih so dijakinje in dijaki izvedeli več o
manjšinah Retoromanov iz Švice in Nemcev
iz Danske (Dänische Südschleswiger). Zani-
miva predavanja so potekala 29. in 30. 6. na
Slovenski gimnaziji in Dvojezični zvezni
trgovski akademiji. Z zanimanjem so dijaki-
nje in dijaki poslušali predavanja in pri tem
tudi izvedeli marsikaj novega. Toda projektni
dnevi »Večina je manjšina« se še niso konča-
li. V petek, 1. 7. 2016, bo namreč v prostorih
SMO Kluba v Celovcu še zaključni koncert.
Za glasbo bo najprej poskrbela skupina Nubi-
ra, ki prihaja iz Ljubljane. Nato pa bo nastopi-
la še skupina Coffeshock Company, zmago-
valec Austrian Band Contest 2013. Ob dobri
glasbi in družbi pa bo zagotovo tudi prišlo do
pogovorov in diskusij o minulih predavanjih.

Overtura k projektu pa je bila že v torek 7.
junija v prostorih SMO Kluba s koncertom
»ZAMEE – od Balkana do Bollywooda«, pri-
reditelja sta bila Kontaktna leča reloaded in
KDZ. Na tem koncertu so glasbeniki iz Slove-
nije, Francije in Indije poslušalcem in poslu-
šalkam nudili raznoliko glasbo. 

Večina je manjšina

Enciklopedija

Slovenska kulturna
zgodovina Koroške

Izšla je monumentalna publikacija
o slovenski kulturni zgodovini
Koroške: Enzyklopädie der slowe-
nischen Kulturgeschichte in Kärn-
ten/Koroška, von den Anfängen bis
1942 (ESKK). Enciklopedijo sta
uredila in izdala Katja Sturm-
Schnabl in Bojan Ilija Schnabl. Izšla
je pri založbi Böhlau, Dunaj – Köln
– Weimar. Izdaja v treh knjigah ob-
sega nad 1600 strani in daje obsežen
pregled kulturnega življenja sloven-
ske narodne skupnosti na Koroškem
od njenih začetkov do leta 1942. 

O izdaji sta urednika zapisala:
»Enciklopedija združuje v treh zvez-
kih velikega formata na 1603 stra-
neh nad 160 avtorjev in avtoric raz-
nih znanstvenih področji in izvorov
iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Itali-
je, Rusije, Francije ter ZDA, ki so
napisali sami ali v soavtorstvu nad
1.000 gesel. Skupaj z redakcijskimi
kazalkami, torej nad 2.200 vnosov,
omogoča Enciklopedija globlje ra-
zumevanje kulturnih procesov v de-
želi. Številna inovativna temeljna
raziskovanja različnih humanisti-
čnih ved odpirajo nova področja ali
prikazujejo znano z novih zornih ko-
tov. Enciklopedija je raznoliko, so-
dobno in inovativno referenčno de-
lo, ki je napisano v evropskem duhu
in zavestno želi prispevati k evrop-
skemu integracijskemu diskurzu«.

Publikacijo so predstavili 4. maja
v Koroškem deželnem arhivu v Ce-
lovcu. Cena kompleta je 150,–
evrov, na voljo je tudi v obeh sloven-
skih knjigarnah v Celovcu.

Nova zgoščenka: 
Ringarinčica

Otroški zbor Rož-
ce iz Št. Jakoba v
Rožu je posnel zgo -
ščenko s pesmimi 16
narodov v njihovih
jezikih. Pred dvema
letoma je zborovodja
Mirko Lepuschitz

začel razvijati zamisel, da bi z otroškim
zborom pevsko pogledal v širni svet in
predstavil izbor pesmi prišlekov, ki se v
zadnjih letih naseljujejo pri nas ali potuje-
jo skozi naše kraje ob iskanju nove domo-
vine. Po raznih virih je začel brskati za
pes mimi, srečaval ljudi, ki so mu svetova-
li in pomagali pri zbiranju gradiva in otro-
ke učili pravilne izgovorjave. Trud se je
splačal. Nastala je zgoščenka Ringarinči-
ca, ki na posrečen način potrjuje, da je pe-
sem najlepši in edini jezik, ki ga razume
ves svet. Zgoščenka je na voljo pri članih
društva SPD Rož in v obeh slovenskih
knjigarnah v Celovcu. Cena 15 evrov.

