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Pisani šopki izbranih melodij so napol-
nili Dom glasbe v Celovcu, ko so koroški
zbori in gostje iz Slovenije in Italije za-
peli v spomin na duhovnika, skladatelja
in zbiratelja ljudskih pesmi Franceta
Cigana. 

V nedeljo, 11. 3. 2018, je Krščanska
kulturna zveza vabila na tradicionalni
koncert Koroška poje. Koncert je bil po -
svečen Francetu Ciganu, ki se je vse svo-
je življenje zavzemal za petje in za ljud-
sko pesem ter za mladino, ki ji je kot
učitelj in vzgojitelj namenil velik del
svoje življenjske energije. Ko je v letu
1971 vse prerano umrl, nam je zapustil
ogromen glasbeni opus in oporoko, da je
slovenska ljudska pesem pomemben del
naše kulture in pomemben del kulture de-
žele Koroške. Njegove skladbe in prired-
be za razne instrumentalne in pevske za-
sedbe so del naše pevske in glasbene
kulture. Predsednik Krščanske kulturne
zveze Janko Krištof je v svojem nagovo-
ru izpostavil vsestransko osebnost Fran-

ceta Cigana in poudaril pomen spominja-
nja nanj, ko je dejal: »Ko se spominjamo
ljudi, ki so v preteklosti delovali v dobro
naše kulture in naše narodne skupnosti,
jim izkazujemo čast in izražamo svojo
hvaležnost za opravljeno delo, ki še ved-
no na določen način zaznamuje naše
življenje. Tako priložnost nam dajejo
okrogle obletnice. Zato smo si za letoš-
njo Koroška poje izbrali Franceta Ciga-
na, enega najpomembnejših glasbenih
ustvarjalcev med nami. Življenje, lik in
delo glasbene in duhovniške osebnosti
Franceta Cigana naj danes na novo za-
sveti med nami. Na ta način izrazimo, da
je pomemben tudi za današnji čas, za da-
našnji trenutek, za naše kulturno ustvar-
janje. Z njim nadaljujemo njegovo delo
in njegova prizadevanja.«

Koroška je pela v čast velikemu zbira-
telju in prirejevalcu ljudske pesmi, ki je
vedel za pomen tega izročila in ga je znal
ustrezno obdelati ter posredovati dalje.

(več o koncertu na strani 4)

Srečanje mladinskih in
otroških zborov
15. 4. 2018, 14.30, Pliberk, Kulturni dom 
Prireditelji: KKZ, KD Pliberk, MePZ Podjuna, SPD
Edinost
22. 4. 2018, 14.30 Radiše, Kulturni dom 
Prireditelja: KKZ, SPD Radiše

Teden mladih 
umetnikov
23.–28. 7. 2018 na Rebrci
30.7.–4. 8. 2018 na Rebrci 

Prireditelji: KKZ, KOM, 
Mladinski center na Rebrci

Poletna glasbena
delavnica
ON BROADWAY
5.–9. 8. 2018, Dom prosvete
Sodalitas v Tinjah
Prireditelja: Dom prosvete
Sodalitas, KKZ

Ob 110-letnici rojstva Franceta Cigana

Vsem društvenikom, kulturnim
ustvarjalcem, Slovencem doma
in po svetu želimo blagoslovljene
velikonočne praznike
SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE in 
SNI URBAN JARNIK

KRST
PRI SAVICI

FRANCE PREŠEREN

JANKO KRIŠTOF
TONČ FEINIG

recital

glasba
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Dom prosvete
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Mohorjeva
Tischlerjeva dvorana

Vstopnina:    PP: € 8,--,   VB € 10,--,    mladina/študentje: € 5,--

Posvečeno Lenčki
Kupper ob 80-letnici

Združeni zbori pod vodstvom Maria Podrečnika
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Tischlerjeva nagrada 2018 Lenčki Kupper

