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Kultura in dialog – to je bilo geslo le-
tošnjega Kulturnega tedna koroških Slo-
vencev, ki ga skupaj z obema osrednjima
kulturnima organizacijama KKZ in SPZ
prireja Biro za slovensko narodno skup-
nost pri koroški deželni vladi. Teden sre-
čanja in kulturne izmenjave je bil tokrat
v Borovljah, tam, kjer se je ta teden od-
vijal že pred 20 leti. Predsednik KKZ
Janko Krištof je v svojem pozdravu izpo-
stavil mdr. tudi dvojezični otroški vrtec
Jaz in ti, ki je pred 20 leti, potem ko za-
radi občinskega sklepa ni bilo mogoče
ustanoviti dvojezične skupine v občin-
skem vrtcu Borovelj, odprl svoja vrata.
Nekaj misli iz njegovega govora obja-
vljamo tu na prvi strani, poročilo o Kul-
turnem tednu pa najdete na strani 5.

Kultura in dialog – prvo brez drugega
težko uspeva. Kulturen človek je vedno
človek dialoga, saj kulture ne ustvarja
sam zase, temveč skupaj z drugimi oz. za
druge. V kulturnem tednu pa še posebej
stopata v medsebojni dialog večinski in
manjšinski narod na Koroškem, da se po-
bliže spoznata, da si izmenjata pogled na

koroško stvarnost, si pripovedujeta svoji
zgodbi in prisluhneta sosedu. Jezik
manjšine je v svojem obstoju in obetav-
nem razvoju v prvi vrsti odvisen od an-
gažmaja in zavesti teh, ki ga govorijo oz.
se ga želijo naučiti, ga ohraniti in ga po-
sredovati naprej kot velik kulturni zaklad
z vsemi lepotami narečij in izrazov, za
katere niti nimamo prevoda v druge jezi-
ke. Obstoj in razvoj manjšinskega jezika
je odvisen v veliki meri tudi od simpatije
in kulturnega pristopa večinskega naro-
da. V skupni Evropi je znanje jezikov, ki
so prisotni v kraju samem in v soseščini,
največja dodana vrednost. Če se tega za-
vedamo, je več kot upravičeno vpraša-
nje, kaj za to storimo, da ostane jezik ve-
čine in manjšine lep, kulturen, viden,
slišen, berljiv? Kulturni teden pod ge-
slom Kultura – dialog je čas srečanja,
predstavljanja in uprizoritve, je čas be-
sede, glasbe in petja. Kulturni teden tako
želi biti jasen znak za obe strani: znak za
skupno prihodnost, ne da je ob tem treba
zavreči lastne identitete. 

Janko Krištof, 
predsednik KKZ

Mednarodni lutkovni 
festival Cikl cakl
od 18. do 22. oktobra 2017  
Šmihel 
Prireditelja: KPD Šmihel, KKZ
(spored na strani 6)

Slovenski gledališki
praznik
petek, 8. december 2017 

Mestno gledališče Celovec
Prireditelj: KKZ

Kulturni teden v Borovljah

18. Primorski dnevi
na Koroškem 
20. – 28. oktober 2017

petek, 20. 10. 2017, 11.00
Obuti maček, družinski muzikal
Ražunova dvorana, Št. Peter
Gostuje Gledališka skupina
»O`Klapa«, Gorica 
petek, 20. 10. 2017, 18.00
Srečanje glasbenih šol
Stara pošta, Bistrica na Zilji
Sodelujejo učenci Glasbene šole dežele
Koroške, SCGV Emil Komel iz
Gorice, Glasbene matice iz Trsta
ponedeljek, 23. 10. 2017, 19.00
Predstavitev knjige Koroška v mojem
srcu, Drago Štoka
Farni dom v Selah
Glasbeni okvir: MePZ PD Sele
Soprireditelja: KPD Planina in
PD Sele
torek, 24. 10. 2017, 11.00
Predstavitev publikacij
Drago Štoka - Po stezicah in brezpotjih
Martin Brecelj - Anatomija političnega
zločina
dr. Rafko Dolhar - Kanalska dolina
Tischlerjeva dvorana, Celovec
torek, 24. 10. 2017, 19.00
Koncert samospevov
Odprtje razstave keramičarke Gabrijele
Ozbič
Dom prosvete Sodalitas v Tinjah
sreda, 25. 10. 2017, 10.30 in 11.30
Gledališka predstava Žabji kralj
Nastopajo člani Radijskega odra Trst
Tischlerjeva dvorana, Celovec
sobota, 28. 10. 2017, 18.30
Večerna maša
Farna cerkev v Bilčovsu
Cerkveni zbor Ukve in Ukovški fantje
Soprireditelj: fara Bilčovs
sobota, 28. 10. 2017, 19.30
Gledališka enodejanka
Gremo v teater
Dramska skupina PD Štandrež, 
igrata Božidar Tabaj in Majda
Zavadlav
Farna dvorana Globasnica
Soprireditelj: SKD Globasnica in fara
Globasnica
Prireditelji: Krščanska kulturna zveza,
Zveza slovenske katoliške prosvete v
Gorici, Slovenska prosveta v Trstu,
Slovensko kulturno središče Planika
v Ukvah, Združenje Don Mario Černet
v Žabnicah

