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ponedeljek, 22. 1. 2018

Musikal Vesna očaral mlado in staro
Slovenski gledališki praznik 2017 je 8.
decembra privabil v Mestno gledališče
Celovec obiskovalce iz celotne dvojezične Koroške. Slovenski muzikal, ki je bil
postavljen na oder po znanem slovenskem filmu (avtor Matej Bor), je z izrednim petjem in živahno mladostno- razposajeno igro navdušil staro in mlado.
Ekipa TMK (Trije mali kvadratki) je po
uspešnici Cvetje v jeseni, ki smo jo videli leta 2014 v Celovcu, očarala občinstvo
z novo produkcijo. Po sedmih razprodanih predstavah v ljubljanskih Križankah
se je izvirni slovenski muzikal podal na
turnejo po Sloveniji in sosednjih državah. Razprodane dvorane, navdušeno občinstvo in stoječe ovacije so postali redni
spremljevalci mlade in priznane ekipe, ki
prepriča z avtentičnim igranjem in izred-

nim petjem. Tako je bilo tudi 8. decembra
v Celovcu. Kdor se je kljub zimskim razmeram na cestah podal na pot, ni bil razočaran. Iskrice so kar hitro preskočile z
odra na občinstvo in vnela sta se vzburljiva igra in napeto navdušenje, ki sta se
stopnjevala z zapletom in razpletom dogajanja na odru. »Le kateri genij je dal
maturo glih na pomlad!« se sprašuje neznani pripovedovalec v opisu muzikala
in nadaljuje: »Na pomlad, ko sončni žarki postanejo nagajivi, ko se narava odene
v zapeljive barve in zadiši po ljubezni,
morajo maturanti vtakniti nosove med
knjižne platnice, se guliti za veliki preskus znanja in zrelosti ter pozabiti na vse
lepote, ki se bohotijo zunaj.« To je izhodišče za splet žive mladostniške zgodbe
polne pomot, zmot in zapletljajev, nasi-

čenih z upi, željami in razočaranji, ki se
pa nazadnje le razpletejo v srečen konec.
Razveseljivo je, da se je mladina poslužila ponudbe v velikem številu in uživala
ob ritmičnih plesnih vložkih in hitri igri
nastopajočih, navdušeni pa so bili tudi
starejši obiskovalci.
Muzikal je ustvarila izkušena kreativna
ekipa, avtor glasbe je Matjaž Vlašič, režiser Vojko Anzeljc, libretist Janez Usenik,
koreograf Miha Krušič in producent Gorazd Slak.
Gledališki praznik Krščanske kulturne
zveze je tako prepričljivo dosegel svoj
namen, da namreč nudi koroškim Slovencem kvalitetno predstavo v slovenskem jeziku, ki navduši publiko in tako
ostane porok za nadaljnje tovrstne ponudbe osrednje kulturne organizacije.

Vsem društvenikom, odbornikom,
kulturnim ustvarjalcem,
doma in po svetu
želimo vesele božične praznike
in srečno novo leto 2018!
SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE
in SNI URBAN JARNIK
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čestitamo:
Franc Opetnik – 60 let

26. 11. 2017 je v Konovecah praznoval okrogli jubilej
Franc Opetnik, predsednik
MePZ Gorotan, navdušen
pevec pri raznih zborih in
ustanovni član Okteta Suha.
S svojim prepoznavnim žametnim glasom bogati pevsko sceno na Koroškem in vse svoje življenje se
kulturno in narodnopolitično udejstvuje na raznih področjih. Poznamo ga tudi kot dobrega fotografa, ki s pogledom za detajl zna postaviti
stvari na pravo mesto. Ob jubileju mu čestitamo
in želimo naprej mnogo uspeha, zadovoljstva in
sreče ter čas za svoja vnuka.

Polde Zunder – 75 let

11. novembra je obhajal
polokrogli jubilej Polde Zunder, dekan dekanije Dobrla
vas in župnik v Železni Kapli, na Obirskem ter na Rebrci.
Prav na Rebrci je od leta
1978 naprej gradil in izgradil
priznan Mladinski center,
kjer je tudi prostor za Teden mladih umetnikov
in druge otroške oz. mladinske projekte. S
Krščansko kulturno zvezo je prek svojega kulturnega dela in skupnih projektov tesno povezan
že več desetletij. Ob jubileju mu čestitamo in
želimo obilo zdravja in zadovoljstva ter še na
mnoga leta!

Deželno priznanje za Alenko Hain

13. 12. 2017 je koroški deželni referent za kulturo
Christian Benger podelil koroški režiserki in pisateljici
Alenki Hain posebno priznanje dežele Koroške. Alenka
Hain, ki deluje kot režiserka
in mentorica pri raznih kulturnih društvih na Koroškem, je prejela priznanje
za svoje delo na področju upodabljajoče umetnosti. Prizadevni kulturni ustvarjalki čestitamo in
želimo še mnogo uspeha pri njenem delu.

