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Kulturna sezona pri društvih in pri
Krščanski kulturni zvezi se nagiba h kon-
cu, šole bodo kmalu zaprle svoja vrata,
maturantje v teh dneh z zrelostnimi spri-
čevali zapuščajo naše višje izobraževalne
ustanove, ki so jih v zadnjih letih priprav -
ljale na življenje. Vsi se veselijo/veseli-
mo dopustov in počitnic, ki jih bodo/bo-
mo preživeli tu ali tam, doma ali v tujini.
Pri KKZ tečejo priprave za poletne po-
nudbe, Teden mladih umetnikov na Rebr-
ci, Poletno glasbeno delavnico v Tinjah
in Gledališko delavnico v Ankaranu.
Razveseljivo je, da se toliko mladih in
odraslih odloči v počitnicah za »kultur-
no« ponudbo, kjer so poleg sproščenega
počitniškega in dopustniškega veselja tu-
di aktivni in kreativni. Mladi gledališki
in lutkovni ustvarjalci bodo v Ankaran šli
z besedili in nekateri se bodo vrnili z
odrsko postavitvijo nove predstave in nas
kmalu vabili na premiere. Zopet druge
bodo priprave na premiero spremljale še
dolgo v jesen.  

Tudi nekatera društva in ustanove po-
nujajo počitniške programe in izobraže-
valne delavnice, koncerte, srečanja itd.
Torej počitniški čas nikakor ni čas brez
kulture! 

Na Bistrici nad Pliberkom že 11 let po-
teka Glasbena delavnica SONUS s po-
udarkom na komorni glasbi. Delavnico
spremljajo odlični koncerti gostov, učite-

ljev in udeležencev, letos poleti bo še en
koncert iz koncertne serije Sonusiada v
Muzeju Liaunig. 

V Selah bodo potekali kreativni dnevi
za otroke, KD Peter Markovič v Rožeku
vabi na 30. koncert klasične glasbe v
gozdni cerkvi sv. Krištofa na Humu v
Brezjah pri Rožeku, v Žitari vasi bodo
vabili na Dalmatinski večer, v Podnu na
Petje pod lipo. 

V Bilčovsu, Šentprimožu in v Selah se
bodo zvrstili rock- in mladinski koncerti,
ki družijo mladino z Zilje, iz Roža in
Podjune, srečanje pri Štiәbarju bo z
atrak tivnim sporedom privabilo staro in
mlado.

V Dobrli vasi vabijo na tradicionalni
Gorenjski večer, v Železni Kapli bodo
zaplesali v Poletno noč, v Šentjanžu za -

svirali na tamburaškem festivalu, v Sve-
čah bo potekal 36. Slikarski teden. 

Trivium bo zopet vabil na goro sv. He-
me. 

Pa še bi lahko naštevali. Da ne govori-
mo o številnih ponudbah naroda soseda v
deželi in poletnih festivalih tu, v Ljublja-
ni, pa še kje. Gotovo bo kdo ujel še festi-
val Melodije morja in sonca v Portorožu.
Torej ponudb je dovolj, samo odločiti se
moramo, da jih izkoristimo, da v času
svojega oddiha odpremo srce za kulturo
drugih, ki so jo skrbno pripravili. Naj nas
spremlja misel: kultura nas bogati in iz
naših duš odpravi umazanijo vsakdanje-
ga življenja. V tem smislu: lépo poletje in
vedno znova na svidenje na kakšnem
kulturnem dogodku!

Zalka Kelih-Olip

Teden mladih umetnikov
1. teden: 24.–29. 7. 2017 

2. teden: 31. 7.–5. 8. 2017

Mladinski center na Rebrci
Prireditelji: KKZ, KOM, MC Rebrca

Poletna glasbena
delavnica Best of 10
6.–10. 8. 2017

Sklepni koncert: 10. 8., 20.30 

Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelja: Dom prosvete, KKZ

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu
1. teden: 19.–25. 8. 2017 

2. teden: 25.–31. 8. 2017 
Prireditelj: KKZ

Pestro poletje polno kulturnih ponudb



Fric Kumer-Črčej – 80 let
22. maja je na Blatu
obhajal okrogli živ -
ljenjski jubilej Fric
Kumer-Črčej. Dol-
goletni odbornik
Enotne liste v Pli-
berku je bil tudi prvi
predsednik Kultur-

nega doma, za katerega gradnjo in ures-
ničitev si je pridobil velike zasluge. Kot
vseskozi kulturno in narodno-politično
angažiranemu človeku je bil zanj vedno
pomemben tudi pogled čez mejo na šir-
šo regijo, ki jo je sooblikoval s svojim
delovanjem. Ob osebnem jubileju mu
čestitamo in želimo mnogo zdravja in
zadovoljstva ter sreče v krogu prijate-
ljev in najdražjih. 