Vgb/wafra

Ansambel Glasbene šole in
Slovenske glasbene šole



Nužej Tolmajer – 75 let
Avgusta je prazno-

val polokrogli rojstni
dan Nužej Tolmajer.
V letu, ko se spomi-
njamo 75-letnice na-
silnega pregona koro-
ških Slovencev, slavi
75-letnico svojega

živ ljenja. Kultura kot njegova poklica-
nost ga je spremljala od malih nog. Kot
tajnik KKZ je (za)sejal seme tam, kjer je
videl možnosti za razvoj slovenskega je-
zika in kulture. Z odborniki in sodelavci
si je prizadeval za vsestransko kulturno
dejavnost, ki sega od organizirane gleda-
liške dejavnosti na ljubiteljski in profe -
sional ni ravni (gledališka delavnica, gle-
dališki praznik itn.) do dejavnosti na
področju petja in glasbe (zborovstvo,
Koroška poje itn.), literature in govorni-
štva, filmske dejavnosti, jezikovne vzgo-
je in umetniškega ustvarjanja mladih (je-
zikovne počitnice, teden mladih umet -
nikov idr.) in še mnogo več. Ustanovitev
etnološkega oddelka, dokumentacija et-
nološke dediščine, skrb za zapuščine po-
membnih kulturnih delavcev, etnološki
muzej na Kostanjah, življenjske zgodbe
koroških Slovencev v knjigah in v fil-
mih, številne etnološke in kulturno-zgo-
dovinske publikacije, ustanovitev in raz-
voj inštituta Urban Jarnik, ki mu danes
predseduje, so prav tako med sadovi nje-
govih prizadevanj. Ob tem pa je gojil sti-
ke in nudil pomoč Slovencem v zdom-
stvu in si prizadeval za redne kulturne
izmenjave s Primorsko ter za kulturne iz-
menjave in povezave s kulturniki in razi-
skovalci v Sloveniji in v zamejstvu.
Močno je Nužej zasidran v domačem
okolju – za »svoje Radiše« je pripravil
izvrsten dokument pevske kulture na
Radišah in v okolici od prvih zapisov do
danes. Ljudska pesem je ljudem v oporo
v lepih in hudih časih, tudi v pregnanstvu
je dajala upanje na boljši jutri. 

Naj sta na tem mestu Nužeju izrečeni
iskrena zahvala in čestitke.

Jože Partl – 80 let
21. avgusta je na

Bistrici pri Pliberku
praznoval okrogli
rojstni dan dolgoletni
predsednik Zveze
slovenskih izseljen-
cev (zdaj Zveza slo-
venskih pregnancev)

Jože Partl. Kot otrok je bil med drugo
svetovno vojno z družino izseljen in se je
po vojni vrnil na Koroško. To doživetje
je zapustilo trajen spomin v njegovi za-
vesti in ga spremlja vse življenje. O teh

2 čestitamo:

dogodkih je vedno tudi odprto govoril in
marsikateremu mlademu človeku v živo
predočil grozo in gorje, ki ga povzročata
vojna ter spodbujal k slogi in mirnemu
sožitju. Ob jubileju mu želimo obilo
zdravja in moči in še nadaljnjih lepih dni
v krogu svojih najdražjih.    

Janez Hudl – 80 let
30. julija je prazno-

val okrogli rojstni
dan Janez Hudl iz
Globasnice. Kot vse-
stranski kulturni
ustvarjalec je tako v
poklicnem kakor tudi
v zasebnem in dru-

žinskem življenju skrbel za jezik in kul-
turo. Kot komunikativen človek je znal
in zna povezovati ljudi med seboj in jim
posredovati kulturne dobrine. Kot nav-
dušen pevec je pel v raznih zborih in
skupinah, bil član Godbe na pihala v
Globasnici in dolga leta pel pri Moškem
pevskem zboru Franc Leder-Lesičjak v
Štebnu. Sodeloval je pri raznih gledali-
ških predstavah in med drugim leta 1967
igral glavno vlogo Martina Krpana v
Mestnem gledališču v Celovcu. Bil je
poslovodja Posojilnice, frakcijski vodja
Enotne liste in podžupan v Globasnici,
kot tak se je zelo zavzel za pospeševanje
kulture in podprl izkopanine na gori sv.
Heme. Od leta 1970 do leta 1974 je bil
odbornik Krščanske kulturne zveze. Ob
visokem jubileju iskreno čestitamo in že-
limo mnogo zdravja in sreče. .

Herbert Seher – 70 let
Pred kratkim je

praznoval rojstni dan
predsednik Sloven-
skega inštituta na Du-
naju Herbert Seher.
Bil je nekaj časa v
odboru KKZ in kot
tak pristojen za iz-

obraževanje odraslih – v tem času je na-
vezal tudi stik z Arge Region Kultur. Bil
je pobudnik Rožanske kulturne vigredi,
ki se je takrat še imenovala Rožanski iz-
obraževalni teden, in zaslužen za odde-
lek Slovenske glasbene šole v Bilčovsu
ter v ostalem Rožu. Pri Slovenskem in-
štitutu na Dunaju je leta 2016 ob ustano-
vitvi prevzel predsedniško mesto in se s
somišljeniki trudi za vidno znanstveno-
kulturno ponudbo za Slovence na Duna-
ju. Njegovo prizadevanje pa velja tudi
širšemu povezovanju čez deželne in
državne meje. Ob osebnem jubileju
iskreno čestitamo in želimo mnogo
zdravja in uspeha.