Nina Zdouc prejela nagrado

Mlada pesnica Nina
Zdouc, ki trenutno študira v
Münchnu na Bavarskem, je
prejela podporno nagrado
dežele Koroške na področju
literature. Avtorica pesniške
zbirke Ko ne pišem, me ni
(2012) je s svojo izpovedno
in občuteno liriko prepričala kulturni gremij dežele. Nagrado je prejela iz rok kulturnega referenta Christiana Bengerja 13. 12. Iskreno čestitamo in želimo še mnogo uspeha pri ustvarjanju.

Nužej Tolmajer prejel
Murkovo listino

Na gradu Kromberk v Novi Gorici
je na martinovo, 11.
novembra 2017, letošnjo Murkovo listino prejel predsednik Narodopisnega
društva Urban Jarnik
Nužej
Tolmajer.
Murkovo listino je
prejel za aktiviranje,
zbiranje, realizacijo
in kontinuirano delo
pri ohranjanju koroške kulturne in etnološke dediščine. Na
tem področju je dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze z zavzetostjo nadaljeval zastavljeno delo Franceta
Cigana, ki je zbral in zapisal številne koroške ljudske pesmi. V ta sklop spada tudi obširna publikacija Tiha zemlja – Pesemsko izročilo z Radiš in iz
okolice, ki te dni izide pri Krščanski kulturni zvezi (izdajatelji: SNI Urban
Jarnik, KKZ in JSKD v Ljubljani). Za to zbirko je Nužej Tolmaier zbral nešteto starih in aktualnih pesmi, ki se pojejo ali so jih ljudje peli na Radišah in
v okolici. Obširni knjižni publikaciji so priložene tri zgoščenke z zvočno dokumentacijo zbranega gradiva (več v naslednjem biltenu!). Ob prejemu nagrade iskreno čestitamo!

Einspielerjeva nagrada
Marthi Stocker

13. 11. 2017 sta
Narodni svet koroških Slovencev in
Krščanska kulturna
zveza podelila letošnjo Einspielerjevo
nagrado južnotirolski deželni svétnici
Marthi Stocker za
njene zasluge za
slovensko narodno
skupnost na Koroškem. Martha Stocker se je že pred desetletji izkazala za
veliko prijateljico in
zagovornico slovenske manjšine in v okviru južnotirolske ljudske stranke
podpirala prizadevanja koroških Slovencev. Njena navezanost na Koroško in
na Korošce je zelo čustvena in njen odnos do koroških Slovencev je prijateljski in dobrovoljen. Ob podelitvi je slavnostni govornik predsednik Narodnega sveta Zdravko Inzko poudaril solidarnost in prijateljstvo nagrajenke
do koroških Slovencev ter dolgoletni angažma za njihove pravice in pravice
drugih narodnih manjšin v Evropi. V imenu Krščanske kulturne zveze je
navzoče pozdravil predsednik Janko Krištof, za glasbeni okvir pa je poskrbela tamburaška skupina Starabanda (Hodiše/Škofiče), ki je slavljenko še
posebej razveselila – saj občasno živi v Škofičah in izredno rada prisluhne
igranju tamburašev.

poročila:

novo:
Edicija_017

Oktet Suha je 4.
novembra v ljudski
šoli na Suhi predstavil svojo 12. zgoščenko z naslovom:
EDICIJA_017. Na zgoščenki so sodobne zborovske kompozicije dipl. komponista Edija Oražeja, ki je s tem projektom zaključil uspešno 11-letno vodstvo
Okteta Suha. Z izdajo skladb Edija Oražeja, ki jih je le-ta kot umetniški vodja v
zadnjih letih napisal prav za Oktet Suha,
želijo pevci dokumentirati skupno prehojeno pot. Ob izidu zgoščenke so izdali
tudi notni zvezek posnetih pesmi, ki dodatno bogati pevsko izročilo koroških
Slovencev. Cena zgoščenke je 15 evrov.

Vedno mlajši

Društvo Godba na
pihala v Šmihelu je
25. novembra v
ljudski šoli v Šmihelu
praznovalo
svojo 30-letnico. Ob jubileju so izdali
novo zgoščenko z izpovednim naslovom
»Vedno mlajši«. Kot je dejal Miha Vavti,
vodja treh skupin društva (Jazz Combo,
New Times Big Band in Godba na pihala), postajajo člani vedno mlajši in želijo
že najmlajši sodelovati v uspešnih skupinah društva. Društvo šteje 35 članov, ki
prihajajo iz raznih krajev Koroške. Ob
jubileju so prejeli številne čestitke ter
obljubo s strani občine, da jim bo kmalu
dala na voljo prostor za redne vaje. Na
novi zgoščenki najdete skladbe vseh treh
skupin, kar ji daje pisan in prepoznaven
zvok. Cena je 15 evrov.

Bilka N’mav
čriәz …

Na martinovo, 11.
novembra, je Mešani pevski zbor Bilka
iz Bilčovsa vabil v
domačo ljudsko šolo na predstavitev
svoje prve zgoščenke, ki že s samim naslovom predstavlja program zgoščenke
– pregled čez pesmi, pregled čez pevke
in pevce, pregled vseh sodelujočih. Tako
je zgoščenka prerez zborovskega dela, ki
ga v zadnjih letih vodi Dominik Jurca,
pri katerem pa so svoje sledove zapustili
tudi drugi (občasni) zborovodje in prirejevalci pesmi. Tradicionalno zborovsko
izvedbo večine pesmi dopolnjuje nekaj
komadov, ki so jih pevci naštudirali in
izvedli skupaj s pianistom Tončem Feinigom, ki je za te pesmi napisal tudi
ustrezne aranžmaje. Tako se novo prepleta z znanim in si utira pot v skupni kanon koroške pevske in glasbene kulture.
Cena zgoščenke je 15 evrov.