Jurij Mandl – 60 let
26. junija je v Li-

bučah praznoval
okrogli jubilej pred-
sednik Kulturnega
doma Pliberk Jurij
Mandl. Slavljenec je
vse življenje najtes-
neje povezan s kul-

turnim živ ljenjem koroških Sloven cev
v domači občini in ga je sooblikoval in
ga sooblikuje na razne načine. Dolga le-
ta je bil predstavnik EL v pliberškem
občinskem svetu, nazadnje kot kulturni
referent mestne občine Pliberk. Kot
navdušen pevec je pel in poje v raznih
zborih, mdr. v MoPZ Kralj Matjaž. Ob
rojstnem dnevu želimo vse najboljše,
zdravja, uspeha in osebnega zadovolj-
stva.

Adrijan Mandl – 40 let
1. aprila je praz-

noval okrogli rojstni
dan predsednik in
pevec MoPZ Kralj
Matjaž Adrijan
Mandl. Navdušeni
pevec in kulturni
ustvarjalec merodaj-

no sooblikuje kulturno življenje v do-
mačih Libučah in okolici ter s svojim
delom bogati kulturno sceno koroških
Slovencev. Poje tudi pri MePZ Podjuna
in si z matjaževci prizadeva za ohranja-
nje slovenske besede in starih šeg v do-
mačem kraju. Ob jubileju želimo vse
najboljše, mnogo uspeha in osebne sre-
če.

2 čestitamo:

Nagrada Wilhelm Bock za
Zdravka Inzka

P o d p r e d s e d n i k
Krš čanske kulturne
zveze, visoki pred-
stavnik za Bosno in
Hercegovino, Zdrav-
ko Inzko je 14. junija
prejel nagrado nem-
ške socialdemokrat-
ske stranke, imenova-

ne po pionirju nemških socialdemo kratov
Wilhelmu Bocku. Nagrado je prejel za
svoje socialno in demokratično delovanje
v Bosni in Hercegovini, ki je za Zdravka
Inzka, kot je poudaril, z drugimi državami
zahodnega Balkana »del evropske druži-
ne«. Nagrado mu je izročil župan nem-
škega mesta Gotha Knut Kreuch. Ob pre-
jemu nagrade čestitamo in želimo mnogo
nadaljnjega uspeha na diplomatski poti.  

Deželno mladinsko tekmovanje
Od 15. do 17. maja 2017 je pote-

kalo Koroško deželno mladinsko
pevsko tekmovanje, ki se vrsti vsa-
ka štiri leta. Letos se je tekmovanja
v Domu glasbe v Celovcu udeležilo
60 zborov, med njimi tudi Zbor vi-
šje stopnje Slovenske gimnazije,
Otroški zbor Danica, Mladinski
zbor Danica ter Mladinski zbor
JAMzi iz Celovca. Na tekmovanju
sta bila odlikovana mdr. Otroški in
Mladinski zbor Danica, slednjega je
izbrala žirija, da se udeleži avstrij-
skega srečanja mladinskih zborov v
Gradcu od 23. do 26. junija in je
tam z drugimi izbranimi zbori za-
stopal Koroško. Zbor Višje stopnje

Slovenske gimnazije je prejel priznanje za najboljšo interpretacijo narodne pesmi (Čej
so tiste stezice, prir. Hilarij Lavrenčič). 

Čestitke veljajo mladim pevkam in pevcem ter zborovodkinjam in zborovodjem.

Marko Tavčar novi glavni
urednik za slovenske
oddaje pri RAI-u

10. maja je bil Mar-
ko Tavčar imenovan
za glavnega urednika
slovenskega časni-
karskega oddelka de-
želnega sedeža RAI v
Trstu. Marko Tavčar,
ki je tudi dolgoletni
sodelavec Goriške

Mohorjeve družbe in predsednik Zveze
cerkvenih pevskih zborov v Trstu, je s
tem nasledil Iva Jevnikarja, ki je šel v po-
koj. Ob novi poklicni funkciji iskreno če-
stitamo in želimo mnogo uspeha in zado-
voljstva.

60 let Slovenske gimnazije
S slavnostno akademijo v Domu

glasbe v Celovcu je ZG in ZRG za
Slovence praznovala 60-letnico ob-
stoja. Izobraževalna ustanova, ki je
kot nobena druga institucija dala
pečat in perspektivo slovenski na-
rodni skupnosti, je v desetletjih
svojega obstoja prebrodila marsi-
katere težave in nasprotja, kot je
poudarila v svojem govoru vodja
šole Zalka Kuchling. Vedno je
držala stik s slovensko govorečim
prebivalstvom po vsem Koroškem,
s kulturnimi društvi in skupinami.

Od tam je črpala potencial in tja vračala perspektivnost izobražene mladine. Med slav-
nostnimi gosti so bili predsednik RA Alexander van der Bellen, predsednik RS Borut
Pahor, krški škof Alois Schwarz, deželni glavar Peter Kaiser in minister RS za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 

Zbor šolske
skupnosti
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Večina je 
manjšina 2.0