Dokumentarni film 
Stoletje pod Jepo

V  seriji Universum history so 7. junija
2016 na avstrijski televiziji ORF 2 pred-
vajali dokumentarni film Andrine Mračni-
kar Stoletje pod Jepo / Ein Jahrhundert un-
term Mittagskogel. Film predstavlja na
osnovi usode družine Ressmann iz Le-
dinc, ki je kakor 200 drugih koroških slo-
venskih družin leta 1942 morala zapustiti
svoj dom, temno poglavje novejše koro-
ške zgodovine. Film prikazuje na zelo
oseben način, kako so se odvijale usode
posameznikov od otrok, ki niso dojeli ce-
lotne groze do najstnikov, staršev in starih
staršev – babica družine je sama ostala na
domačiji, ki so jo kmalu po odhodu doma-
čih zasedli priseljenci iz Kanalske doline.
Po koncu vojne se je spet obrnilo in se je
tuja družina vrnila na svojo kmetijo v Ka-
nalski dolini, medtem ko je babica doča-
kala vrnitev svojih najdražjih. Koroški
filmski ustvarjalki je uspel dokumentarec,
ki prikazuje, kaj pomeni vojna za posa-
meznika tudi daleč stran od fronte in
bomb in kako doživeta usoda zaznamuje
človeka za vse življenje. 

Zapušča nas civilnik Simon Rustia
S koncem junija nas zapušča naš civilnik Simon Rustia, ki je

od oktobra 2015 dalje opravljal civilno službo pri KKZ. V teh
mesecih je dobil vpogled v dejavnost naše organizacije in v delo-
vanje posameznih kulturnih društev na Koroškem, pomagal je pri
pisarniškem vsakdanu ter pri projektih KKZ in vanj včlanjenih
društev. Upamo, da je bil ta čas zanj prijeten in da bo čim več le-

pih spominov nesel s seboj, kamorkoli ga bo vodila pot. Želimo mu vse najbolj-
še za naprej in da ga bo besedno in kulturno ustvarjanje spremljalo vse življenje. 

ZAMEE – od Balkana
do Bollywooda
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V soboto, 18. junija, je Oktet Suha sku-
paj s soprireditelji Dravograjski sekstet
in PIS Žvabek vabil na 24. srečanje okte-
tov. Tudi letos je prirediteljem uspelo pri-
dobiti vrhunske skupine, ki so vsaka po
svoje navdušile in očarale občinstvo. Ta-
ko je iz Turčije sodelovala mednarodno
znana skupina A Capella Boğaziçi, iz
Gradiščanske Basbaritenori, iz Slovenije
Dravograjski sekstet, iz Koroške pa
Doppelsextett Velden in Oktet Suha. V
pozdrav je na Suhi zapela tudi PIS Žva-
bek.

Kot je tradicija so koncert predvajali
večer prej, v petek, 17. junija, v Dravo-
gradu, v cerkvi sv. Vida. Na Suhi je sicer
vreme malo nagajalo, kljub temu pa so
prireditelji koncert izpeljali do konca na
gradu in je dež pregnal pevce in poslušal-
ce le pod veličastne oboke prostornega
grajskega preddverja. Festival Suha šteje

med vsakoletne viške kulturnega delova-
nja KPD Drava in redno privabi ljubitelje
lepega petja od blizu in daleč. Koncert je

tudi za občino Suha postal pomembna
stalnica v kulturnem letu, s katero opo-
zarja nase daleč prek občinskih mej. 

Festival Suha 2016 v Dravogradu in na gradu Suha

5. aprila 2016 so v Galeriji Družina
slovesno odprli 14. Koroške kulturne
dneve v Ljubljani, ki jih skupaj s KKZ
in SPZ prirejata Društvo slovensko-av-
strijskega prijateljstva ter Klub koro-
ških Slovencev v Ljubljani. Kulturne
dneve je odprl minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc,
avstrijski veleposlanik Klemens Koja
pa razstavo koroških likovnikov Simo-
ne in Alberta Krajgerja. Umetnika je
predstavila Korošica Pepca Weiss. V
kulturno pestrem času od 5. do 16. apri-
la so bili v slovenski prestolnici na vrsti
še literarno branje mladih koroških av-
torjev (Dominik Srienc, Aljaž Pestot-
nik), koncert Marko skače mladinskega
zbora JAMzi in Jazz Ravne, predstavi-
tev novih publikacij KKZ in SNIUJ ter