V ponedeljek, 22. 1. 2018, je bila v
Tischlerjevi dvorani Slomškovega do-
ma v Celovcu slavnostna podelitev
39. Tischlerjeve nagrade. Nagrado po-
deljujeta Krščanska kulturna zveza in
Narodni svet koroških Slovencev za-
služnim osebnostim, ki se zavzemajo
za dobro in krepitev slovenske narodne
skupnosti na Koroškem. Letošnja dobi-
tnica nagrade je Lenčka Kupper, znana

avtorica in sklada-
teljica predvsem
otroških pesmi. V
njen opus spadajo
tudi pesmi za odra-
sle, pripovedke,
lutkovne in gledali-
ške igre. Slavno s t -
na govornica Mo-
nika Novak-Sabot-
nik je v svojem na-
govoru izpostavila
dejstvo, da pesmi
Lenčke Kupper
spremljajo otroke v
družinah, otroških
vrtcih, šolah in dru-
štvenih zborih kot

kulturna dobrina skozi leto in čas. Na-
grajenka je v svojem zahvalnem govo-
ru poudarila, da ji je »vse dano od zgo-
raj«. Slovesno podelitev sta olepšala
MePZ Jakob Petelin Gallus pod vod-
stvom Maria Podrečnika, pri katerem
je Lenčka Kupper dolga leta pela in bi-
la tudi predsednica zbora, ter Otroški
zbor SPD Danica pod vodstvom Barba-
re Mistelbauer-Stern. 

Janko Krištof, Lenčka Kupper, Zdravko Inzko

40 let Slovenske
glasbene šole na

Koroškem
Z vrhunskim koncertom absolven-

tov Slovenske glasbene šole na Koro-
škem, je le-ta 9. 3. 2018 v Mestni hiši
v Borovljah uvedla v jubilejno leto, v
katerem se bodo zvrstili še nadaljnji
koncerti ob 40-letnici obstoja sloven-
ske glasbene ustanove na Koroškem.
Ravnatelj Roman Verdel je izpostavil
zgodovino in začetke delovanja šole
ter kakovost pouka, ki se zrcali v na-
stopajočih absolventih. Zahvalo je iz-
rekel tudi vsem učiteljem in uslužben-
cem ter navzoče povabil na jubilejni
koncert 26. 6. 2018 v Domu glasbe v
Celovcu. 

Slavnostni koncert v Borovljah so
oblikovali Veronika Lesjak (klavir,
prečna flavta, petje), Jaka Slavkov
(prečna flavta), Lucia Haab (klavir),
Christian Laussegger (harmonika),
Jan Müller (prečna flavta) in Nina Po-
potnig (viola). Na klavirju sta mlade
absolvente spremljala učitelja Andrej
Feinig in Špela Filipič. 

MePZ Peca – praznoval 60 let obstoja
Za začetek Globaških kulturnih dnevov so društveniki in

pevci vabili na jubilejni koncert in predstavitev nove zgoščen-
ke Mešanega pevskega zbora Peca, ki ga vodi Petra Straunik.
Na koncertu v globaški ljudski šoli so prikazali pregled delo-
vanja zbora in izpostavili delo posameznih zborovodij, ki so
zbor vodili v teh letih. Posebej hvaležno je predsednica društva
Marija Markitz pozdravila in počastila ustanovitelja zbora
Janeza Petjaka, ki mu je ob tej priložnosti izročila darilo.

Zgoščenka S Peco na pot vsebuje posnetke zbora od leta 1956 do 2016 in kaže delo-
vanje in razvoj zbora skozi čas. Na voljo je pri društvenikih in v obeh slovenskih knji-
garnah v Celovcu. Globaški kulturni teden traja še do 28. 4. 2018 – glej stran 5. 