Nov civilnik pri KKZ
S 1. oktobrom

2017 bo začel ci-
vilno službo pri
Krščanski kulturni
zvezi Michael Ke-
lih, ki je letos za-
ključil šolanje na
Dvojezični trgov-

ski akademiji v Celovcu. Michael v
svojem prostem času poje pri Meša-
nem pevskem zboru v Selah in tudi
rad igra klavir. Za naslednjih devet
mesecev mu želimo dobro počutje v
naših prostorih in pisarnah, pa tudi
zunaj po terenu, kamor ga bo v okviru
civilne službe pot gotovo tudi zanesla.

Nagrada za Teater Šentjanž
in ŠTKGRA Šmihel

Na 12. Zamejskem festivalu amater-
skih dramskih skupin, ki je potekal od
26. junija do 2. julija v Mavhinjah nad
Trstom, sta mladinski gledališki skupini
iz Šentjanža Še.En.teater in iz Šmihela
ŠTKGRA za skupno predstavo Sen kre-
sne noči prejeli prvo nagrado v mladinski
kategoriji. Žirija je v svoji odločitvi izpo-
stavila izkušenost nastopajočih, njihovo
spretno obvladanje odra in čistost odrske-
ga jezika. Posebno priznanje je za svoj
nastop in podajanje vloge prejela Anja
Smolnik. Režijo predstave je vodila
Alenka Hain. Čestitamo vsem, ki so stali
na odru in vsem, ki so pomagali iz ozadja.  

Ernst Dragaschnig – 60 let
29. septembra 2017

je praznoval okrogli
rojstni dan DI Ernst
Dragaschnig, dolgo-
letni predsednik SPD
Drabosnjak na Kosta-
njah. Ernst je navdu-
šen kmet in strokov-

njak za obrezovanje sadja, srčna zadeva
pa mu je delovanje SPD Drabosnjak in
etnološki muzej na Kostanjah, ki prav v
teh dneh praznuje 15-letnico obstoja.
Iskreno čestitamo in želimo obilo zdrav-
ja in zadovoljstva. 
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Umetniki v cerkvi na Gori sv. Heme

Pod geslom »domov« se je letošnji Trivium v po-
nedeljek, 14. avgusta, še enkrat posvetil spominu na
soorganizatorja in sopobudnika tega umetniškega
srečanja, Fabjana Hafnerja, ki je v lanskem letu od-
šel od nas. Slikarstvo, poezija, proza in glasba so pri-
vabili na Goro svete Heme številno občinstvo, ki je
ob besedah Florjana Lipuša, Gustava Januša in Fab-
jana Hafnerja – brala sta jih v slovenskem in nem-
škem jeziku Ambrož Kvartič in Maximilian Achatz –
prisluhnilo glasbenikom Aleksandru J. Eberhardu,
Christofu Hoferju in Janezu Gregoriču. Umetniško-
kulturna poslastica, ki jo vsako leto prireja domače
Slovensko kulturno društvo Globasnica v sodelova-
nju s faro Globasnico, Krščansko kulturno zvezo in
slovenskim sporedom ORF, na lep in izpoveden na-
čin dopolnjuje poletno kulturno ponudbo Koroške.

Teden mladih umetnikov na Rebrci

Veselo vzdušje na Rebrci, TMU 2017

Geslo letošnjega Tedna mladih umetni-
kov, ki ga prirejajo Krščanska kulturna
zveza, Katoliška otroška mladina in Mla-
dinski center na Rebrci, je bila grška mi-
tologija. Tako so se na Rebrci v dveh iz-
menah od 24. do 29. julija in od 31. julija
do 5. avgusta mudili giganti, amorčki,
bogovi, filozofi, vojščaki in umetniki, ki
so spremenili staro komendo v čarobno-
pustolovsko bivališče bogov, polbogov
in mitičnih figur. Nad 100 otrok se je raz-
veselilo te poletne stalnice in v kreativnih
delavnicah ob spremstvu izbranih umet-
nikov in pedagogov spoznalo svet lutkar-
stva, likovnega ustvarjanja in brkljanja,
plesa in glasbe. Vse, kar so v teku tedna
spoznali, izdelali in se naučili, so star-
šem, sorodnikom in znancem ob koncu
kreativnega tedna predstavili v zaključni
lutkovno-gledališki predstavi z glasbeni-
mi in plesnimi vložki. S petjem in z glas-
bo so otroci oblikovali tudi zaključno sv.
mašo, ki jo je daroval župnik Poldej Zun-
der v rebrški cerkvi. Priljubljena stalnica
se vsako leto odvija pod drugim geslom
in odpira otrokom okno v svet umetnosti,
čarobnih mitov in izbranih rokodelskih
veščin.    