kot zaključek Koroški (koncertni) ve-
čer, ki so ga oblikovali MePZ Podjuna
(vodi Anja Kapun) in Rožanski muzi-
kanti (vodi Jožko Kovačič). Gostova-
nje lutkovne skupine Danica s predsta-
vo Petelin, vladar sveta je 9. aprila na
OŠ Prežihov Voranc dopolnilo pester
spored koroških ustvarjalcev. V okviru
tega gostovanja je Klub koroških Slo-
vencev v Ljubljani prejel zlato medaljo
Zveze kulturnih društev Slovenije za
svojo povezanost in dobro sodelovanje
s koroškimi Slovenci (glej stran 2).
Kulturni dnevi so tudi tokrat nudili za-
nimiv pregled kulturnega in umetniške-
ga ustvarjanja koroških Slovencev,
vsem obiskovalcem prireditev pa pri-
jetno možnost za prijateljsko srečanje z
zamejci. 

Koroški kulturni dnevi v Ljubljani Zveza slovenskih izseljencev
pod novim vodstvom

Zveza slovenskih izseljencev je 10. aprila
2016 vabila na redni občni zbor v Šentjakob
v Rožu. Na tem zasedanju so podali pregled
delovanja v zadnjih desetletjih in predstavi-
li načrte za prihodnost. Tako so ob občnem
zboru spremenili ime zveze, ki se odslej
imenuje Zveza slovenskih pregnancev. 

Novi predsednik je Gregej Krištof iz
Dvora, Jože Partl, ki je 38 let stal na čelu
zveze, pa ostaja njen častni predsednik.
Dolgoletni predsednik se je ob izteku pred-
sedovanja zahvalil vsem, ki so v preteklih
letih in desetletjih skrbeli za zvezo in za ča-
sten spomin na izgnane družine in njihove
potomce. Podčrtal je uspešne prireditve in
spominska obeležja zadnjih let (spomenik v
Žrelcu, spominska maša s škofom Aloisom
Schwarzem ali spomeniki na krajih izgnan-
stva samih) in poudaril dobre odnose, ki jih
je gojil do vseh slovenskih organizacijah na
Koroškem in do Društva izgnancev Slove-
nije.

Odprtje KKD je bilo obenem odprtje razstave Simone in Alberta Krajgerja

Gostitelj Oktet Suha je zapel že pri sprejemu na gradu.

Pisana Promlad
20. maja so prireditelji  - Volbankova

ustanova, KKZ in SPZ - vabili na zaključno
prireditev natečaja pisanja Pisana Promlad
v ORF-teater v Celovcu. Ob slavnostni po-
delitvi nagrad vsem nagrajencem natečaja
je predsednik žirije Martin Kuchling pouda-
ril pomen pisanja in kreativnega ustvarjanja
za mlade. V polnem ORF-teatru so za glas-
beno-pevski spored skrbeli udeleženci Vo-
xon akademije, ki jih je ob klavirju sprem-
ljal Urban Grabenšek. Predstavljena je bila
tudi posebna nagrada lanskega leta - pesni-
ški prvenec Aljaža Pestotnika, ki je izšel pri
založbi Wieser v seriji Popki literature. Pri-
reditev je ORF po radiu prenašal v živo.
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Srečanje mladinskih zborov 2016 NJEGOVO ObLIčJE
Projekt Janka Krištofa ob sodelovanju
mladih glasbenikov

Zdravilno moč božje besede je na slikovit
način predstavil predsednik KKZ dekan Jan-
ko Krištof z novim recitalom, ki ga je ob
strokovni gledališki pomoči Alexandra Tol-
maierja pripravil na osnovi evangelijskih
besedil Sv. pisma. Evangelijska sporočila,
podložena z glasbenimi vložki mladih glas-
benikov iz Bilčovsa (Lena Kolter – violina,
Lara Ogris in Simon Boštjančič – kitara), so
na poseben način popeljala poslušalce v glo-
bino svetopisemskega izročila. Pod naslo-
vom Njegovo obličje je uspela harmonična
spojitev evangelijskega besedila z glasbeno
spremljavo, ki je lepo podčrtala oznanjeva-
nje božje besede. Premiera recitala je bila
29. aprila v farnem domu v Bilčovsu, nato
so sledile predstave v različnih krajih Koro-
ške ter v Ljubljani. Nekaj nastopov je še na-
črtovanih za jesen, mdr. v okviru Koroških
kulturnih dnevov na Primorskem. 