25 let Društva slovensko-avstrijskega
prijateljstva

28. februarja je Društvo slovensko-avstrijskega prijatelj-
stva v Ljubljani obhajalo svojo 25-letnico, na katero je po-
vabilo predstavnike uradov in ustanov, ki so v preteklem
četrtstoletju sooblikovali društvena prizadevanja. Predsed-
nik društva Lovro Sodja je predstavil društveno dejavnost
preteklosti, ki je zajeta tudi v zborniku, ki ga je društvo iz-
dalo ob tej priliki. V njem pridejo do besede tudi predstav-
niki državnih ustanov Avstrije in Slovenije, na prireditvi
sami pa so osebno čestitali tudi predstavniki pobratenih in
sodelujočih organizacij. V imenu Krščanske kulturne zve-
ze je čestital Martin Kuchling in izpostavil dobro sodelo-

vanje z društvom v okviru vsakoletnih koroških kulturnih dnevov. Ob 25-letnici še en-
krat čestitamo in želimo mnogo uspeha pri čezmejnem povezovanju tudi v prihodnje. 

Govorniški natečaj
Ob podelitvi Tischler-

jeve nagrade so bile po-
deljene tudi nagrade in
priznanja govorniškega
natečaja, ki ga razpisu-
jeta KKZ in NSKS za
dijake višje stopnje slo-
venskih in dvojezičnih
šolskih ustanov na Ko-
roškem. Zaključno tek-
movanje natečaja je bilo
15. 1. 2018 na ZG/ZRG
za Slovence, na katerem
je žirijo najbolj prepričal
Luka Podlipnik (Slo-
venska gimnazija) s svo-

jim govorom o Ivanu Cankarju. Drugo me-
sto je zavzel Maks Dakskobler (Višja šola
Št. Peter), tretje pa Leon Založnik (Dvojezi-
čna trgovska akademija). Ob podelitvi na-
grad je nastopil zmagovalec natečaja, Luka
Podlipnik s svojim zmagovalnim govorom,
prav tako pa drugouvrščeni Maks Daksko-
bler z govorom na temo o onesnaževanju
okolja. Na natečaju so sodelovali še Sarah
Terbuch, Matej Rozman in Davorin Bezjak. 

Zmagovalec
Luka Podlipnik

Predsednik  
Lovro 
Sodja



3novo: poročila:

Tiha zemlja
Ob začetku leta sta

SNI Urban Jarnik in
Krščanska kulturna
zveza predstavila no-
vo publikacijo: Tiha
zemlja – Pesemsko iz-
ročilo z Radiš in iz
okolice. Avtor knjige
je Nužej Tolmajer, ki

je v preteklih letih zbral ogromno gradiva, ki ga
je glasbeno pregledal in uredil Egi Gašperšič.
Soizdajatelj je Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti v Ljubljani.

Zbirka predstavlja pesemsko ljudsko izročilo
z Radiš in iz okoliških krajev od najstarejših za-
pisov do sodobne tovrstne pevske literature na
tem območju. V prvem delu so zbrane pesmi iz
doslej neznanih rokopisnih zapisov ali prepisov
in pesmi, ki so bile že objavljene v starejših
publikacijah. Drugi del zbirke predstavlja
pevsko gradivo, ki se še danes poje in so ga v
preteklih letih zapeli zbiratelju Nužeju Tol-
maierju posamezni pevci, pevke, družine in
pevske skupine. Tako je odkril marsikateri dra-
gulj in ga z zapisom obvaroval pozabe. 

Zbirki so priložene
tri zgoščenke, na kate-
rih je del teh zbranih
pesmi dokumentiran
tudi v zvočni obliki.
Obsežno gradivo daje
lep pregled nad razvo-
jem ljudske pesmi v
teku več stoletij, pri-

kazuje pa tudi trenutno stanje tega živega ljud-
skega izročila v teh krajih.

Celotna knjiga je posrečena kompozicija – od
ovitka, ki sta ga narisala in oblikovala domačin-
ka in domačin, prek zbranih starih virov do ak-
tualno zapetih, posnetih in zapisanih pesmi –, s
katero avtor Nužej Tolmajer zaključuje dolgo-
letno zbiranje in pripravo publikacije ter zgo -
ščenk. 

Cena knjige je 34 evrov, v paketu z zgoščen-
kami pa stane 49 evrov. Na voljo je pri izdajate-
ljih in v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu. 