Slikarski teden v Svečah
36. Slikarskega tedna, ki je potekal od 23. do 29. julija v Gor-

šetovi galeriji v Svečah, so se udeležili odlični umetniki in ume-
tnice iz regije Alpe-Jadran – Simona Čudovan, Matej Ficko iz
Slovenije, Franz Yang Močnik, Elke Maier, Georg Planer iz Av-
strije ter Alberto Storari iz Italije. Za glasbeni okvir odprtja ted-
na je poskrbel mladi glasbenik Erik Aasatrian. Kot vsako leto je
likovno ustvarjanje umetnikov, ki so mu radovedni obiskovalci
lahko prisostvovali v živo in gledali nastajanje umetnin, sprem-
ljal pester kreativno-kulturni spored. Mlada modna oblikovalka
Timna Weber je v delavnici barvanja tekstila z naravnimi pig-
menti posredovala veščine naravnega oblikovanja raznih vrst
blaga, društvo je vabilo na društveni piknik, Tonč Feinig trio je
očaral poslušalce na jazzovskem večeru, višek tedna pa je bila
zaključna prireditev s predstavitvijo nastalih umetnin. Le-te so
po slikarskem tednu bile na ogled še tri tedne v Galeriji Gorše v
Svečah. Slikarski teden prireja Slovensko prosvetno društvo
Kočna v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo.  

Trivium – tri poti na Gori sv. Heme

Umetniki 36. Slikarskega tedna s predsednico Alenko Weber
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Kulturni teden v Borovljah uspel
Od 14. do 17. septembra je v

Borovljah potekal Kulturni te-
den koroških Slovencev 2017.
Koncert ob odprtju v borovelj-
ski mestni hiši so oblikovali an-
sambel Glasbene šole in Slo-
venske glasbene šole dežele
Koroške, Stadtchor Ferlach,
Komorni zbor SPD Borovlje,
Vrtačaklång in MePZ PD Sele.
V petek je sledilo praznovanje

20-letnice dvojezičnega otroškega vrtca Jaz in ti – Du und ich skupaj z občinskim
vrtcem in otroškim vrtcem iz Tržiča v mestni hiši, zvečer pa je sledilo odprtje razsta-
ve Pregon koroških Slovencev leta 1942 v gradu Borovlje (rondo). Večer so obliko-
vali zgodovinarka Brigitte Entner, Miran Kelih, ki je bral odlomke iz knjige Als Kärn-
ten seine eigenen Kinder deportierte (Johannes W. Schaschl), in ansambel Drava.
Razstava je bila na ogled do 24. septembra. V soboto je bila ekumenska pobožnost s
spremnimi predavanji oz. nagovori. Glasbeno sta spored oblikovali Sara in Mira Gre-
gorič na kitari in violini. V soboto zvečer je sledila gledališka predstava Teatra ŠENT-
JANŽ Vseenost ali Goldfisch zum Mitnehmen. Za zaključek so prireditelji vabili na
nedeljsko mašo v mestno cerkev Borovlje ter nato na matinejo z Janijem Oswaldom,
Maximilianom Achatzem, Christianom Filipičem in Romanom Pechmannom v gradu
Borovlje. Za KKZ je ob zaključku spregovorila tajnica Zalka Kelih-Olip. 

VrtačaKlång iz Slovenjega Plajberka

Sklepni koncert v ljudski šoli v Tinjah je navdušil

Poletna glasbena delavnica - Best of 10

Poletna glasbena delavnica, ki jo prire-
jata Dom prosvete v Tinjah in Krščanska
kulturna zveza (KKZ), je posebna po-
nudba za zborovske pevke in pevce, so-
listke in soliste, ki se želijo teden dni iz-
popolnjevati v krogu profesionalnih
glasbenih mentoric in mentorjev. 

Letos, ob 10-letnici, se je poletne glas-
bene delavnice pod geslom Best of 10
udeležilo več kot 30 ljudi, kar je bilo naj-
več prijav do sedaj. 

Na pot smo šli 6. avgusta z desetimi
glasbenimi mojstri, večinoma jih pozna-
mo iz Amerike in Anglije, pa tudi iz Ko-
roške. Peli smo pesmi svetovno znanih
pevcev, kot so na primer Michael Jack-
son, Whitney Houston, Rihanna, Falco,
David Bowie, Adele in skupine Beatles
in Queen. Seveda pa tudi domače pesmi
iz Koroške kot npr. Bališ ter iz Slovenije
Pepel in kri. Od nedelje do četrtka smo
vadili večinoma po vnaprej določenem
sporedu, v torek pa se je odvijal jam-ses-
sion. Tam so lahko vsi pevci ter majhne
skupine pokazale svoj talent in veselje do
petja. Vsak pevec je s svojo udeležbo pri-
speval k lepemu glasbenemu ozračju.

Repertoar za koncert je bil precej zahte-
ven, zato so nas spremljali strokovnjaki s
tega področja. Za vokalno tehniko in
zborovsko petje so bili pristojni Ana
Bezjak, Vesna Petkovič, Karin Zemljič in
seveda tudi Edi Oraže kot umetniški vod-
ja. Tonč Feinig je v tem okviru zborov-
skega in glasbenega dela prispeval svoje
znanje kot priznan jazz pianist.