S tem geslom so mladi v okviru
Koroške dijaške zveze priredili letoš-
nje projektne dneve, v sklopu katerih
vsako leto skušajo drugim mladim na
Slovenski gimnaziji predstaviti izbra-
no narodno manjšino iz širše regije.
Letos so predstavili skupnost »Jeni-
ši«, ki jo uradna Avstrija prišteva k
skupini Romov in Sintov in zato ni-
majo statusa samostojne narodne
manjšine. Pripadnica te skupnosti je
tudi koroška pisateljica Simone
Schönett, ki je mladim po ogledu do-
kumentarnega filma »Že stoletja di-
skriminirani – manjšina Jeniši« (av-
torica Alexandra Wachter) pripo -
vedovala o zgodovini in današnjem
stanju te manjšine. Namen projektnih
dnevov je razširiti obzorje in pogled
usmeriti še na druge narodne manjši-
ne v regiji, kot je povedala ena izmed
organizatork Ana Grilc. Projektni
dnevi so se začeli 27. junija s preda-
vanjem Huberta Frasnellija, nekda-
njega vodja poslanskega kluba Juž-
notirolske ljudske stranke, ki se je
vedno zavzemal tudi za pravice koro-
ških Slovencev. Projektni dnevi so se
končali 1. julija s koncertom v klubu
SMO.  

Zapušča nas civilnik
Simon Trap

Po devetih
mesecih skup-
nega dela nas s
koncem junija
zapušča civil-
nik Simon
Trap, ki je od
oktobra 2016

dalje krepil našo pisarno ter po-
magal kulturnim društvom pri
posameznih prireditvah in pro-
jektih. Ob koncu skupno prehoje-
ne poti se mu zahvaljujemo za
dobro sodelovanje in mu želimo
vse najboljše pri nadaljnjih kora-
kih v življenju.

110-letnica KPD Šmihel
Z geslom Cela vas je oder je Ka-

toliško prosvetno društvo Šmihel v
soboto, 10. junija, proslavilo svojo
110-letnico. Lutkarji, gledališčniki,
pevci, glasbeniki, plesalke in učen-
ci ljudske šole Šmihel so na razli-
čnih krajih vasi ustvarili kulturni
kolaž, v katerem se je zrcalilo boga-
stvo kulturnega ustvarjanja v Šmi-

helu. Režiserka Alenka Hain in glasbenik Stefan Thaler sta z vsemi generacijami šmi-
helskih kulturnikov ustvarila kulturni dogodek, ki je odmeval daleč naokrog. Po vsem
Šmihelu se je odvijala umetniška uprizoritev in se končala z družabnostjo v šotoru sre-
di vasi. Tam je bil ob 20. uri koncert etno-skupine »Prifarski muzikanti« iz Slovenije.
Prireditev je pokazala pestro sliko kulturnega življenja v Šmihelu in okolici, predoči-
la pa je tudi dejstvo, da je društvo v vsakem obdobju prikrojilo svoje delovanje potre-
bam ljudi in časa in pripomogla k temu, da je slovenska kultura postala pomemben del
kraja.  

95-letnica SKD Jepa-Baško jezero
10. junija je Slovensko kulturno

društvo Jepa-Baško jezero vabilo
na praznovanje 95-letnice društva v
Kulturni dom v Ledincah. Pestro
društveno dejavnost so predstavile
razne skupine od moškega zbora
prek mešane pevske skupine, igral-
ske skupine, otroškega zbora do
tamburaških skupin. Čestitat so pri-
šli prijatelji (pevske in instrumen-

talne skupine) od blizu in daleč. V imenu KKZ je čestital podpredsednik Zdravko Inz-
ko, ki je poudaril pomen kulturnega ustvarjanja in uspešno delovanje društva na raznih
področjih. 

V nedeljo, 14. maja, je bil na Ravnah
na Koroškem slavnostni koncert ob 50.
obletnici čezmejne pevske stalnice Od
Pliberka do Traberka, na kateri redno so-
delujejo tudi zbori in skupine iz Koroške.
Ta koncertna serija, ki se odvija vsako le-
to v raznih krajih to- in onstran meje, je
hkrati dokaz za tesno in dolgotrajno so-
delovanje na pevskem področju, saj so se
ob teh koncertih sprožile nove ideje, po-
rodila so se nova sodelovanja in navse-
zadnje ti koncerti skrbijo tudi za ustrezno
čezmejno kulturno izmenjavo. Številni
slovenski skladatelji, prirejevalci in zbo-
rovodje so tako prišli v živi stik s koro-
ško pevsko sceno in obratno so koroški

pevski zbori profitirali od tega sodelova-
nja in povezovanja. Kot edini koroški
zbor je MoPZ Foltej Hartman vsako leto
sodeloval na teh srečanjih, ki so bili in so
več kot prijateljsko srečanje pevcev, ki
ljubijo slovensko narodno in umetno pe-
sem. Prireditelji so poleg Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti OI Ravne še
obe osrednji kulturni organizaciji koro-
ških Slovencev ter Kulturni dom Pliberk.
Na slavnostnem koncertu so nastopili
mdr. združeni ženski zbor, združeni mo-
ški zbor in združeni mešani zbor, s pevci
to- in onstran meje, ki so peli izključno
koroške pesmi.