Zbirka kantavtorskih pesmi

Odvetnik Franc
Serajnik je 25.
novembra skupaj
z domačimi pevci
in glasbeniki v
Šentjakobu v Rožu predstavil svojo zbirko kantavtorskih pesmi v
rožanskem narečju. Zbirka sama
po sebi predstavlja posebnost, saj so pesmi zapisane v
rožanskem narečju, nastale pa so večinoma že pred leti, zdaj pa jih je avtor
zaključil, jim dodal melodije in jih objavlja kot dozorelo zbirko svoje pesniške
in glasbene ustvarjalnosti. Besedila so
zelo ritmična z uglajenimi verzi, ki nosijo v sebi preproste, a globoke resnice iz
vaškega vsakdana – tistega pred leti, pa
tudi sedanjega.

Rastje11na poti med bralce

Kot vsako leto
jeseni je novembra izšel zbornik
Društva slovenskih pisateljev v
Avstriji: Rastje – Revija za literaturo, ustvarjalnost in družbena vprašanja;
letos 11. po vrsti. V njem najdete zanimive prispevke z
literarnega in družbenega področja, izvirno književnost ter komentarje in kritike, ki jih je skrbno zbral in uredil uredniški tim okrog Miha Vrbinca. Revija je
tudi del knjižnega daru SPZ, ki je soizdajatelj. Cena je 19,80 €.

Slovenski dnevi 2017

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) je
tudi letos vabil na Slovenske dneve,
ki so potekali od četrtka, 14. decembra, do sobote, 16. decembra. Raznolik program je nudil nekaj za vsak
okus. Toda začnimo od začetka.
Slovenski dnevi so se začeli z gledališko igro mlajše gledališke skupine iz Sel in nadaljevali z nastopom ponovno pevajočega zbora
KSŠŠK in pevske skupine NOMOS. Za zaključek prvega večera
pa je poskrbel Tomaž Boškin Trio.
Drugi dan se je pričel z delavnico
Stefana Reichmanna, ki sta mu sledila prikaz letošnjih filmov »Iskrice« in predavanje Daniela Wuttija.
Glasbeno je drugi večer zaokrožila
popularna slovenska skupina Hamo
& Tribute 2 Love. Športno se je pričel zadnji dan, z zelo napornim treningom Tonija Smrtnika. Za uravnovešenje je nato sledil glasbenoliterarni del, ki sta ga oblikovali
Mateja Rihter in Katarina Sima.
Uspešne slovenske dneve pa je zaključil Nikolaj Efendi & his temper
z glasbenimi mojstrovinami.
(Simon Rustia)

Zbor KSŠŠK, vodi Tomaž Boškin

Odšel je Janez Hudl

27. 11. 2017 je za vedno zatisnil oči Janez Hudl iz Male vasi. Le nekaj mesecev po obhajanju 80-letnice ga je
Bog poklical k sebi in mu povrnil vse dobro, za kar si je
v življenju prizadeval. Bil je kulturnik z vsem srcem, pokončen mož, ki mu je bila slovenska beseda dragulj, družina pa zaklad in varno zavetišče. Udejstvoval se je na
kulturnem, političnem in gospodarskem področju, zastopal je slovensko narodno skupnost v raznih odborih in
ustanovah ter aktivno sooblikoval življenje narodne
skupnosti na Koroškem. Kot pevec in gledališki igralec ostaja v najboljšem spominu, njegove zasluge za krepitev slovenske besede na Koroškem ostajajo dragocena dediščina. Od 1970 do 1974 je bil odbornik KKZ. Za njegovo delo na kulturnem področju mu je Krščanska kulturna zveza leta 2016 podelila Janežičevo
priznanje. Družini in vsem njegovim dragim izrekamo iskreno sožalje!
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poročila:

Primorski dnevi na Koroškem

Sopranistka Tamara Stanese in pianist
Tomaž Simčič

Od 20. do 28. oktobra 2017 so se odvijali 18. Primorski dnevi na Koroškem, ki
jih organizirajo Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici, Slovenska prosveta v Trstu, Kulturno središče Planika v
Kanalski dolini in Krščanska kulturna
zveza iz Celovca. Za začetek je Gledališka skupina »O`Klapa« iz Gorice (režija:
Franko Žerjal) gostovala z muzikalom
Obuti maček v Ražunovi dvorani v Št.
Petru pri Št. Jakobu. Isti dan je bilo srečanje glasbenih šol v Stari pošti na Bistrici na Zilji, kjer so mladi glasbeniki iz
Koroške in iz Primorske pokazali svoje
znanje in navdušili občinstvo. V ponedeljek, 23. 10., je Drago Štoka v Selah
predstavil svojo knjigo Koroška v mojem