Sklepni koncert je bil 10. avgusta ob
20.30 v ljudski šoli v Tinjah. Žal zaradi
slabega vremena ni bil mogoč nastop na
dvorišču Doma prosvete SODALITAS.
Kljub temu so se uspešnega koncerta
udeležili številni obiskovalci.

Celoten trud in koncentracija, ki so ju
udeleženci prispevali k delavnici, sta se
izkazala za zelo uspešna. Vsak pevec je
zaradi te delavnice lahko vzel s seboj to-
liko novih izkušenj in znanja, da bi vsem
pevcem priporočala, da se vsaj enkrat
udeleži te delavnice. Kdor tega še ni sto-
ril in rad poje, priporočam, da izkoristi to
priložnost in s tem pridobi možnost sode-
lovanja s profesionalnimi in izkušenimi
glasbeniki. 

Draga 2017
Društvo slovenskih izobražencev

v Trstu je od 1. do 3. septembra spet
vabilo na Opčine na tradicionalne
Študijske dneve Draga. Uvodnemu
predavanju zgodovinarke Maje
Smotlak o pojmovanju narodne
identitete med Slovenci na zahodni
narodnostni meji, ki jo je osvetlila
na podlagi slovenskega romana na
tem območju, je v petek sledilo
predvajanje dokumentarnega portre-
ta o življenju Borisa Pahorja. Z njim
so počastili tudi avtorjev 104. rojstni
dan. Režiserka filma je Fabienne Is-
sartel. V soboto je bilo na sporedu
predavanje Valerije Perger na temo
Kako dolgo bo Porabje še sloven-
sko? V njem je podala  vpogled v je-
zikovno stanje v Porabju in opozori-
la v svojem prispevku na dramatično
vpadanje oz. izginjanje slovenskega
pogovornega jezika pri mladih na
tem območju. V nedeljo je bila sv.
maša za udeležence, pri kateri je so-
maševal škofov vikar v Goriški Kar-
lo Bolčina, nato je sledilo predava-
nje Igorja Bahovca O vernosti na
Slovenskem (…). Popoldne je bila
svečana podelitev Peterlinove na-
grade, ki jo je za svoje delovanje in
podpiranje kulturnega dela v Bene-
čiji, na Goriškem in v Trstu prejel
Tomaž Pavšič. Zaključili so se štu-
dijski dnevi s predavanjem Klemna
Jakliča na temo O dilemi našega ča-
sa: Pravice človeka ali državljana.  



Zemljevid in brošura: Ledinska
in hišna imena na Radišah

V Tržni občini Žrelec je Tomaž Ogris
zaključil projekt, ki zajema hišna in le-
dinska imena na območju nekdanje obči-
ne in še obstoječe fare Radiše. Z reformo
občinskih struktur leta 1972 se je ozemlje
občine Žrelec razširilo na ok. 55 km², šte-
vilo prebivalcev je medtem naraslo na
skoraj 8.000. Skoraj tretjino površin za-
jema redkeje naseljeno območje Radiš,
kjer se je ohranilo mnogo ledinskih in
hišnih imen. Imena so povečini sloven-
skega izvora, pogosto pa tudi pričajo o
adaptaciji starodavnih izrazov neznanega
izvora ali o jezikovnih in kulturnih slo-
vensko-nemških interferencah v krajih,
ki so le malo oddaljeni od Celovca. 

Delo, ki obsega zemljevid in brošuro,
je opravil Tomaž Ogris. Znanstveno so
spremljali projekt univ. prof.  Heinz Die-
ter Pohl, Teodor Domej in Martina Piko-
Rustia. Izdajatelj je Slovensko prostveno
društvo Radiše, soizdajatelja pa Sloven-
ska prosvetna zveza v Celovcu in inštitut
Urban Jarnik. Predstavitvi sta bili na Ra-
dišah in v Dvorcu. Zemljevid je na voljo
pri društvu SPD Radiše in v obeh knji-
garnah v Celovcu.

Hišna imena v Štefanu na
Zilji na fb-strani

Hermann Fritz je na fb-strani Krnica-
Štefan na Zilji (Karnitzen-St.Stefan an
der Gail, https://www.facebook.com/
Karni tzen-St-Stefan-an-der-Gai l -
319720278387737/?fref=ts) pod geslom
»Familiennamen aus der Region: Mein
Name - mein Ich!« objavil domača hišna
imena v Štefanu na Zilji oz. v fari Šent-
pavel in razložil njihov pomen. Prvotni
pomen hišnih imen, ki so skoraj v celoti
slovenskega izvora in so še danes v rabi v
domačem slovenskem ziljskem narečju,
se izgublja. Zato je pomembno, da danes
koristimo tudi sodobne medije za promo-
cijo te pomembne kulturne dediščine na
svetovnem spletu.