50 let Od Pliberka do Traberka

Mešani pevski zbor Podjuna
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Srečanje mladinskih zborov Koroški kulturni
dnevi v Ljubljani

Od 4. do 25. aprila so potekali 15. Ko-
roški kulturni dnevi v Ljubljani, ki jih
vsako leto prirejajo Društvo Slovensko-
avstrijskega prijateljstva, Klub koroških
Slovencev v Ljubljani, Krščanska kul-
turna zveza in Slovenska prosvetna zve-
za z namenom, da poglobijo in razvijajo
naprej dobre (kulturne) stike čez mejo.
Tako so tudi letos koroški kulturni in
umetnostni ustvarjalci lahko predstavili
del svojega obširnega in raznolikega de-
lovanja, s katerim skrbijo za dobre so-
sedske odnose in sooblikujejo kulturno
ponudbo dežele Koroške. Koroški umet-
nik Karl Vouk je pokazal razstavo Luži-
ški cikli, KKZ in SNI Urban Jarnik sta
predstavila nove publikacije, ki sta jih
izdala ali soizdala v preteklem letu
(zbornik KKZ, brošura Slovenščina in

WhatsApp, Katalog muzejske zbirke
Kostanje, kulturno-zgodovinski vodnik
Popotnik po Zilji, Slovar rožanskih na -
rečnih besed, ki sta ga zbrala p. Bertrand
Kotnik in Franc Kattnig ter knjigo o mi-
sijonarskem delovanju škofa Ireneja Fri-
derika Barage med severnoameriškimi
Indijanci. Lutkovna skupina SPD Srce iz
Dobrle vasi je gostovala s predstavo
Knjiga o džungli v Mini teatru, pod
geslom Koroška pesem preko meja pa so
pevski koncert v Cankarjevem domu
oblikovali Kvintet bratov Smrtnik, Slo-
venski oktet in MePZ Danica iz Šentpri-
moža. Za zaključek so se prireditelji ob
literarno-glasbenem večeru, ki sta ga
pod geslom Trivium gre na pot oblikova-
la Alenka Resman Langus in kitarist Ja-
nez Gregorič, poklonili lani umrlemu
pesniku Fabjanu Hafnerju. 

Farna dvorana v Železni Kapli je v ne-
deljo, 23. aprila, odmevala od veselega in
ubranega petja, saj je Krščanska kulturna
zveza v sodelovanju s faro Železna Ka-
pla in SPD Zarja vabila na prvi del vsa-
koletnega Srečanja otroških in mladin-
skih zborov. Koncert, ki vsako leto daje
možnost nastopanja in medsebojnega
srečanja, je priljubljena stalnica v kultur-
ni ponudbi KKZ. Vabilu se je odzvalo 12
zborov in skupin, ki jih je v imenu prire-
diteljev pozdravila tajnica KKZ Zalka
Kelih-Olip: Zvezdice in Otroški zbor
SPD Danica, LŠ Mohorjeva, Otroški
zbor Radiše, Srčki in Sweathearts SPD
Srce, Živ žav SKD Globasnica, Rožce
SPD Rož, Trtinos SPD Trta, Obirčki SPD

V. Polanšek, Mlada Podjuna, Otroški
zbor Železna Kapla. 

Drugi koncert se je letos odvijal pri
Habnarju ob Habnarškem jezeru v Ple-
šerki, kamor sta vabila KKZ in SPD
Zvezda. Na tem koncertu so organizator-
ji pozdravili šest skupin, ki so ob koncu
zapeli še skupno pesem Moje dekle je še
mlado. V prijetnem ozračju so pevski
glasbeni popoldan oblikovali Mladi tam-
buraši Hodiše-Škofiče, Otroški zbor PI-
PAPO SPD Zvezda, Dvojezični otroški
cerkveni zbor Melodija iz Bilčovsa,
Otroški zbor PD Sele, Otroški zbor Bilki-
ce SPD Bilka, Mladinski zbor JAMzi iz
Celovca. 

Srečanje mladinskih zborov pri Habnarju v Plešerki

Skupna pesem vseh nastopajočih v Železni Kapli (SMZ)

Kitarist Janez Gregorič
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Koroški kulturni
dnevi v Mariboru

18. maja sta Krščanska kulturna zveza
in Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik v Mariboru predstavila najnovejše
publikacije, ki sta jih ustanovi izdali v
preteklem letu. V literarni hiši ob Lentu
sta goste iz Koroške (Uši Sereinig, Franc
Kattnig, Martin Kuchling) in iz Maribo-
ra (avtorica Irena Marković) pozdravila
in predstavila Marjan Pungartnik za lite-
rarno Hišo in Danijel Grafenauer za
Klub koroških Slovencev v Mariboru, ki
je poleg JSKD OI Maribor in SPZ sopri-
reditelj vsakoletnih kulturnih dnevov. Za
Krščansko kulturno zvezo je Martin
Kuchling predstavil zbornik KKZ, ki je
izšel ob zadnjem občnem zboru ter bro-
šuro Slovenščina in WhatsApp, ki je iz-
šla v okviru iniciative Slovenščina v dru-
žini. Za Slovenski narodopisni inštitut
Urban Jarnik je Uši Sereinig predstavila
knjigi Popotnik po Zilji in katalog etno-
loške zbirke Kostanje (Drabosnjakov
dom). Irena Markovič je predstavila
knjigo o Ireneju Frideriku Baragi in nje-
govem delovanju med Indijanci Severne
Amerike, Franc Kattnig pa narečni slo-
var Marnvam po domače (zgornji Rož
od Huma pri Rožeku do Mute pri Sve-
čah), ki ga je zbral in uredil. 