Prireditelji: KA, DPU in KKZ.

Krščanska kulturna zveza in Društvo pri-
jateljev Slovenske filharmonije sta vabila
22. aprila v Cankarjev dom na koncert orke-
stra Slovenske filharmonije pod dirigentom
Vladimirjem Fedosejevom. Na sporedu so
bila dela Sergeja Prokofjeva (Romeo in Ju-
lija, op. 64 – izbor iz suit; Koncert za klavir
št. 2 v g-molu, op. 16) ter Igorja Stravinske-
ga (Pomladno obredje). Solist ob klavirju je
bil Andrej Korobejnikov. 

17. junija sta prireditelja vabila na poseb -
no poslastico v Opero v Ljubljani, saj je bi-
la na sporedu opera Labodje jezero Petra
Iljiča Čajkovskega. Ruski skladatelj je ka-
kor malo drugih znal svojo izjemno glasbo
spojiti z vsebinsko izpovedjo besedila in je
tako z Labodjim jezerom ustvaril klasično
baletno delo, ki danes šteje med najbolj
popularno delo na repertoarju baletnih an-
samb lov po vsem svetu. Nastopal je Baletni
ansambel SNG Opera in balet v Ljubljani,
dirigent je bil Marko Gašperšič. 

classic 

Letošnje srečanje mladinskih zbo-
rov je Krščanska kulturna zveze prire-
dila v sodelovanju s SPD Srce 17. 4.
2016 v centru Adfontes v Dobrli vasi
in s Pevskim društvom Sele 24. 4.
2016 v farnem domu v Selah. Oba
koncerta sta pokazala pester prerez
glasbenega in pevskega ustvarjanja
najmlajših in sta navdušila polne kon-
certne dvorane. V Dobrli vasi so ga
oblikovali Otroška skupina Srčki in
skupina Sweet Hearts iz Dobrle vasi,
Mladinski zbor OŠ Alojzija Šuštarja iz
Ljubljane, Otroški zbor Živ žav iz
Globasnice, Otroški zbor z Bajtiš, Pi-
papo iz Hodiš, Zbor Trtinos iz Žitare
vasi, Otroški zbor Danica iz Šentpri-
moža in Mlada Podjuna iz Pliberka, v
Selah pa Otroški zbor LŠ Mohorjeve

iz Celovca, Otroški zbor z Radiš,
Amabilis iz Galicije, Melodija iz Bil-
čovsa, Otroški zbor PD Sele, Mladin-
ski zbor JAMzi iz Celovca in Otro-
ška/mladinska skupina Lipov cvet iz
Velikovca. S tem vsakoletnim koncer-
tom mladinskih in otroških zborov
Krščanska kulturna zveza nudi dru-
štvom, da na velikih odrih po Koro-
škem lahko predstavijo pevsko delo-
vanje svojih najmlajših članov. KKZ
se zahvaljuje vsem voditelj/icam/em
za njihovo vztrajno in bogato delo, ki
podčrta kulturno ustvarjanje naših
društev in dopolnjuje kulturno ponud-
bo v deželi. Vesela pesem iz mladih
grl pa osreči tako poslušalce kot tudi
pevce in njihove voditelje same. 