Brez meja
Nova zgoščenka
Krščanska kulturna

zveza in Slovenska
prosvetna zveza sta ob
80-letnici pesnice in
skladateljice Lenčke

Kupper na novo izdali zgoščenko z naslovom
Brez meja. Istoimenska kaseta je bila objavlje-
na leta 1987 (SPZ, Drava), prikupne pesmi, ki
so prave uspešnice, pa so zdaj na voljo tudi v
sodobni zvočni obliki. Zgoščenka bo predsta-
vljena 4. aprila, na rojstni dan Lenčke Kupper, v
knjigarni Haček. Cena je 15 evrov. 

Občni zbor Kluba slovenskih študentk
in študentov na Koroškem

V četrtek, 22. 3. 2018, je bil v prostorih Slovenskih mladinskih organi-
zacij v Spengergasse občni zbor KSŠŠK. Odhajajoči predsednik Andi
Smrtnik je ob predaji poslov s ponosom poročal o preteklem obdobju in
posebej izpostavil obnovitev klubskih prostorov. Za novega predsednika je
bil izvoljen Simon Rustia, ki je ob začetku mandatne dobe izpostavil: »V
zadnjih mesecih smo že malo pokukali čez ramena starega odbora in si
ogledali, kako zgleda klubski vsakdan. Z delovanjem, ki so ga vodili in
ustvarjali naši predhodniki, hočemo nadaljevati, ob tem pa tudi vplesti
kakšne novosti. V prvi vrsti hočemo nuditi študentkam in študentom
prostor, v katerem se počutijo dobro in v katerega radi zahajajo. To druže-
nje pa bomo popestrili z raznolikim programom, ki bo nudil nekaj za vsak
okus. Poleg tega v našem klubu deluje tudi zbor, v katerem poje 15 pevk in
pevcev. Vodi ga Tomaž Boškin, ki poleg glasbenih napotkov prinaša v klub
tudi ogromno veselja. 

Zelo se veselimo novih izzivov in vsakega, ki ga zanima, kaj študentke
in študenti počnejo, prisrčno vabimo v naše prostore!«

Novi odbor
KSŠŠK:
predsednik in
podpredsednik -
Simon Rustia,
Izidor Sturm;
blagajnik in
namestnica -
Dorian Urank
in Janina Opet-
nik; tajnica in
namestnik -

Ana Einspieler, Rok Selan; odgovorna za zbor - Kristina Kragelj.

Sprememba tudi na vrhu Koroške dijaške zveze
Koroška dijaška zveza je imela redni občni zbor 9. marca 2018. Na njem

je bil za predsednika izvoljen Daniel Trampusch, dijak 6. razreda Sloven-
ske gimnazije, ki je nasledil na tem mestu Stefana Hribernika. Nadaljnji
člani novega odbora so: podpredsednica – Eva-Magdalena Angerer; tajnik
in namestnica – Simon Tandler, Noa Bar-Meir; blagajničarka in namestni-
ca – Johanna Haab, Anja Smolnik; odbornik – Daniel Haschej.

Kontaktna leča
Od 23. do 24. 3. 2018 je potekala letošnja Kontaktna leča, ki jo pri-

rejajo vsako leto sedmošolci Slovenske gimnazije. Tako so mladi tudi
letos skušali nagovoriti sovrstnike za prijateljsko medsebojno sreča-
nje, kjer zavestno pride do izraza dvojezičnost Koroške. V centru Me-
gaPoint v Celovcu so vabili na dva koncerta, ki so ju oblikovale sku-
pine Bališ, Blechreiz in Popwal.  

Novi odbor KDZ
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Slovenski kul-
turni praznik

8. 2. 2018 so prireditelji Generalni
konzulat RS v Celovcu, Krščanska
kulturna zveza, Slovenska prosvetna
zveza in Društvo slovenskih pisate-
ljev v Avstriji vabili v ORF-teater v
Celovcu na osrednjo prireditev ob
letošnjem slovenskem kulturnem
prazniku. Obeležitev praznika je bi-
la letos povsem v znamenju 100-let -
nice smrti Ivana Cankarja, ki je kot
pisatelj in dramatik postavil trdne te-
melje slovenski leposlovni besedi.