srcu, v torek, 24. 10., dopoldne je bila v
Tischlerjevi dvorani v Celovcu predstavitev najnovejših publikacij iz Primorske, ki so jih predstavljali: Rafko Dolhar
(dvojezični vodnik Kanalska dolina – La
Valcanale), Martin Brecelj (Anatomija
političnega zločina) in Drago Štoka (Po
stezicah in brezpotjih). V Katoliškem domu prosvete v Tinjah pa je bilo isti dan
zvečer odprtje razstave keramičarke
Gabrijele Ozbič in nato koncert samospevov tržaških skladateljev, ki sta jih zapela in zaigrala sopranistka Tamara Stanese in pianist Tomaž Simčič. 25.10. je v
Tischlerjevi dvorani v Celovcu gostoval
Slovenski oder iz Trsta s predstavo Žabji
kralj za otroke celovških dvojezičnih
ljudskih šol in otroških vrtcev. V soboto,
28. 10., je cerkveni pevski zbor iz Ukev
oblikoval večerno sv. mašo v Bilčovsu,
po maši pa so Ukovški fantje zapeli občinstvu še nekaj pesmi. Zaključek Primorskih dnevov je bil isti večer v Globasnici z nastopom dramske skupine
Prosvetnega društva Štandrež z enodejanko Gremo v teater. Kulturna izmenjava je tako pokazala pestro kulturno delovanje Slovencev iz Italije, ki se že
veselijo povratnega obiska Korošcev, saj
bodo naslednje leto oktobra v Italiji potekali 18. Koroški kulturni dnevi na Primorskem.

Slovenščina v družini – posvet v Porabju

V petek, 10. 11. 2017 je Iniciativa Slovenščina v družini skupaj z Državno slovensko samoupravo, z Zvezo Slovencev
na Madžarskem in s Krščansko kulturno
zvezo vabila na čezmejni posvet v Porabje. Na Gornjem Seniku so k temi Govorimo svoj jezik spregovorili predstavniki
Slovencev na Madžarskem, na avstrijskem Štajerskem in na Koroškem ter zastopniki Romov in Madžarov v Sloveniji. Posvet, ki je bil namenjen izmenjavi
izkušenj ter predstavitvi dobrih praks pri
posredovanju in pospeševanju manjšinskih jezikov v posameznih regijah, je pokazal različna izhodišča posameznih na-

rodnih skupnosti in posebne izzive, s katerimi se soočajo ob posredovanju »svojega« jezika. Vsem je skupno, da se posredovanje jezika začne v družini in da je
treba za družine nuditi posebne pripomočke/akcije, da jim olajšamo odločitev
za manjšinski jezik in jim nudimo potrebno podporo za to. Prišla je do izraza
tudi potreba po celovitem zavzemanju za
manjšinske jezike, ki jih morajo podpreti
politika, šolstvo, znanost in družba v dotičnih državah. Iniciativa načrtuje nadaljnji čezmejni posvet v letu 2018 na avstrijskem Štajerskem.

Na posvetu je nastopil
zbor seniške šole

Luka Debevec pel za
dobrodelni namen

V soboto, 21. 10. 2017, so v Šentjanžu
vabili v farno cerkev na poseben dobrodelni koncert, saj je tam nastopal svetovno znani bas-baritonist iz Argentine
Luka Debevec s pianistom Diegom
Licciardijem. Oba sta za daljšo turnejo
obiskala Slovenijo in rada prišla tudi na
Koroško. Koncert, ki so ga organizirali
fara Sveče, Slovensko prosvetno društvo
Kočna in Krščanska kulturna zveza, je

bil namenjen dobrodelni akciji za obnovo orgel v Svečah. Znani operni pevec je
s svojim izrazitim glasom navdušil občinstvo, ko je podal skladbe Antonina
Dvoraka, Matija Tomca, Gregorja Riharja ter španske, ameriške in črnske duhovne pesmi. Koncert je bil prvi v seriji
za obnovo sveških orgel, v letu 2018 naj
bi se niz nadaljeval.

Svrž zastopal Koroško
na Cecilijanki v Gorici

Vsakoletna pevska revija, ki jo organizira Zveza slovenske katoliške prosvete
v Gorici, je letos bila posvečena duhovniku, zborovodji, skladatelju in prirejevalcu Stanku Jericiju. Tesno sodelovanje
s Krščansko kulturno zvezo se kaže tudi
v vsakoletnem nastopu koroškega zbora
na Cecilijanki v Gorici. Letos je Koroško
zastopala pevska skupina Svrž pod vodstvom Alexa Schusterja, ki je zapela tudi
pesem v domačem rožanskem narečju.

poročila:

Koncert v spomin Milki Hartman v Pliberku

V nedeljo, 19. 11. 2017, so KKZ,
MoPZ Kralj Matjaž, MePZ Podjuna,
SPD Edinost, KPD Drava, Oder 73-Gledališče ob Dravi in KD Pliberk vabili
na poseben koncert v spomin pesnici z
Libuškega puәla, Milki Hartman. Rojena
11. februarja 1902 v Libučah se je Milka
Hartman vse življenje aktivno vključevala v kulturno življenje koroških Slovencev. Delovala je na področju izobraževanja ter kulturnega in umetnostnega
ustvarjanja. Napisala je ogromno pesmi,
od katerih so mnoge uglasbili razni skladatelji in priredili številni prirejevalci.
Zbori jih prepevajo in nosijo njeno oporoko med ljudi.
Temu primeren je bil tudi spored koncerta, ki so ga v prvem delu oblikovali:
Moški pevski zbor Kralj Matjaž, Moški
pevski zbor Foltej Hartman, Pevsko-instrumentalna skupina KPD Drava, Oktet
Suha in Mešani pevski zbor Podjuna.
V drugem delu pa sta mešana pevska