Ledinska in hišna imena na
mednarodni ravni

Projekt dokumentiranja slovenskih le-
dinskih in hišnih imen zbuja pozornost
tudi na mednarodni ravni. Peter Jordan,
predsednik avstrijske komisije za geo-
grafska imena AKO (Arbeitsgemein -
schaft für Kartographische Ortsnamen-
kunde) je aprila 2016 v Bangkoku na
Tajskem na 29. zasedanju mednarodne
skupine ekspertov za geografska imena
pri Združenih narodih UNGEGN (United
Nations Group of Experts on Geographi-
cal Names, https://unstats.un.org/
unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/29th-
gegn-docs/WP/WP11_16_Peter%20J%

20-Slovene%20field %20and %20hou-
se%20names.pdf) projekt dokumentira-
nja slovenskih ledinskih in hišnih imen
na Koroškem predstavil kot primer dobre
prakse ohranjanja kulturne dediščine, ki
je pod zaščito Unesca. Prispevek je pri-
pravila Martina Piko-Rustia. Aprila 2017
je bil projekt predstavljen v Innsbrucku
na zasedanju delovne skupine Združenih
narodov, ki se ukvarja z geografskimi
imeni kot kulturno dediščino (UNGEGN
– Workinggroup on Geographical Names
as Cultural Heritage), avgusta 2017 pa je
bil projekt predstavljen na 11. konferenci
za standardizacijo zemljepisnih imen
(UNGEGN Eleventh United Nations
Conference on the Standardization of
Geographical Names; https://unstats.
un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11t
h-uncsgn-docs/E_Conf.105 _56_CRP.
56_10_Slovene%20names.pdf), ki jo je
organizirala prav tako ekspertna komisija
za geografska imena pri Združenih naro-
dih (več informacij na spletni strani
UNGEGN: https://unstats.un.org/unsd/
geoinfo/UNGEGN).

Ledinska in hišna imena kot
cestna imena

Avstrijska komisija za standardizacijo
zemljepisnih imen AKO (Arbeitsge-
meinschaft für Kartographische Ortsna-
menkunde) je maja 2017 sprejela sklep,
ki predvideva, da pri novih cestnih oz.
uličnih poimenovanjih občine ohranjajo
ledinska in druga lokalna imena, ki so
krajevno v rabi. 

Špicarjeva noša v Železar-
skem muzeju na Jesenicah

Na začetku septembra so v Železar-
skem muzeju v Ruardovi graščini na Sta-
ri Savi odprli razstavo »Jeseničani, od
kod in kam? – Zgodbe iz železarskega
mesta«. Na razstavi je predstavljeno tudi
delovanje Jake Špicarja na Jesenicah,
predvsem na področju gledališke dejav-
nosti. Na razstavi je na ogled med drugim
originalna ziljska noša Jake Špicarja, ki
jo je inštitutu Urban Jarnik predala vnu-
kinja Mirjana Vevar. 14. novembra 2017
bo v muzeju na Jesenicah poseben mu-
zejski večer posvečen dramskim igral-
cem. Takrat bo navzoča tudi Špicarjeva
vnukinja Mirjana Vevar. 

Razstava je na ogled do konca leta. 
Informacije:Aljaž Pogačnik, 
tel. 00386 4 583 35 03, 
e-pošta: aljaz.pogacnik@gmj.si

Rožanska oblačilna dedišči-
na v upodobitvah Jane Do-
lenc na ogled v Kamniku

Ob 47. Dnevih noš in oblačilne dedi-
ščine v Kamniku je v prostorih občine
Kamnik na ogled razstava »Oblačilna de-
diščina v upodobitvah Jane Dolenc«, ki
prikazuje risbe in skice noš in oblačilnih
delov iz Roža. Razstava je na ogled do 9.
oktobra 2017 v času obratovanja občine
Kamnik. 

Informacije: Tomaž Simetinger, 
tel. 00386 31 399 193, e-pošta: 
tomaz.simetinger@domkulture.org | 

Julija 2017 so bili vsi doslej tiskani občinski zemljevidi s slovenskimi ledinskimi in
hišnimi imeni na ogled na informativni razstavi v okviru praznika svetovne dediščine
Unesco v Hodišah; od leta 2011 so tudi predzgodovinska kolišča v Hodiškem jezeru
zaščitena svetovna Unescova kulturna dediščina. 

Zemljevidi s slovenskimi, ledinskimi in hišnimi imeni na
Unescovem prazniku v Hodišah
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Ankaran 2017

Ankaran II, 25. – 31. 8. 2017, 5 skupin
Mladinska pevska skupina
Lipov cvet: pevski seminar 

vila temelje letošnjega delovanja skupi-
ne. 

Medtem smo doživeli tudi že prve pre-
miere letošnje sezone: 22. 9. 2017: Otro-
ška gledališka skupina Št. Lipš s predsta-
vo Indija Koromandija in 23. 9. 2017:
Otroška gledališka skupina SPD Bilka s
predstavo Čuden šolski dan. Ostale pre-
miere, ponovitve in gostovanja se bodo
zvrstili v naslednjih tednih in mesecih
(glej termini spodaj). Vsi prisrčno va-
bljeni! 

Zaključili smo letošnjo gledališko in
lutkovno delavnico v Ankaranu – spet
nas čaka pester spored premier, pred-
stav, gostovanj, …

Letošnje delavnice Krščanske kulturne
zveze, ki je potekala od 20. do 31. avgu-
sta, se je udeležilo 13 skupin, 8 v prvem
tednu, 5 pa v drugem. 