V režiji Alenke Hain je igralec Alek-
sander Tolmaier podal lik Ivana
Cankarja in z izbiro citatov iz njego-
vih del in komentarjev nanje občin-
stvu predstavil človeka, ki je znal z
natančno izpiljeno besedo, ostrim
peresom in dobro porcijo ironije in
črnega humorja takratni (slovenski)
družbi držati zrcalo pred oči. Njego-
va besedila do danes niso izgubila na
veljavi in se človeka dotaknejo v
svoji resnični izpovedi. Slavnostni
govornik ob kulturnem dnevu je bil
zgodovinar Teodor Domej, ki je po-
stavil Cankarja v takrat ni čas in ta-
kratno družbo, za pevsko-glasbeni
okvir pa so poskrbeli pevci Okteta
Suha in glasbenika dua Fine Pulse
(Christian Filipič in Roman Pech-
mann). Za pravo luč in projekcije, ki
so domišljeno podčrtale dogajanje
na odru, je skrbel Tomaž Ogris. 

Slovenski kulturni praznik so slo-
venska društva proslavila tudi v dru-
gih krajih: v Tinjah 28. 1. Dom pro-
svete Sodalitas in PD Lipa, na
Dunaju 30. 1. Slovenski inštitut,
Slovenska iniciativa in Klub sloven-
skih študentk in študentov na Duna-
ju, v Železni Kapli 3. 2. SPD Zarja
in SPD Valentin Polanšek, in v Ro-
žeku prav tako 3. 2. 2018 KD Peter
Markovič.   

Osrednji koncert KKZ so oblikovali
zbori, skupine in posamezniki, ki so ali
bili povezani z njegovo osebo, ali pa so
občinstvu predvajali njegove skladbe,
priredbe in melodije. Tako je koncert za-
čela skupina New Times Jazz Combo iz
Šmihela pod vodstvom Miha Vavtija, za-
pel je MePZ Jakob Petelin Gallus iz Ce-
lovca, ki ga je France Cigan ustanovil in
vodil več let – zdaj ga vodi Mario Po-
drečnik, zapel je Zbor nižje stopnje Slo-
venske gimnazije pod vodstvom Stanka
Polzerja, zaigral je Tamburaški ansambel
Loče pod vodstvom Erike Wrolich, Ciga-
nove samospeve je zapel Gabriel Lipuš
ob klavirski spremljavi pianistke Elisa-
beth Väth-Schadler, nastopil je Kvintet
Donet, ki ga vodi Martin Kušej, in kot
gostje iz Italije MePZ F. B. Sedej iz Šte-
verjana, vodi Patrick Quaggiato, ter iz
Slovenije Dekliški zbor sv. Stanislava iz
Ljubljane pod vodstvom Helene Fojkar
Zupančič. Koroška poje je na ta način
pokazala vso razsežnost Ciganovega
ustvarjanja in delovanja, zapeto pesem
pa so podkrepili še prikazani filmski pos-
netki, v katerih so prišli do besede ljudje,

ki jih vežejo na osebo Franceta Cigana
posebni spomini: Marija Gruškovnjak,
Erika Wrolich, Ivan Olip, Matevž Grilc,
Nužej Tolmajer in Jožko Kovačič. S po-
srečeno moderacijo sta navdušila Leo-
nard Krušic in Aleksander Tolmaier.

Pevska revija Primorska poje ima že
skoraj pol stoletja dolgo tradicijo (49
let!) in je letos v tem nizu 32 koncertov. 

Prav tako že nad štiri desetletja v Ce-
lovcu Koroška poje. Ti dve pevski reviji
sta se po tem, ko je bila nekaj let ponovi-
tev koncerta Koroška poje v Beljaku,
združili na Trbižu, kar priča o dobrih sti-
kih in dobrem sodelovanju med regija-
ma. Prireditev je izrednega pomena za
Slovence v Kanalski dolini, kajti tudi pe-
sem in petje imata pomembno vlogo pri
ohranjevanju narodne zavesti predvsem
v krajih, ki so odmaknjeni od tradicional-
nih centrov slovenske organiziranosti.