Otroški zbor Pevskega društva Sele

Nastopajoči
zbori so na
koncu zapeli
skupno pesem

Otroški zbor
Srčki
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V atriju ZRC SAZU v Ljubljani je no-
vembra 2010 potekalo slavnostno sreča-
nje Živa kulturna dediščina se predstavi.
Na srečanju, ki so ga organizirali Sloven-
sko etnološko društvo, Slovenska nacio-
nalna komisija za UNESCO in Inštitut za
slovensko narodopisje ZRC SAZU, se je
predstavilo osemnajst nosilcev oziroma
enot žive kulturne dediščine, ki jih je
obravnavala Delovna skupina Koordina-
torja za varstvo žive kulturne dediščine
pri Inštitutu za slovensko narodopisje
ZRC SAZU. Srečanje je vzbudilo veliko
zanimanja v strokovnih krogih in drugi
javnosti. Tako se je Mestna občina Ptuj
odločila, da sprejme srečanje pod svoje
okrilje. Poglaviten vzrok za takšno odlo-
čitev je bila bogata pustna dediščina, zla-
sti nekaj sto kurentov, s katerimi se pona-
šajo Ptuj in okoliške vasi. Prvo Srečanje
kulturne dediščine Slovenije je potekalo
na Ptuju, februarja 2012, v slavnostni
dvorani ptujskega gradu in v okviru pri-
reditev Mednarodnega pustnega festivala
Kurentovanje. Drugo Srečanje kulturne
dediščine Slovenije je februarja 2013 po-
tekalo na temo Preučevanje nesnovne de-
diščine na primeru pustnih šeg, tema tret-
jega srečanja februarja 2014 je bila

Vloga kulturne dediščine v razvoju kra-
jev in pokrajin. Četrto srečanje februarja
2015 pa je potekalo pod naslovom Kul-
turna dediščina v očeh fotografov in no-
vinarjev. Zaradi širokega razpravljanja o
živi kulturni dediščini so se Inštitut za
slovensko narodopisje ZRC SAZU, Slo-
venski etnografski muzej in Pokrajinski
muzej Ptuj-Ormož odločili, da posveta
ne bi vezali na čas kurentovanja. V želji,
da srečanja ostanejo na Ptuju, je organi-
zacijo petega srečanja, 12. maja 2016,
prevzel Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
Na petem Srečanju kulturne dediščine
Slovenije so udeleženci predstavili dva
vidika obravnav kulturne dediščine, ki
sta poosebljena v dveh projektih dveh
nosilnih ustanov za preučevanje kulturne
dediščine v Sloveniji. To sta dolgoročni
projekt Register žive kulturne dediščine
Slovenije, ki ga vodi Slovenski etnograf-
ski muzej, in večletni čezmejni projekt
Inštituta za slovensko narodopisje ZRC
SAZU z naslovom Zborzbirk, ki se je
sklenil pred dvema letoma, a se še vedno
dopolnjuje na terenu. Ob omenjenih
dveh predstavitvah so o svojih izkušnjah
na področju evidentiranja in vrednotenja
žive kulturne dediščine predavali sode-

5. Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016
Živa kulturna dediščina − seznami, zbirke, varovanje in predstavitev

POSVET

Manjšine in večine, marginal-
ne in dominantne skupine:
nemi spomini in prakse sožitja

Ob prizadevanjih delovne skupine za
Slovence zunaj Republike Slovenije in
po okrogli mizi o slišanosti manjšin na
Vzporednicah med slovensko in hrvaško
etnologijo konec leta 2014, ki je pokaza-
la na potrebo po bolj poglobljeni obrav-
navi odnosa med večino in manjšinami,
je Slovensko etnološko društvo v sodelo-
vanju z Inštitutom za slovensko narodo-
pisje ZRC SAZU 27. maja 2016 pripra-
vilo posvet z naslovom Manjšine in
večine, marginalne in dominantne skupi-
ne: nemi spomini in prakse sožitja. Z
njim je želelo spodbuditi razpravo o
vplivu manjšin in marginalnih skupin na
sožitje v etnično in socialno raznolikih
okoljih. 

Na posvetu je bil govor o »nemih«
spominih in praksah sožitja« italijanske
narodne skupnosti v obalnih mestih Slo-
venije, o Romih in romski dediščini, o
narodnih skupnostih narodov nekdanje
SFRJ v slovenski Istri, o muslimanski
skupnosti v Ljubljani, o kulturni dedišči-
ni Kočevskih Nemcev, o Nemcih in Slo-
vencih v Mariboru od srede 19. do srede
20. stoletja, o Čehih v Sloveniji, o poza-
bljenih tržaških manjšinah, o pomenu
kulturne dediščine slovenske manjšine v
Videmski pokrajini. Herta Maurer-Lau-
segger je na posvetu spregovorila o Alp-
sko-jadranskem prostoru v luči jezikov
in kultur, Martina Piko-Rustia pa na te-
mo Slovenščina v družini – pogovorni
ali tuji jezik? Slo venščina v družini je te-
melj za ohranitev in razvoj slovenskih
manjšin v zamejstvu. Čeprav so družbe-
ni okviri v današnji skupni Evropi uče-
nju slovenščine naklonjeni, kar dokazuje
tudi naraščajoče število prijav k sloven-
skemu pouku na Koroškem, slovenščina
v družinah nazaduje in vse bolj postaja
eden od »tujih« jezikov, ki se ga otroci
naučijo v vrtcu in šoli.