Že 15. maja so si v Literarni hiši ogle-
dali film Sabine Zwitter-Grilc Sence sra-
mote/Schatten der Scham, ki je bil po -
snet za 70. obletnico pregona koroških
Slovencev leta 2012. 2. in 3. junija pa je
gostovala lutkovna skupina Pikcә pr'
Zilә s predstavo Princesa na zrnu graha v
Kulturnem domu v Framu, v Kulturnem
domu v Svečini in v Lutkovnem gleda-
lišču v Mariboru. 

Festival Suha

Pisana Promlad
V ORF teatru v Celovcu je bilo 19.

maja pisano in živahno, saj so na ta dan
podelili nagrade in priznanja natečaja pi-
sanja Pisana Promlad, ki ga vsako leto
ob gmotni podpori Urada RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu in ob sodelo-
vanju številnih organizacij in ustanov iz-
vajajo Volbankova ustanova, Krščanska
kulturna zveza in Slovenska prosvetna
zveza. Vabilu k sodelovanju se je tudi to-
krat odzvalo rekordno število mladih be-
sednih ustvarjalk in ustvarjalcev po
vsem Koroškem, ki so oddali nad 800
prispevkov na izbrane teme. V ORF tea-
tru so ob predvajanju po radiu v živo
odlikovali nagrajence letošnjega nateča-
ja, ki jih je po skrbnem branju izbrala ži-
rija: Jerneja Jezernik, Amina Majetić,
Urška Gračner, Mateja Rihter, Miha
Vrbinc in Martin Kuchling.  

Letošnjo mednarodno pevsko srečanje
Festival Suha, ki vsako leto privabi na
grad Liaunig občinstvo od blizu in daleč,
je bilo posebne vrste poslastica, saj so su-
ški pevci v soboto, 17. junija, obhajali
25-letnico uspešne revije. Tudi tokrat jim
je uspelo kot goste pridobiti vrhunske
skupine. Tako so letošnji festival, ki so
ga kot vsako leto obhajali dan poprej tu-
di v Dravogradu (16. junija), poleg do-
mačih skupin – Oktet Suha, Dravograjski
sekstet in PIS Žvabek –, oblikovali še
ženski kvartet Rusalke iz Slovenije, fan-
tovska skupina Piccanto iz Salzburga ter

ruska skupina Cool&Jazzy, ki je predsta-
vila jazzovske zvoke v raznih evropskih
jezikih. Festival je bil tudi v znamenju
sprememb v vodstvu okteta, saj je glas-
beni vodja Edi Oraže po 11 letih oddal
vodstvo skupine, ki ga bo odslej prevzela
profesorica glasbe (Deželni konservato-
rij v Celovcu) in sopranistka Francka
Šenk. Ob zaključeni skupni poti z umet -
niškim vodjem Edijem Oražejem so na-
povedali tudi izid nove zgoščenke s pri-
redbami in skladbami, ki jih je le-ta
napisal za Oktet Suha. 

Oktet Suha je vabil na jubilejni festival

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji
V torek, 13. junija, je Društvo sloven-

skih pisateljev v Avstriji na sedežu dru-
štva v Mladinskem domu v Celovcu ob-
hajalo svoj redni občni zbor, na katerem
je bil za predsednika potrjen Niko Kup-
per, ki to funkcijo izvaja od leta 2013 na-

prej. Na občnem zboru 13. junija 2017 so
bili izvoljeni za uradne funkcije v odboru
DSPA: predsednik: Niko Kupper, pod-
predsednica: Sabina Buchwald, tajnik: To-
maž Ogris, namestnica tajnika: Amina Ma-
jetić.

!

Nagrajenci natečaja Pisana Promlad in člani žirije



6 SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Emeritirani univerzitetni profesor gra-
ške univerze, jezikoslovec Ludvik Karni-
čar je prejemnik 17. Štrekljeve nagrade
za izjemne dosežke na področju zbiranja
in ohranjanja slovenskega ljudskega bla-
ga v pesmi in besedi. Podelitev nagrade
Ludviku Karničarju je bila v nedeljo, 11.
junija 2017, v Gorjanskem v občini Ko-
men v Sloveniji. Slavnost je olepšal kvar-
tet graških študentov, katerih član je tudi
slavljenec Ludvik Karničar. Slavnostni
govornik, glasbeni etnolog Marko Terse-
glav, je v svojem govoru podal nekaj pri-
merjav Ludvika Karničarja s Štrekljem:
oba sta doktorirala iz domačega narečja,
oba sta povezana z ljudsko pesmijo, oba
sta se posvečala etimologiji in frazeolo-
giji živega jezika ter zgodovini jezika in
stroke, oba sta se trudila za razvoj jezika
in filološke stroke, oba sta se posvetila
tudi pravnemu jeziku in pravni termino-
logiji. V sodelovanju z občino Komen si
je Ludvik Karničar prizadeval za novi
Štrekljev nagrobni kamen na pokopa-
lišču župnije sv. Lenarta v Gradcu. 

Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti je 1. junija 2017 Ludvika Karničar-

ja sprejela kot dopisnega člana SAZU.
Predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor pa je na slovesnosti v predsedniški
palači v Ljubljani 19. junija 2017 vročil
državna odlikovanja. Red za zasluge je
prejel Ludvik Karničar „za prispevek k
ohranjanju slovenistične tradicije na uni-
verzi v Gradcu“. Ludvik Karničar je bil

gonilna sila graške slovenistike, vzgoji-
telj številnih slovenistov na Univerzi
Karla-Franca v Gradcu in kulturni po-
srednik med Slovenijo in Avstrijo. Nje-
govo ime je sinonim za vse, kar je pove-
zano z ohranjanjem tradicije Gradca, ki
je že od 19. stoletja dalje pomembno uni-
verzitetno slovenistično središče. 

Medaljo za zasluge je predsednik RS
Borut Pahor izročil Mariji Makarovič z
utemeljitvijo: Opus njene 50-letne raz -
iskovalne kariere je impresiven. Obsega
več kot 2000 bibliografskih enot, med
njimi nad petdeset monografij ter 400
znanstvenih in strokovnih člankov. Pri-
pravila je deset samostojnih razstav in
sodelovala pri številnih skupinskih raz-
stavah. Skoraj nepregledno je število nje-
nih sodelovanj z lokalnimi institucijami
in ljubiteljskimi društvi, predvsem fol-
klornimi skupinami. Ureja zbirke, v kate-
rih objavlja življenjske zgodbe Sloven-
cev od avstrijske Koroške do Ko-
čevskega. Zaradi obilice podatkov s tere-
na in iz arhivov bodo njene krajevne
monografske študije še dolgo nedoseže-
ne.

Priznanja Ludviku Karničarju (Štrekljeva nagrada, redni dopisni član
SAZU in Red za zasluge RS) in Mariji Makarovič (Medalja za zasluge RS)

Od februarja naprej so potekale
predstavitve knjig, ki jih je soizdal in-
štitut Urban Jarnik. Predstavitve knjige
Irene Marković »Irenej Friderik Bara-
ga - misijonar in škof med Otavci in
Očipvejci« so bile 28. 2. 2017 v Gale-
riji Družina, 27. 4. 2017 v Slovenskem
knjižnem centru Mohorjeve v Celovcu,
6. 4. 2017 na Koroških kulturnih dne-
vih (KKD) v Ljubljani ter 18. 5. 2017
na KKD v Mariboru.

Predstavitve vodnika »Popotnik po
Zilji« avtoric Uši Sereinig in Polone
Sketelj so bile 8. marca 2017 v Galeri-
ji Družine ter na KKD v Ljubljani in
Mariboru. V Stari pošti na Bistrici na
Zilji je 7. 4. 2017 bilo odprtje razstave
o Juliju Felaherju (avtorici razstave sta
Simona Šuler Pandev in Simona Von-
čina) ter predstavitev ziljskega vodni-
ka. Prireditev sta sooblikovala Danijel
Grafenauer (sodelavec Inštituta za na-
rodnostna vprašanja in predsednik
Kluba koroških Slovencev v Maribo-
ru) s predavanjem o življenju in delu
Julija Felaherja ter Milena Čik-Pipp, ki
je brala iz ohranjenih dopisov med
»strino Jerico« in Julijem Felaherjem
(pisma so v zasebni lasti Milene Čik-
Pipp). Uši Sereinig je iz ziljskega vod-
nika obsežneje predstavila poglavje o
znamenitih Ziljanih.

Na tiskovni konferenci v prostorih
KKZ, ki je potekala 30. 3. 2017, sta bi-
la predstavljena vodnik po Zilji ter ka-
talog etnološke zbirke Kostanje, kate-
rega avtorici sta Polona Sketelj in Uši
Sereinig, urednik pa Vito Hazler. Tis -
kovna konferenca je bila namenjena
tudi 15-letnici muzeja, ki jo obeležuje-
mo v letošnjem letu. Katalog kostanj-
ške zbirke je bil prestavljen tudi na
KKD v Ljubljani in v Mariboru.

V Etnografskem muzeju v Ljubljani
je  19. 4. 2017 potekala predstavitev
kataloga etnološke zbirke Kostanje ter
razprava o razvoju tovrstnih zasebnih
zbirk in muzejev na prostem. Priredi-
tev je bila namenjena tudi obeležitvi
15-letnice muzeja na Kostanjah, na
prireditvi so sodelovali strokovnjaki in
društveniki, ki so pripomogli k posta-
vitvi zbirke na Kostanjah. 

V Slovenskem knjižnem centru Mo-
horjeve knjigarne je 3. 5. 2017 poteka-
la še tiskovna konferenca, na kateri je
bil predstavljen sveže tiskani slovar
»Marnvam po domače – Živi narečni
besednjak slovenskega govora v zgor-
njem Rožu«, ki ga je uredil in dopolnil
Franc Kattnig na podlagi rokopisnega
slovarja v zapuščini p. Bertranda Kot-
nika. Slovar je bil predstavljen tudi na
KKD v Mariboru. 