Na koncertu v nedeljo, 18. marca
2018, je v imenu Krščanske kulturne
zveze odbornica Martina Piko-Rustia iz-
postavila pomen pevskih srečanj v Ka-
nalski dolini.

»Koncert Koroška in Primorska pojeta
je namenjen predvsem pevskemu druže-

nju, namenjen pa je tu-
di prisotnosti sloven-
skega jezika in kulture
v Kanalski dolini. Mi,
ki prihajamo iz okolij,
v katerih je čisto sa-
moumevno, da imamo
oskrbo v slovenskem
jeziku v vrtcih in v šo-
lah vse do univerze, si
ne moremo predstav -
ljati, kakšna skrb, kak-

šen napor, kakšen idealizem je potreben,
da slovensko besedo ohranimo v krajih,
kjer to ni tako, kjer se je treba za sloven-
ščino v šoli boriti iz leta v leto. Sloven-
sko kulturno središče Planika je tudi s te-
čaji slovenščine v zadnjih dveh deset -
letjih polnilo to vrzel … Naša želja je, da
bi prizadevanja obeh kulturnih društev v
Kanalski dolini za trajnejšo oz. trajno
umestitev slovenskega pouka znotraj ob-
veznega šolstva v Kanalski dolini bila
uspešna. Pevcem in pevkam pa se zahva-
ljujem, da s svojim ubranim petjem goji-
te slovensko pesem, predvsem pa koro-
ško in primorsko pesem«.

Koroško so na letošnjem koncertu za-
stopali Mešani pevski zbor Bilka iz Bil-
čovsa pod vodstvom Dominika Jurca,
Moški zbor Vinko Poljanec iz Škocjana
pod vodstvom Franza Starca in Vokalna
ekipa Svrž pod vodstvom Alexa Schus -
terja. 

KOROŠKA IN PRIMORSKA POJETA 

Tradicionalno pevsko srečanje na Trbižu 

Moški zbor Vinko Poljanec iz Škocjana

Aleksander Tolmaier v vlogi I. Cankarja

Koroška poje

Gabriel
Lipuš
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Seminar za vodje otroških in
mladinskih zborov

Tudi letos je Krščanska kulturna zveza vabila na seminar za vodje otroških in
mladinskih zborov v Tinje. V Domu prosvete Sodalitas je v soboto, 22. 1. 2018,
letošnja mentorica Petra Grassi iz Primorske v Italiji, priznana pedagoginja, zbo-
rovodja in skladateljica, zbranim zborovodjem predstavila novo notno gradivo
ter nove tehnike za posredovanje le-tega mladim in najmlajšim pevcem. Z izrazi-
to zavzetostjo in čutom za otroško pesem je referentka navdušila navzoče in pre-
pričljivo podala metode posredovanja petja otrokom in mladincem. Na seminar-
ju je sodeloval tudi Otroški zbor Rožce iz Št. Jakoba v Rožu (vodi Mirko
Lepuschitz). Petra Grassi je za svoje delovanje prejela več mednarodnih nagrad
in priznanj.  

Vsako leto, spomladi, ko nam sonce
pošilja vse toplejše žarke, pripravljajo
društva v Rožu skupaj z osrednjima kul-
turnima organizacijama Rožansko kul-
turno vigred. Pod tem naslovom so zbra-
ne razne prireditve, ki se ob koncu zime
zvrstijo v raznih krajih Roža. Tako so to-
krat potekali ti kulturni dnevi od 16. 3. do
1. 4. 2018 (zaključek bo na velikonočno
nedeljo velikonočni pohod od Šmartna
na Hum, ki ga prireja KD Peter Markovič
v Rožeku – glej zadnja stran, termini).
Zvrstilo se je devet prireditev, ki pod
skupnim geslom zavzamejo gledališke
predstave, koncerte, predavanja, knjižne
predstavitve, delavnice in pohode. S
skupno organizacijo teh prireditev skuša-
ta osrednji organizaciji SPZ in KKZ pod-
črtati skupno prizadevanje za slovensko
kulturo in jezik in krajevna društva
vzpodbujati pri realizaciji in promociji
njihovih prireditev.   