Planinska zveza Slovenije je izdala nov zemljevid Stola z
opisi vzponov. Pri preverjanju imen in pohodniških poti sta po-
magala Slovensko planinsko društvo Celovec in inštitut Urban
Jarnik. Planinski zemljevid Stol – 1 : 25 000 pokrije vsa izho-
dišča ter poti, ki vodijo na njegov vrh – tudi z avstrijske strani.
Sicer pa zemljevid Stol – 1 : 25 000 pokrije območje med Dov-
ško Babo in Pokljuško sotesko na zahodu ter Planino Korošico
in Dobrčo na vzhodu. Na jugu se zemljevid zaključi z Blejskim
jezerom in okoliškimi planinskimi in sprehajalnimi oz. turistič -
nimi potmi, na severu pa je zemljevid zaključen z Golico in
Slovenjim Plajberkom. Zadnjo stran zemljevida poleg legende
ter opisa planinskih koč s kontaktnimi podatki, dopolnjujejo
opisi poti vzponov na priljubljene cilje Karavank. V besedi in
preglednem reliefnem prikazu so predstavljeni vzponi na Stol,
Begunjščico, Golico, Struško in Dobrčo.

Zemljevid Stol z opisi vzponov

Avstrijska komisija za geografska imena AKO (Arbeitsge-
meinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde) je na zaseda-
nju UNGEGEN (29th Session of the United Nations Group of
Experts on Geographical Names), ki je potekalo od 25. do

29. aprila 2016 v Bangkoku na Tajskem, predstavila tudi projekt dokumentacije slo-
venskih ledinskih in hišnih imen na Koroškem kot izjemen primer dobre prakse ohra-
njanja kulturne dediščine, ki je tudi pod zaščito Unesca. Delovni papir je pripravila
Martina Piko-Rustia, projekt je v Bangkoku predstavil predsednik avstrijske komisije
AKO, dr. Peter Jordan. Predstavitev projekta je bila odmevna.
Informacije o zasedanju in projektu najdete na spletnih straneh:
Agenda item 16 - Activities relating to the Working Group on Geographical Names as Cultural Heritage 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/29th-gegn-docs/WP/WP11_16_Peter%20J%20-Slove-
ne%20field%20and%20house%20names.pdf

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

lavke in sodelavci zamejskih ustanov:
Slovenskega narodopisnega inštituta Ur-
ban Jarnik (Celovec), Komisije za kultu-
ro pri Državni slovenski samoupravi
(Gornji Senik) in Etnološke zbirke Pal-
čava šiša (Plešce). O vprašanjih predsta -
vitve kulturne dediščine pa so predavali
sodelavke in sodelavci Dežele kozolcev,
Pomorskega muzeja »Sergej Mašera«
Piran in Pokrajinskega muzeja Ptuj-
Ormož. Ptujska problematika je posebej
odmevala v prispevku o mogoči revitali -
zaciji gradu Turnišče. Namen srečanj je
povezati ustvarjalce, raziskovalce in
uporabnike kulturne dediščine. 

Andrej Brence, Naško Križnar 



Lutkovna predstava za
šole in vrtce
Na konec sveta po toplo vreme

Letošnja lutkovna predstava za šole in
vrtce – igralo je Lutkovno gledališče UŠ
iz Slovenije – je otroke s predstavo Kam
je šlo toplo vreme? popeljala na potova-
nje na konec sveta in še naprej. Opica,
jaguar, lama, ptič in miš so namreč mo-
rali poiskati Velikega medveda, ki jim je
ukradel toplo vreme. Lutkarji so od 11.
do 14. aprila odigrali skupno devet pred-
stav v Šmihelu, Dobrli vasi, Celovcu in
Šentjakobu ter z njimi razveselili skoraj
1.200 otrok in njihove spremljevalce.
Zgodba po izročilu perujskih Indijancev
je nastala v režiji Jelene Sitar-Cvetko,
igrali so Renata Kalemba, Barbara Bula-
tović in Andrej Žibert.