Mešani pevski zbor Podjuna, vodi Anja Kapun

zbora PD Sele in Bilka iz Bilčovsa ob
spremljavi članov Orkestra Slovenske
filharmonije in sodelovanju solistov sopranistke Irine Lopinsky in tenorista
Maria Podrečnika izvajala skladbo na
besedila Milke Hartman, ki jih je uglas-

Iskrica navdušila že sedmič

Prestavitev filmov v Celovcu

Letošnji festival kratkih filmov, ki ga
ob gmotni podpori Volbankove ustanove, Krščanske kulturne zveze in drugih
ustanov vsako leto pripravi Miha Dolinšek s svojim angažiranim timom, je 14.
novembra v celovški kinodvorani CineCity pokazal 18 filmov izpod peresa
mladih filmskih ustvarjalcev. Večina filmov je nastajala od vigredi do poletja tega leta – deloma tudi med šolskim poukom na Slovenski gimnaziji –, trije
filmi pa so nastali v okviru filmskega
krožka v Mladinskem domu. Kot vsako
leto je bil festival tekmovalnega značaja
in posamezni filmi ter njihovi protagoni-

sti so se v raznih kategorijah pomerili
med seboj. Kakor je medtem že dobra
tradicija, so tudi tokrat v posameznih filmih sodelovali nekateri učitelji in tako
aktivno ter v zabavo svojih učencev podprli kreativno ustvarjanje svojih gojencev. Za najboljši film dneva je bil izbran
triler Nadja? (avtorice: Nadja in Jana
Ogris, Debora Stern). Gledalci in akterji
so uživali ob predvajanju in gledanju filmov v največji celovški kinodvorani, ki
je bila ta dan kar neke vrste »Hollywood
v malem«. Veselimo se že iskrice 2018 in
novih filmskih zamisli naše mladine.

bil Roman Verdel, To bo moja pesem pela.
Za povezavo so poskrbeli člani Odra
73-Gledališča ob Dravi, ki so med posameznimi pesmimi recitirali besedila Milke Hartman.

Tamburaški ansambel
Loče praznoval jubilej

21. 10. 2017 je Tamburaški ansambel
Loče obhajal 40-letnico in vabil na jubilejni koncert v domači kulturni dom. Pod
mogočno Jepo je zbrano občinstvo prisluhnilo jubilantom in prijateljem, ki so
prišli čestitat in so skupaj s slavljenci
oblikovali pester kulturni spored. V imenu Krščanske kulturne zveze sta čestitala tajnica Zalka Kelih-Olip in podpredsednik Zdravko Inzko ter ustanovnim
članom Eriki Wrolich, Tereziji, Lojzu in
Marjanu Gallobu za 40-letno delovanje
predala posebno priznanje KKZ. V imenu SKD Jepa-Baško jezero se je predsednica Anica Lesjak-Ressmann zahvalila za dolgoletno delo, v imenu občine
in dežele pa župan Christian Poglitsch
ter deželna svétnica Beate Prettner. Na
koncertu so nastopili še Dekleta Smrtnik
in skupina Matakustix.

Vodja skupine Erika Wrolich
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SNI Urban Jarnik:

Martina Piko-Rustia

Etnološki muzej na Kostanjah je
praznoval 15-letnico obstoja
Slavnostno odprtje etnološkega muzeja na Kostanjah je bilo septembra leta
2002, praznovanje ob 15-letnici muzeja
na Kostanjah pa je potekalo 7. oktobra
letos. Takrat so v okviru slovenske pisateljske poti na Koroškem odkrili spominsko ploščo v spomin bukovniku Andreju Šusterju Drabosnjaku in v spomin
kostanjškemu pesniku Andreju Kokotu.
Na prireditvi je bila tudi predstavitev novega muzejskega kataloga Etnološka
zbirka Kostanje – Kraj spomina in učenja. Prireditelji slovesnosti so bili Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak na
Kostanjah, Društvo slovenskih pisateljev
v Avstriji, SPZ in KKZ, SNI Urban Jarnik, Založba Drava in Univerza Ljubljana – Filozofska fakulteta.
Na slavnostni prireditvi, ki so se je
udeležili številni domačini ter gostje od
blizu in daleč, so spregovorili govorniki
Ernst Dragaschnig za SPD Drabosnjak
na Kostanjah, Niko Kupper za Društvo

slovenskih pisateljev v Avstriji in Martina Piko-Rustia za SNI Urban Jarnik. Katalog in muzejsko zbirko sta predstavili
avtorici Uši Sereinig in Polona Sketelj.
Predstavitev pesniških zbirk Ene zelo lepe litanije, spisane od porednega kmeta v
Korotanu (A. Šuster-Drabosnjak) ter Pesmi za moje ljudi (A. Kokot) je potekala
v obliki recitalov, ki sta jih oblikovala
Monika Wieser-Zeichen in Alex Schuster. Pevsko sta prireditev olepšala Otroški zbor LŠ Kostanje in Vokalna ekipa
SVRŽ.
Petnajstletnica muzeja na Kostanjah je
nudila možnost za pogled nazaj in pogled naprej. Veliko število navzočih ob
prireditvi je pokazalo, da se je Etnološki
muzej Kostanje v letih svojega obstoja
uzavestil kot kraj spomina in učenja na
našo polpreteklo dobo, ki so jo oblikovali naši predniki s trdim delom za vsakdanji kruh.