V teku tedna so vse skupine imele
možnost, da so se ob intenzivnih vajah za
aktualno predstavo izpopolnjevale tudi v
odrskem gibu in odrskem jeziku. Za to
sta bila na voljo mentorja-strokovnjaka,
ki sta po svoje dopolnila ponudbo lutko-
vne in gledališke delavnice KKZ ob slo-
venski obali. Dva tedna sta bila Igor Svi-
derski (mentor za gib) in letos prvič
Simona Zorc-Ramovš (mentorica za

govor) vsem skupinam na voljo za stro-
kovno pomoč. Posebna ponudba v letoš-
njem letu je bila tridnevna delavnica
odrske tehnike, ki jo je vodil Andrej
Reichmann in s katero KKZ želi razširiti
ponudbo še na druge odrske in obodrske
dejavnosti, ki so merodajne za uspešno
predstavo. Seveda je bilo med delavnica-
mi – vsaka skupina je vadila sama zase in
pripravljala novo odrsko postavitev ter
tudi s strokovnimi mentorji – tudi še kaj
časa za kopanje, druženje, ter izlete. Ob-
morska okolica na slovenski obali pa je
poskrbela za sproščeno in prijetno-do-
mače ozračje. Kot poseben gost se je
drugega tedna udeležila mladinska pev-
ska skupina Lipov cvet iz Velikovca, ki
je na kratkem pevskem seminarju posta-

Termini premier/predstav:
30. 9. 2017, 20:00
JAKA IN SRAKA
Mladinska skupina Dobrač
Pranger v Zmotičah

30. 9. 2017
ENKOLSA 
Gledališka šola Šmihel

7. 10. 2017
SNEGULJČICA IN 7 PALČKOV
Lutke SPD Srce 

12. 10. 2017 
RADOVEDNI SLONČEK
Lutkovna skupina SKD Celovec

27. 10. 2017   
ČAROVNIK IZ OZA
Otroška/mlad. gledališka skupina
KKD Vogrče 
ponovitev: 28. 10. 2017

28. 10. 2017   
LEPOTICA IN ZVER
LS SPD Danica
ponovitev: 12. 11. 2017

25. 11. 2017  
MEDEJA
MGS KPD Planina Sele

26. 12. 2017
(TOTALNO) KATASTROFALNA
VEČERJA
GS KPD Planina Sele 

Ankaran I, 19. – 25. 8. 2017, 8 skupin
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Lutkovna skupina SPD Danica: 
Lepotica in zver

Lutkovna skupina SPD Srce:  
Sneguljčica in sedem palčkov

Gledališka skupina KPD Planina Sele: 
(Totalno) katastrofalna večerja

Otroška gledališka skupina Šentlipš:
Indija Koromandija

Otroška gledališka skupina SPD Bilka
Bilčovs: Čuden šolski dan 

Otroška/mladinska gledališka skupina
KPD Planina Sele: tečaj gledališke šole 

Sami močni (KPD Šmihel): 
Kdo je tu glavni?

Mladinska gledališka skupina
SPD Bilka Bilčovs: Pasji dnevnik 

Lutkovna skupina SKD Celovec: 
Radovedni slonček

ŠTKGRA (KPD Šmihel): 
Improvizacija

Otroška/mladinska
gledališka skupina KKD
Vogrče: Čarovnik iz Oza 

Mlajša gledališka skupina
KPD Planina Sele: Medeja

Cikl cakl
od 18. do 
22. oktobra 2017 

sreda, 18. 10. 2017, 18.00 
Odprtje festivala
Predstavitev lutkovnih delavnic
Sodelujejo: Ben Zuddhis (GB) 
in OV Šmihel
Občinski urad Šmihel 

četrtek, 19. 10. 2017, 
8.30, 9.45 & 11.00 
Gledališče Malih Velikih (SLO)
Afriško sonce
Farna dvorana Šmihel 

petek, 20. 10. 2017, 8.30 in 10.00 
die exen (D)
Das hässliche Entlein
Farna dvorana Šmihel 

petek, 20. 10. 2017, 19.30
Des Fourmis Dans La Lanterne (FR)
Vent debout – prezračenje – Entlüftung
Farna dvorana Šmihel 

sobota, 21.10. 2017, 11.00
Hiša otrok in umetnosti & KUD Priden
možic (SLO)
Vijola šola
Farna dvorana Šmihel 
Nato kosilo in lutkovna delavnica

12.30, 14.00, 21.00
Des Fourmis Dans La Lanterne (FR)
CLIC
15.00
Lutkovno gledališče Nebo (SLO)
Zrcalce
19.30
Sombras Chinas (ESP)
Don´t touch my hands

nedelja, 22. 10. 2017, 11.00
Moment (SLO)
Na luno z Zvitorepcem, Lakotnikom
in Trdonjo
Farna dvorana Šmihel 
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petek, 29. 9. 2017, 19.00
Z Lipo v jesen – literatura in glasba
Bere: Martin Kuchling, 
nastopata: Mladinska skupina Lipov
cvet in VS Lipa
Društvena dvorana Lipa, Velikovec
Prireditelj: PD Lipa

petek, 29. 9. 2017, 19.00
Predstavitev zemljevida z ledinskimi
imeni na Radišah
Tomaž Ogris; glasba: Lara in Sofie
Ruttnig
Večnamenska hiša, Dvorec pri
Radišah

petek, 29. 9. 2017, 19.30
Galerija Vprega: odprtje razstave in
branje
Stephanie Klaura »TÄTRIS_redux« 
Stefan Feinig bere iz svoje
kriminalke »Das wilde Schaf«.
Glasba: Tonč Feinig in Klaus
Lippitsch
Razstava je na ogled do 15. oktobra.