9gledališče:Mateja Kert

Za premiero predstave Vila Malina so
si Lutke Suha (KPD Drava) sposodile že
krasno izdelane lutke od društva v Šmi-
helu (režiser Richard Grilc je predstavo
postavil na oder tam že leta 2001), tako
da so se lutkarji lahko še bolj posvetili
vežbanju besedila in animaciji. Suvereno
so na premieri 12. marca v Hiši kulture v
Žvabeku odigrali glasbeno-lutkovno
predstavo (glasbo je napisal Edi Oraže)
in z njo razveselili publiko, ki je prišla od
blizu in daleč. 

Z inovativno avtorsko predstavo Metla
Šmihela – The broom of Saint Michael
je Mladinska gledališka skupina
ŠTKGRA (KPD Šmihel) 8. aprila v do-
mači farni dvorani pod režijo Alenke

Hain prikazala komedijo v formatu so-
dobnih televizijskih uspešnic in insceni-
rala »casting« za delo čistilke, kot to po-
znamo iz številnih oddaj za iskanje
talentov. 

V predstavo so vpletli tudi filmski ele-
ment, ki ga je pred predstavo posnel in
zrezal član skupine Jaka Cerar.

15. aprila so se v Šentjanžu prvič po
dolgem spet zbrali odrasli gledališčniki
in z Goldonijevo Krčmarico (režiral je

Gregor Geč) dokazali, da jih gledališka
žilica še nikakor ni zapustila. Pred domi-
šljenim scenskim ozadjem so gledalce
prepričali, da smo vsi v gostinskih sobah
prebrisane Mirandoline, ki si iz številnih
snubcev zna iztržiti najboljše zase.

Da se temeljito pripravijo na novo se-
zono, pa se bodo številne skupine tudi
letos spet odpravile na našo gledališko
in lutkovno delavnico v Ankaranu
(15. – 21. oz. 21. – 27. 8. 2016).

Tri premiere ob koncu sezone

Poletna glasbena delavnica
Pod geslom ETNO-SONIC se bodo pevke in pevci na letošnji poletni glasbeni de-

lavnici (7.–11. 8. 2016, Dom v Tinjah) pod strokovnim mentorstvom profesionalnih
glasbenikov spet vežbali v zborovskem
in solo-petju.

Tokrat bodo na sporedu pesmi raz -
ličnih narodov, etno-glasba in različne
povezave z njo. Kot običajno bodo de-
lavnico tudi letos zaključili s Sklepnim
koncertom, ki bo v četrtek, 11. avgusta
2016, ob 20:30 v Tinjah. Več informacij
najdete na www.kkz.at; prijave: +43
(0)42392642 oz. office@sodalitas.at.

Dvanajstim lutkovnim skupinam je le-
tos uspelo, da so se uvrstili v spored Sre-
čanja lutkovnih skupin Slovenije, ki je
potekalo 7. junija v Medvodah. Na sreča-
nje so povabljene najboljše otroške lut-
kovne produkcije v sezoni 2015/16. Med
njimi je bila tudi predstava Vrata v Kra-
tek čas skupine SAMI MOČNI iz Šmihe-
la, v kateri so se mladi igralci z režiserko
Alenko Hain prvič posvetili objektnemu
gledališču. V predstavi, ki jo je Hain spi-

sala po idejah otrok samih, so se otroci s pomočjo abstraktnih objektov – kolov, desk
in krogcev – podali v fantazijski svet, kjer so iz objektov nastali čolni, klavir, tuneli,
čarovnice in več. Čestitamo!

Zlata plaketa za šmihelske lutkarje

Vila Malina,
Lutke Suha

Metla Šmihela –
The broom of
Saint Michael 
Mladinska
gledališka
skupina
ŠTKGRA



�

�

�

�

�

�

�

�

�

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, KPD Drava, KPD Šmihel, Družina, Radio Ognjišče, SNIUJ, KKZ
Prispevki: Simon Rustia, Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip
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29. 6. – 1. 7. 2016
Projektni dnevi »Večina je
manjšina«
Prireditelj: SMO