Od Pliberka do
Traberka

Po lanski 50-letnici so se tudi letos sre-
čali zbori in pevske skupine na tradicio-
nalni reviji Od Pliberka do Traberka in
tako ponesli pevsko prireditev v 6. deset-
letje. Nad 30 zborov je oblikovalo kon-
certe v Pliberku, na Obirskem, na Preva-
ljah, v Mežici in v Dravogradu. Od
koroških zborov so sodelovali letos
MoPZ Valentin Polanšek na Obirskem,
MoPZ Foltej Hartman v Dravogradu in
MePZ Podjuna na Prevaljah. Koncertno
srečanje podpirata in soorganizirata tudi
SPZ in KKZ.  

Hrvatski bal tokrat v znamenju
koroških Slovencev

Hrvatski bal na Dunaju ima dolgo tra-
dicijo, saj je bil letošnji že 71. po vrsti.
Tokrat je Hrvatski center, prireditelj ime-
nitnega plesa, ki se odvija v razkošni
dvorani hotela Parkhotel Schönbrunn,
povabil k sodelovanju koroške Slovence
in njihove skupine. V soboto, 20. januar-
ja, se je na Dunaj odpravilo kar lepo šte-
vilo koroških Slovencev in predstavni-
kov političnih ter kulturnih organizacij.
Ples, ki poteka v štirih dvoranah, je obli-
kovalo 13 skupin, med njimi tri koroške.
Prvi višek je bil že ob odprtju, ko so sku-
paj zasvirali in zapeli pevci Okteta Suha
in dekliška skupina Družice ter mladi
hrvaški glasbeniki Blue Danube Orkes -
tar. Nato sta za zabavo igrala med drugim
tudi Trio Lipusch in skupina Bališ. Tudi

ena od moderatork je prišla iz Koroške,
Monika Novak-Sabotnik. Darilo, ki ga
po ustaljeni navadi na tem plesu dobi
vsaka udeleženka, je tokrat izdelala De-
lavnica Florian iz Globasnice. 

Globaški kulturni dnevi
10. 3. – 28. 4. 2018
sobota, 7. 4. 2018, 9.00
Otroški dopoldan
Gledališka predstava: 
Pekarna MišMaš
Nastopa Otroška lutkovna skupina
KPD Šmihel
Farna dvorana

sobota, 7. 4. 2018, 19.30
Gledališka predstava: 
Mož moje žene
Nastopa: Oder 73 – 
Gledališče ob Dravi
Farna dvorana

petek, 13. 4. 2018, 19.30
Koncert: 
JanArt Cuveé
Janez Gregorič, Arthur Ottowitz
Muzej Globasnica

sobota, 14. 4. 2018, 19.00
Predavanje: 
Sok mlade pire
Gostišče Juenna

sobota, 14. 4. 2018, 19.30
Glasba in poezija
Nastopajo: Stanko Wakounig,
Angelika Kos, Lara Wakounig
Na zoli v farovžu

petek, 27. 4. 2018, 19.30
Melodija vina
Kvintet Donet predstavlja
»Histavino«
Muzej Globasnica

sobota, 28. 4. 2018, 10.00
Delavnica: Divja zelišča
Strpna vas, kmetija Tomažej

Rožanska kulturna vigred

Odbornice KKZ na Hrvatskem balu



6 SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Obsežna zbirka pesmi z Radiš in okoli-
ce, ki jo je zbral in uredil Nužej Tolma-
jer, z naslovom Tiha zemlja, je bila 27.
januarja 2018 v okviru slovesne priredit -
ve predstavljena v Kulturnem domu na
Radišah. Tiha zemlja je pesem, ki jo je
sredi petdesetih let zapisal France Cigan,
zapela mu jo je Elizabeta Kordasch, p.d.
Martinc, v Habru pri Medgorjah. Poleg
pozdravnih besed zastopnikov kulturne-
ga društva SPD Radiše ter inštituta Ur-
ban Jarnik in KKZ je pozdravne besede
in zahvalo izrekel tudi župan občine Žre-
lec Franz Felsberger. 