sobota, 30. 9. 2017, 10.00
Srečanje pisateljev in vseh
ljubiteljev slovenske literature
Florjan Lipuš, Jani Oswald,
Reginald Vospernik
ob 15.00 kulturno-literarni spored
Glasbeni okvir: MoPZ Valentin
Polanšek
Gostilna Kovač, Obirsko 

sobota, 30. 9. 2017, 18.00
Premiera gledališke predstave
Enkolsa
Nastopa Gledališka šola KPD
Šmihel
Farna dvorana Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 30. 9. 2017, 20.00
Premiera gledališke predstave
Jaka in sraka
Nastopa Mladinska gledališka
skupina SPD Dobrač
Pri Prangerju, Zmotiče
Prireditelj: SPD Dobrač

četrtek, 5. 10. 2017, 19.30
Zdravi odnosi – Zdravi posamezniki
Predava Anica Koprivc Prepeluh
Farni dom Sele
Prireditelja: KPD Planina in
Katoliška prosveta

sobota, 7. 10. 2017, 15.00
Predstavitev muzejskega kataloga
odkritje spominske plošče:
Andrej Kokot in 
Andrej Šuster-Drabosnjak
Slovenska pisateljska pot
Drabosnjakov dom, Kostanje

Prireditelji: SPD Drabosnjak, SNIUJ,
KKZ, DSPA, SPZ, založba Drava,
Filozofska fakulteta Ljubljana

nedelja, 8. 10. 2017, 10.45
Pohod v naravo
Parkirišče Pušnik, Šentkandolf
Prireditelj: SPD Gorjanci

petek, 13. 10. 2017, 20.00
Premiera multimedijskega koncerta
Shiva šiva – Pesmi o delu
Ženski zbor Rož
Farovž Šentjakob
ponov. 14. 10. ob 20.00 in 15. 10. ob
15.00
Prireditelj: SPD Rož

sobota, 14. 10. 2017, 19.30
Jesenski koncert Dober večer, sosed
Ljudska šola Rožek
Nastopajo: ŽePZ Trta, Oktet Sotočje,
Harmonična trojka
Prireditelj: KD Peter Markovič

sobota, 14. 10. 2017, 20.00
Koncert: Fantje s Praprotna
Gostilna Kovač, Obirsko
Prireditelj: Alpski klub Obir

četrtek, 19. 10. 2017, 20.00
Gledališka predstava Bunker
Gledališki abonma Pogled dlje
Gostuje Kulturni dom Gorica
Kulturni dom Pliberk

petek, 20. 10. 2017, 19.00
Dober večer, sosed
Nastopajo: Otroški zbor Srčki,
Sweethearts,
VS Lipa, MePZ Srce 
Kulturni dom Dobrla vas
Prireditelj: SPD Srce

sobota, 21. 10. 2017, 18.30
Dobrodelni koncert za nove orgle za
cerkev v Svečah
Nastopa Luka Debevec Mayer 
farna cerkev v Šentjanžu v Rožu
Prireditelji: SPD Kočna, fara Šentjanž,
KKZ

sobota, 21. 10. 2017, 20.00
40 let tamburaški ansambel Loče

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, Franc Opetnik, Franc Wakounig

termini:

Nastopajo: Matakustix, Dekleta
Smrtnik,
Mladi tamburaši
Kulturni dom Loče

sobota, 4. 11. 2017, 19.30
En godec nam gode – glasbena pot
Lojzeta Slaka
Gledališko-glasbena predstava
Nastopa Teater Šentviški
Farna dvorana Železna Kapla
Prireditelj: Alpski klub Obir

petek, 10. 11. 2017, 10.00
Slovenščina v družini
Čezmejni posvet v Porabju
»Govorimo svoj jezik«
Gornji Senik
Prireditelji: Iniciativa Slovenščina
v družini, 
Državna slovenska samouprava, 
Zveza Slovencev na Madžarskem,
KKZ

ponedeljek, 20. 11. 2017, 19.00
Podelitev Einspielerjeve nagrade
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Prireditelja: NSKS in KKZ

nedelja, 19. 11. 2017, 14.30
Koncert ob 115-letnici rojstva in
20-letnici smrti Milke Hartman
Kulturni dom Pliberk
Nastopajo: MoPZ Kralj Matjaž,
MePZ Podjuna, MoPZ Foltej
Hartman, Oktet Suha, PIS Žvabek, 
Ženska skupina Novum, MePZ PD
Sele, MePZ Bilka, Irina Lopinsky,
Mario Podrečnik in člani Orkestra
Slovenske filharmonije izvajajo
skladbo To bo moja pesem pela
(Milka Hartman – Roman Verdel)
člani Odra 73 – Gledališče ob Dravi
recitirajo besedila Milke Hartman
Prireditelji: KKZ, MoPZ Kralj
Matjaž, MePZ Podjuna, SPD
Edinost, KPD Drava, Oder 73 -
Gledališče ob Dravi, Kulturni dom
Pliberk
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