petek, 1. 7. 2016
Koncert ob zaključku projekta 
Večina je manjšina
Nastopata skupina Nubira iz
Ljubljane in 
Coffeshock Company
Klub Slovenskih mladinskih
organizacij v Celovcu
Prireditelj: Koroška dijaška zveza

petek, 1. 7. 2016, 21.00
Koncert skupina Matakustix,
DJ Enzo
Farni dom v Selah
Prireditelj: DSG Sele

sobota, 2. 7. 2016, 18.00
Le na Radiše horsa
Koncert ob 30-letnici otroškega in
mladinskega zbora SPD Radiše
Kulturni dom na Radišah
Prireditelj: SPD Radiše

sobota, 2. 7. 2016, 20.15
29. Koncert klasične glasbe
cerkev v Ščedmu (Št. Janž) 
(zaradi obnove cerkve na Humu) 
Nastopa „Slovenski kitarski
kvartet“ iz Ljubljane
Prireditelj: KD Peter Markovič,
Rožek

sobota, 2. 7. 2016
Kick & rock for Africa
14.30 nogometni turnir
21.00 nastop skupine Bališ
Arena Danica Šentprimož
Prireditelj: IniciativAngola

nedelja, 3. 7. 2016
Selsko žegnanje
9.30 sv. maša
Nato druženje pod Mažejevo lipo
Zabavajo Obirski vižarji

nedelja, 3. 7. 2016
Semenj v Ločah
9.30 sv. maša 
Nato veselica pri Mežnarju
(gostilna Zenz)

nedelja, 3., do petka, 15. 7. 2016
Jezikovne počitnice 
v Šmarjeti na Dolenjskem
prireditelja: KKZ, OŠ Šmarjeta
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četrtek, 07. 07. 2016
Odprtje razstave – Saša Vrabič
Forum Zarja
Prireditelj: SPD Zarja

petek, 8. 7. 2016
Rož openair
Predstavitev zgoščenke Ringarinčica,
19.00
Otroški zbor Rožce
koncert Manouche Ljubljana, 20.30
Farovž Št. Jakob

petek, 8. 7. 2016
Koncert »Perpetuum Jazzile«
in Poletna noč
teniška dvorana Železna Kapla
Prireditelj: SPD Zarja

sobota, 9. 7. 2016             
Tamburaški festival
Center k&k Šentjanž
Prireditelj: SPD Šentjanž in SPZ

nedelja, 10. 07. 2016
Mednarodno srečanje vižarjev
Pr Štiǝbarju, Komelj
Prireditelji: KPD Drava, Skupnost 
južnokoroških kmetov, Štiǝbarca,
KOM

15./16./17. 7. 2016
Domen
Predstava na prostem
Vogrče pred farovžem
Prireditelja: KKD Vogrče in KKZ
rezervni termin: 18. 7. 2016

sreda/četrtek, 20./21. 7. 2016
Kreativna dneva v Selah
Prireditelj: KPD Planina

22./23./24./ 7. 2016 
Domen
Predstava na prostem 
Vogrče pred farovžem
Prireditelj: KKD Vogrče in KKZ
rezervni termin: 25.7. 2016

petek, 29. 07. 2016
Finisaža – Saša Vrabič
Forum Zarja
Prireditelj: SPD Zarja

Slikarski teden v Svečah
od nedelje, 24. 7., 
do sobote, 30. 7. 2016 
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

Trivium - tri poti
nedelja, 14. 8. 2016 
na gori sv. Heme 
Prireditelji: SKD Globasnica, 
fara Globasnica, ORF-slovenski
spored

Sonus
Mednarodna glasbena delavnica
s poudarkom na komorni glasbi
od sobote, 20. 8.,
do petka, 26. 8. 2016 
Werkhof Bistrica
www.sonus.at

16./17. julij 2016
Skupina maturantov RAST
iz Argentine na Koroškem
Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja
Marka bajuka (buenos Aires)
sobota, 16. 7. v Bilčovsu
19.00 petje pri večerni maši
20.00 nastop v farnem domu
v Bilčovsu
nedelja, 17. 7., v Železni Kapli
9.00 petje pri sv. maši 

Teden mladih umetnikov
I in II na Rebrci

od ponedeljka, 25. 7., 
do sobote, 30. 7 2016 
od ponedeljka, 1. 8. ,
do sobote, 6. 8. 2016 
Prireditelji: KKZ, KOM,
MC na Rebrci