Odprtje etnografskega muzeja na Solbici v Reziji
Na Solbici, edini vasi v Reziji, ki je po
uničujočem potresu iz leta 1976 ohranila
svojo značilno stavbno tipologijo, so v
soboto, 14. oktobra 2017, odprli vrata
novega etnografskega muzeja. Muzej, ki
bo deloval tudi kot kulturni center, kjer
imata sedež Zveza slovenskih kulturnih
društev in Kulturno društvo Rozajanski
dum, ima svoje prostore v Plocovi hiši.
Kulturno društvo »Muzej rezijanskih ljudi«, ki deluje od leta 1995 in se ukvarja z
zbiranjem, hranjenjem in urejanjem rezijanskega ljudskega izročila, je leta 2013
odkupilo tipično domačo hišo na Solbici.
Novo preurejeno muzejsko hišo sestavljata manjša hišica, v kateri je rekonstrukcija tipične rezijanske kuhinje in
spalnice, in glavna stavba, v kateri se bodo vrstile začasne tematske razstave.
Prva razstava je posvečena ustnemu izro-

čilu in so jo uredili v sklopu projekta
»Zverinice tu-w Reziji«.
Muzej predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju in ovrednotenju rezijanske kulture. Zbirka prestavlja stavbno dediščino, predmete, ki so obenem tudi nosilci življenjskih zgodb, ustno izročilo,
rezijansko narečje, ples, glasbo in navade, torej vse, kar sestavlja bogato kulturno zakladnico te doline. Nov muzej pa bo
omogočil, da se vse to ne bo izgubilo in da
se bo prenašalo tudi na mlajše generacije.
K ohranjanju spomina bosta pripomogla
tudi večjezična razstava in katalog (v rezijanskem narečju in v knjižni slovenščini, italijanščini in angleščini).
Informacije:
tel. +39 (0)433 53428;
e-pošta: muzej@rezija.com

Spletna stran: http://rezija.com/sl/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/raccolta-etnografica

Kolarska delavnica
v rojstni hiši
Lenčke Kupper
V septembru in oktobru 2017 so sodelavci inštituta Urban Jarnik fotografirali
predmete ohranjene kolarske delavnice
v rojstni hiši Lenčke Kupper na Bistrici
pri Pliberku, v kateri je deloval kot kolar
njen oče Ciril Rudolf. Ohranjeni so vsi s
kolarsko dejavnostjo povezani predmeti,
ki jih je bil uporabljal.

Ciril Rudolf v svoji delavnici.
Fotoarhiv Lenčke Kupper

Jakob Špicar med
jeseniškimi
dramskimi igralci

Na Jesenicah letos obeležujejo
stodvajsetletnico gledališke dejavnosti. V sklopu tradicionalnih jubilejnih
30. Čufarjevih dnevov so letos namenili posebno pozornost jeseniškim
dramskim igralcem. Mnogi med njimi so postali znani širše v Sloveniji in
tudi svetu. Med njimi so Jakob Špicar, Bojan Čebulj, Miha Baloh, Bojan
Maroševič, Uroš Smolej in Urška
Hlebec. Eden začetnikov gledališča
na Jesenicah je bil Jakob Špicar, ki je
bil umetniški vodja leta 1910 ustanovljenega Gledališkega društva Jesenice. K razvoju jeseniškega gledališča je veliko prispeval tudi igralec in
režiser Bojan Čebulj (1928–2013).
Bojan Čebulj se je leta 1973 preselil
na Štajersko, kjer je v Mariborskem
lutkovnem gledališču vse do svoje
upoko- jitve opravljal delo direktorja,
režiserja, igralca in scenografa. Muzejskega večera z naslovom »Jesniški
dramski igralci, od kod in kam?«, ki
ga je vodil Aljaž Pogačnik, so se udeležili tudi igralec Bojan Maroševič,
vnukinja Jakoba Špicarja Mirjana Vevar in sorodniki Bojana Čebulja. Prireditve sta se udeležila tudi Nužej
Tolmajer in Martina Piko-Rustia. Nužej Tolmajer, ki je osebno poznal Jaka
Špicarja in Bojana Čebulja, je opozoril, da sta bila oba močno povezana s
koroškim kulturnim ustvarjanjem –
Jaka Špicar kot igralec, režiser in avtor gledaliških besedil, Bojan Čebulj
kot pobudnik lutkovne gledališke
ustvarjalnosti na Koroškem.