Rajža SED – Strokovna ekskurzija Sloven-
skega etnološkega društva na Koroško

V soboto, 20. 5. 2017, so se člani Slo-
venskega etnološkega društva v Ljubljani
podali na ekskurzijo v Celovec, na Kosta-
nje in v Rož. Spremljali so jih Martina Pi-
ko-Rustia, Nužej Tolmajer in Uši Sereinig.
V Celovcu so obiskali inštitut Urban Jarnik
in se seznanili z delovanjem ustanov v Mo-
horjevi družbi in v Celovcu. Ob vodenem
sprehodu po Celovcu so se ustavili pri spo-
minskih obeležjih žrtvam druge svetovne
vojne. Pot jih je nato vodila na Kostanje,
kjer so si ogledali etnološki muzej. V Sve-
čah sta jih sprejeli Marija Inzko in Bernar-
da Fink-Inzko, ogledali pa so si vrt kultur-
nikov in Goršetovo galerijo, Pregljevo
hišo, kovaški muzej in nekdanjo pekarno,
v kateri sestri Weiss danes ročno izdelujeta
milo. Družabni zaključek ekskurzije je bil
v k&k-centru v Šentjanžu.

Člani kulturnega gremija dežele
Koroške obiskali Mohorjevo družbo

Kulturni gremij dežele Koroške je imel
na povabilo Mohorjeve svoj redni sestanek
9. 6. 2017 v Tischlerjevi dvorani v Mohor-
jevi. Člani kulturnega gremija so se ob tej
priložnosti tudi seznanili z delovanjem
Mohorjeve ter ustanov v njej, predstavitev
je vodil direktor Karl Hren. Martin Kuch-
ling in Martina Piko-Rustia sta članom
gremija predstavila delovanje Krščanske
kulturne zveze in Slovenskega narodopis-
nega inštituta Urban Jarnik. 

Podelitev priznanj Mariji Makarovič
(bivša znanstvena vodja SNIUJ) in

Ludviku Karničarju (član znanstvenega
sosveta SNIUJ)

Predstavitve knjig



7gledališče:Verena Smrtnik

Poletna glasbena delavnica, tokrat pod
geslom BEST OF 10, je posebna ponud-
ba za zborovske pevke in pevce ter so -
liste, ki se želijo teden dni izpopolnjeva-
ti v krogu profesionalnih glasbenih men-
toric in mentorjev. Tokrat se želimo ob
10-letnici posvetiti bolj popularnim zvo-
kom. Na pot bomo šli z desetimi glasbe-
nimi mojstri, ki prihajajo z različnih
področij, ustvarjajo v različnih jezikih in
glasbenih svetovih. Gre za heroje stroke,
naj bodo to pop, rock ali druge glasbene
zvrsti, ki pritegnejo množice ljudi.

Na delavnico so vabljeni zborovski
pevci in pevke, solistke in solisti, ki so
dopolnili 16. leto.

Umetniški vodja Edi Oraže bo ponov -
no spremljal teden. Predavatelji za vo-
kalno tehniko so letos Ana Bezjak, Ves -
na Petković in Karin Zemljič, za ustrezni
ritem in glasbo bo poskrbel znani pianist
Tonč Feinig. 

Za prijave kontaktirajte Sodalitas:
+43 (0)4239 2642 oz. office@sodali-
tas.at. 

Poletna glasbena delavnica

Prve dni aprila je Lutkovno gledališče
Maribor s predstavo »Coprnica Dragica«
gostovalo v Šmihelu, Celovcu in Šentja-
kobu. Učenke in učenci iz različnih ljud-
skih šol in vrtcev so se podali v čarovni-
ški lutkovni svet. Predstava o »Čarovnici
Dragici« otroke vpelje v zgodbo, ki se je
zgodila nekoč pred davnimi časi – v
srednjem veku. Dragica je odlična zeli -
ščarica, ki v naravi išče zdravilne rastline
in zelišča ter s svojo spretnostjo zdravi

ljudi. Na sodišču jo obtožijo, da je čarov-
nica in Dragica jim razkrije prave vzroke
njihovih skrbi, sodnika pa ozdravi zobo-
bola. Na srečo se pojavi tudi ribič Jurij,
Dragičin prijatelj in skrivna ljubezen, ki
edini glasno pove, da ona ni kriva, česar
jo dolžijo ...

Na mali sceni, oblikovani v stojnici, je
igralka z miniaturnimi lutkami odigrala
lepo zgodbo in navdušila številne mlade
obiskovalce.

Uprizoritev je nastala po istoimenski
slikanici avtorice Marijane Jelic.

Priredile: Aja Kobe, Svetlana Patafta
in Metka Damjan

glavna vloga: Aja Kobe

Lutkovna predstava za šole in vrtce

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
vsako leto razpisuje Srečanje lutkovnih
skupin v Sloveniji. Namen srečanja je v
tem, da prikažejo najbolj kakovostne in
reprezentativne predstave lutkovnih sku-
pin in s tem tudi podpirajo razvoj in ka-
kovostno rast lutkovne produkcije. Sre-
čanje je potekalo med 6. in 8. junijem v
Dolenjskih Toplicah blizu Novega me-
sta. Letos so k sodelovanju povabili Lut -
kovno skupino Danica, ki je bila ena iz-
med 23 skupin in edina predstavnica iz
slovenskega zamejstva. Pod mentor-
stvom Rozi Kummer-Pasterk in režiser-
ke Natalije Herlec so prejeli zlato plake-
to za predstavo »Zrcalo življenja«, ki so
jo prvič uprizorili lansko leto oktobra.
Priznanje nadgrajuje vestno in kvalitetno
delo, ki ga opravljajo v skupini, mladim
lutkarjem pa odpira pogled na širšo lut -
kovno sceno v slovenskem kulturnem
prostoru.   