Verena Smrtnik

Cikl Cakl 2017
Mednarodni lutkovni festival CIKL
CAKL je festival, ki v koroški in tudi v
avstrijski kulturni prostor vnaša svežino
izvirne, kakovostne in raznolike mednarodne lutkovne produkcije. Z leti je festival rasel, postal vse bolj poznan in prepoznaven, tako da se zdaj pojavlja tudi na
seznamu najbolj uglednih festivalov v
Evropi.
Letošnji mednarodni lutkovni festival
je potekal od 18. do 22. oktobra v Šmihelu.
V sredo, 18. oktobra, je bilo odprtje, na
katerem so si lahko družine in otroci
ogledali magično ulično klovnado. Nato
je vrtec iz Šmihela predstavil gledališko
delavnico. Otroci so se v kratkem času
naučili kratke gledališke in lutkovne
zgodbice. Nekateri so celo prvič stali na
odru. Program se je nadaljeval z zadnjo
predstavo na prostem. Ulična klovnada
je na koncu navdušila vse občinstvo. Na
občini si je vsak lahko ogledal razstavo
gledališkega delovanja v Šmihelu, razstavljeni so bili različne lutke in predmeti iz določenih izbranih iger.
V četrtek in petek je bil program namenjen ljudskim, srednjim šolam in vrtcem.
Predstava Afriško sonce je predvsem z
glasbo, gibanjem in petjem navdušila
otroke vseh starosti. Predstavo je nenehno spremljal smeh. Nemška predstava
Grdi raček je potekala v petek in je trajala eno uro. Kljub temu med predstavo ni
bilo potrebno gledati na uro, ker sta igral-

gledališče:

Lutkovna predstava
za šole in vrtce
Meseca januarja vabimo otroke
ljudskih šol in otroških vrtcev na
ogled profesionalne lutkovne
predstave v slovenščini. Tokrat
pride gostovat Gledališče MalihVelikih s predstavo PETER KLEPEC. Predstava črpa svojo snov iz
ljudske zgodbe o drobnem in šibkem fantu, ki zaradi svoje dobrote
postane močan.

15.–17. 1. 2018

„Afriško sonce“ je navdušilo otroke.
ki profesionalno sestavili program, ki je
bil primeren za otroke.
Ostali dnevi so bili namenjeni za vse
občinstvo in družine. Videli smo še predmetno gledališče, namizne lutke, senčno
gledališče, lutke na palici, marionete in
multimedijske predstave.
V programu CIKL CAKLa ste tudi tokrat našli predstave, ki se močno razlikujejo po tehnični plati, animaciji in zgodbi. Festival je tudi letos z vso
raznolikostjo popeljal v čudovit lutkovni
svet.
Predstave, v katerih najdemo najrazličnejše umetniške in estetske oprijeme,
odlikuje lutkovna animacija na zelo kakovostni ravni. Gostovale so skupine iz
Avstrije, Nemčije, Slovenije, Francije,
Anglije in Španije.

Lutkovna predstava za šole in vrtce,
Peter Klepec

Gledališke in lutkovne skupine so se na premiero začele pripravljati na
delavnici v Ankaranu (razen MS Dobrač). Naslednje leto nas čakata še najmanj dve premieri – skupina ŠTKGRA iz Šmihela in gledališka šola v Selah.

22. 09. 2017 Indija Koromandija, Otroška gledališka skupina Šentlipš
23. 09. 2017 Čuden šolski dan, Otroška gledališka skupina SPD Bilka Bilčovs
30. 09. 2017 Jaka in sraka, Mladinska skupina Dobrač
07. 10. 2017 Sneguljčica in 7 palčkov, Lutke SPD Srce
12. 10. 2017 Radoveden SLONČEK, Lutk. skupina Mladi Celovčani SKD Celovec
27. 10. 2017 Čarovnik iz Oza, Otroška mladinska gledališka skupina KKD Vogrče
28. 10. 2017 Lepotica in zver, Lutkovna skupina SPD Danica, Šentprimož
24. 11. 2017 Pasji dnevnik, Mladinska gledališka skupina SPD Bilka Bilčovs
25.1 1. 2017 Medeja, Mladinska gledališka skupina KPD Planina Sele
15. 12. 2017 Desni kupè, Gledališka skupina Sami močni KPD Šmihel
26. 12. 2017 (Totalno) katastrofalna večerja, Gledališka skupina KPD Planina Sele

Premiera Čarovnik iz Oza, Vogrče

Po nekaj letih se Tribuna zopet
vrača v Celovec in kot vsako leto
nudimo skupinam profesionalne
delavnice in pogovor s strokovnjaki JSKD. Letos ponujamo program predvsem za šole v Celovcu.