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 2017

Zlata plaketa za lutkarje Danice

Coprnica Dragica je
očarala otroke

Lutkovna skupina SPD Danica iz Šentprimoža
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petek, 30. 6. 2017, 20.00
Rož'n Rock
pri gasilcih, Bilčovs
Prireditelj: Bilčovska mladina

sobota, 1. 7. 2017, 13.00
Kick&Rock 4 Africa
Danica-Arena, Šentprimož
Prireditelj: Iniciativ Angola

sobota, 1. 7. 2017, 17.30
Večina je manjšina
Klub SMO, Celovec
Prireditelj: KDZ

sobota, 1. 7. 2017, 20.15
30. Klasika na Humu
gostujeta: Gabriel Lipuš,
Janez Gregorič
gozdna cerkev na Humu
Prireditelj: KD Peter Markovič

sreda, 5. 7. 2017, 20.00
Gorenjski večer
samostan, Dobrla vas
Prireditelj: SPD Srce

petek, 7. 7. 2017, 20.00
Zaključna fešta
farovž Šentjakob
Prireditelj: SPD Rož

petek, 7. 7. 2017, 19.00
Delavnica Zelena kozmetika
Farna dvorana, Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 8. 7. 2017, 20.00
Poletna noč
Prireditelj: SPD Zarja

sobota, 8. 7. 2017
Tamburaški festival
Center k&k Šentjanž 
Prireditelj: SPD Šentjanž, SPZ

sobota, 8. 7. 2017, 20.00
Sonusiada: Glasba & poezija
Muzej Liaunig, Suha
Prireditelj: Sonus

nedelja 9. 7. 2017, 11.00
27. Srečanje pri Štiabarju
Komelj
Prireditelj: KPD Drava

nedelja 9. 7. 2017, 17.00
Petje pod lipo
Pri Podnarju, Poden
Prireditelj: SPD Borovlje, 
SPD Vrtača

19.–20. 7. 2017, 9.00
Kreativna dneva
farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina

četrtek, 20. 7. 2017 
Odprtje razstave 750 let
Železna Kapla
Forum Zarja, Železna Kapla
Prireditelj: SPD Zarja

23.–29. 7. 2017
36. Slikarski teden
Galerija Gorše Sveče 
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

24.–29. 7. 2017
Teden mladih umetnikov I
Rebrca
Prireditelji: KKZ, KOM, MC Rebrca

31. 7.–5. 8. 2017
Teden mladih umetnikov II
Rebrca
Prireditelji: KKZ, KOM, MC Rebrca

26. 7. 2017 
Pohod na Macno za praznik sv. Ane
Prireditelj: SPD Radiše

sobota, 5. 8. 2017, 19.00
Dalmatinski večer
pred Kumstom, Žitara vas
Prireditelj: SPD Trta

6.–10. 8. 2017
Poletna glasbena delavnica
Dom prosvete Sodalitas, Tinje
Prireditelja: KKZ, Dom prosvete
Sodalitas

četrtek, 10. 8. 2017, 20.30
Zaključni koncert
Poletne glasbene delavnice
Tinje
Prireditelja: KKZ, Dom prosvete
Sodalitas

ponedeljek, 14. 8. 2017
Trivium
na Gori sv. Heme
Prireditelji: SKD Globasnica,
fara Globasnica, KKZ, ORF

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
Verena Smrtnik -13 verena.smrtnik@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Verena Smrtnik, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip
Slike: Nedelja, Novice, KKZ, P. Krivograd, Zlobec, H. Orasche, M. Einspieler, I. Trap, RAI

19.–25. 8. 2017
1. teden Gledališke delavnice
Ankaran
Prireditelj: KKZ

25.–31. 8. 2017
2. teden Gledališke delavnice
Ankaran
Prireditelj: KKZ

�

�

termini:

Spet nas bojo obiskali 
dijaki iz Argentine 
20.–21. 7. 2017
Skupina RAST na Koroškem

Solidarnostna akcija manjšin v Evropi 

Minority SafePack Initiative
V 47 državah Evrope živi okoli

340 avtohtonih manjšin – to je več
kot 100 milijonov ljudi. Vsak sedmi
Evropejec je pripadnik avtohtone
manjšine / narodne skupnosti.

Skupno s strokovnjaki so evrop-
ske manjšinske organizacije  ustano-
vile pobudo »MINORITY SAFE-
PACK« za pospeševanje in zaščito
evropskih manjšin ter regionalnih in
manjšinskih jezikov. Pod geslom:
Moj jezik je del raznolikosti Evrope
organizatorji zbirajo podpise v ta na-
men.  

Več informacij pod: https://ec.eu-
ropa.eu/citizens-initiative/32/public 