Premiera Lepotica in zver, LŠ Danica
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termini:
23. 12. 2017, 18:00
➠ sobota,
Božični koncert

Nastopajo: Otroški zbor Trtinos,
MoPZ Trta, ŽePZ Trta,
vokalna skupina Tambula
(Iniciativ Angola), kvartet
MundArt, Glasbena šola Rutar
Farna cerkev, Št. Lipš
Prireditelj: SPD Trta

23. 12. 2017, 19:00
➠ sobota,
Božični koncert

Nastopa: Duo Appasionato
(Sara Lešnik in Mihael Strniša)
Lepenska šola, Lepena

➠
➠
➠
➠

25. 12. 2017, 10:00
➠ ponedeljek,
Praznična maša na sveti dan

z mašo Wolfganga Amadeusa
Mozarta (Missa Brevis v G-duru,
KV140)
Nastopajo: Birgit Stöckler (sopran),
Sebastian Seifert (alt), Grega Nowak
(tenor), Gregor Einspieler (bas);
zbor samostana Šentpavel v
Labotski dolini;
vodi: Florian Moskopf
Samostan, Šentpavel v Labotski
dolini

torek, 26. 12. 2017, 15:00
➠ Premiera
predstave »(Totalno)
katastrofalna večerja«
Nastopa: Gledališka skupina
KPD Planina Sele;
režija: Niko Kranjc
Farni dom, Sele

➠
➠
➠

➠

26. 12. 2017, 19:00
➠ torek,
Predstava Desni kupé Mladinska
gledališka skupina
KPD Šmihel »Sami močni«,
besedilo in režija: Alenka Hain
Farna dvorana, Šmihel

➠

torek, 26.1 2. 2017, 20:00
➠ Športni
ples na štefanovo

za ples igra: Ansambel Rosa
Farni dom, Sele

29. 12. 2017, 20:00
➠ petek,
»Trio«

v gledališkem abonmaju Pogled dlje
z dramskim prvencem Gašperja Tiča
gostuje: Gledališče Koper
igrajo: Uroš Smolej, Daniel Malalan,
Rok Matek
režija: Jaka Ivanc
k&k, Šentjanž v Rožu

5. 1. 2018, 20:00
➠ petek,
66. Slovenski ples

za ples igrajo: Sam’s Fever,
Big band Nova, Deja Vu
International Band
Casineum, Vrba

➠
➠

sobota, 6. 1. 2018,
Novoletno srečanje,
Hiša kulture, Žvabek, KPD Drava

sobota, 6. 1. 2018, 14:30
Novoletni koncert
Kulturni dom, Šentprimož
Prireditelj: SPD Danica

sobota, 6.–7. 1. 2018
Novoletno srečanje v Tinjah
Prireditelj: Katoliška akcija

sobota, 13. 1. 2018, 20:00
Plesno-glasbena predstava
Koncert za Mam
avtorica in koreografinja:
Maša Kagao Knez
Farovž, Šentjakob v Rožu

sobota, 13. 1.2018
Podjunski ples
Prireditelj: SKD Globasnica

ponedeljek, 15.–17. 1. 2018
Lutkovna predstava za šole in vrtce,
Šmihel, Celovec, Šentjakob
Prireditelj: KKZ
petek, 19. 1. 2018
Literarno branje in finisaža,
Katja Kozjek-Varl
Hiša kulture Žvabek
Prireditelj: KPD Drava

sobota, 20. 1. 2018
Seminar za vodenje
otroških in mladinskih zborov,
Katoliški dom prosvete Sodalitas
Prireditelj: KKZ

ponedeljek, 22. 1. 2017, 19:00
Podelitev Tischlerjeve nagrade
prejemnica: Lenčka Kupper
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Prireditelja: NSKS, KKZ

četrtek, 25. 1. 2018, 17:00
Noč višjih šol, Višja šola Št. Peter

petek, 26. 1. 2018, 8:30–12:30
Dan odprtih vrat
višja šola Št. Peter

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

sobota, 27. 1. 2018, 14:30
Predstavitev publikacije
Tiha zemlja
Kulturni dom Radiše
Prireditelji: SPD Radiše, KKZ,
SNI UJ

28. 1. 2018, 14:30
➠ nedelja,
Prireditev ob slovenskem

kulturnem prazniku
Katoliški dom prosvete Sodalitas
Prireditelji: Katoliški dom,
PD Lipa

31. 1. 2018, 18:30
➠ sreda,
Koncert Glasbene šole

Pri Borovcu / Hotel Mittagskogel,
Ledince
Prireditelj: SKD Jepa-Baško jezero

3. 2. 2018, 20:00
➠ sobota,
Ples Danice

Igra ansambel Saša Avsenik
Kulturni dom, Šentprimož
Prireditelj: SPD Danica

8. 2. 2018, 19:00
➠ četrtek,
Prireditev ob slovenskem

kulturnem prazniku
Celovec
Prireditelji: KKZ, SPZ, Generalni
konzulat RS v Celovcu, DSPA

nedelja, 11. 3. 2017, 14.30

Prireditelj: KKZ

Dom glasbe Celovec
nedelja, 18. 3. 2017, 14.30
Kulturni center Trbiž
Prireditelji: KKZ / ZPZP /
SKS Planika

Koroška in Primorska pojeta

Zalka Kelih-Olip
Martin Kuchling
Verena Smrtnik
Sabina Anderwald

Prispevki: Martin Kuchling, Verena Smrtnik, Martina Piko-Rustia, Simon Rustia
Slike: Nedelja, Novice, KKZ, SNI Urban Jarnik
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-12
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-21

kelih@kkz.at
kuchling@kkz.at
verena.smrtnik@kkz.at
anderwald@kkz.at

IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik Martin Kuchling