Prvi del knjige z zapisi pesmi Mici
Ogris, Jurija Drobivnika in Oskarja De-
va, Jakoba Wanga, Matija Majarja Zilj-
skega, Janeza Scheinigga, Karla Štreklja
in domačih radiških kronistov je predsta-
vila Uši Sereinig. Nužej Tolmajer je dru-
gi del knjige nazorno predstavil z navzo-
čimi pevkami in pevci, ki so zapeli v
živo. Prvi del njegove predstavitve je bil
posvečen radiškim koledniškim pesmim
in priredbam pesmi Jurija Drobivnika.
Pesmi posameznih, ki niso mogli biti
navzoči, pa so zadonele s knjigi prilože-
ne zgoščenke. Zapeli so Ana Krasnik,
p.d. pri Loniji, ter Rosalia Voith, p.d. To-
man, iz Podgrada, Janko Woschitz, p.d
Rokovnik, Lizi Wrulich, p.d. Culehner,
ter Marija in njena vnukinja Melanie
Mickl, p.d. Pvažic, iz Zgornjih Rut,
Magdalena Rumpelnik, p.d. Miklavc, iz
Tuc, Viktorija Bevc iz Lobnika pri Žele-
zni Kapli (sestra Marije Mickl, doma pri
Reberniku v Spodnjih Rutah), družina
Resztej, p.d. Šfefan, na Radišah (Angela

Resztej hrani dve debeli knjigi zapisanih
pesmi, ki so jih slišale ona in njeni sestri
Majda in Neži od matere in od sosede
Nanci Ogris, p.d. Kopajnik, v Tucah),
Marija Wrulich, p.d. Pongrac, iz Lipice,
Gertrude Karulle iz Celovca, Kajžnikovi
in Radiški puebi.

Risbo na naslovnici je prispevala Nu-
žejeva vnukinja Mirijam Lampichler,
simbolizira pa življenje in smrt. Knjigo
je Nužej posvetil svojemu staremu očetu
Alojziju Talerju, p.d. Tonč, na Radišah,
roj. 1878, umrl 1948. Leta 1903 je usta-
novil moški zbor in tamburaško skupino
ter oba vodil, leta 1904 je bil med pobud-
niki za ustanovitev Slovenskega katoli-
škega izobraževalnega društva na Radi-
šah. V letih 1907–1948 je bil nepre -
kinjeno organist in pevovodja cerkvene-
ga in posvetnega moškega in mešanega
zbora v tem kraju. 

Knjigo in zgoščenke so Uši Sereinig,
Nužej Tolmajer in Martina Piko-Rustia
21. marca 2018 predstavili tudi v okviru
Koroških kulturnih dnevov v Literarni
hiši v Mariboru, kjer jih je sprejel pred-
sednik Kluba koroških Slovencev v Ma-
riboru Danijel Grafenauer. Kulturne dne-
ve v Mariboru vsako leto pripravijo Klub
koroških Slovencev, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti v Mariboru, Krščan-
ska kulturna zveza in Slovenska prosvet-
na zveza. Vsako leto v okviru teh dnevov
- termini so razdeljeni čez celo leto -
Krščanska kulturna zveza in Inštitut Ur-
ban Jarnik predstavita tudi svoje nove
publikacije. 

Tiha zemlja – predstavitev knjige in
zgoščenk na Radišah in v Mariboru

Mladi v slovenskem
zamejstvu - družbeni
in kulturni konteksti
ter sodobni izzivi

Zvezek 1:
Splošni položaj
mladih v 
slovenskem 
zamejstvu

Izdajatelji: Inšti-
tut za narodnostna
vprašanja v Ljub -
ljani (INV), Slo-

venski znanstveni inštitut v Celovcu
(SZI), Slovenski narodopisni inštitut Ur-
ban Jarnik v Celovcu (SNIUJ), Sloven-
ski raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI)

V raziskovalnem projektu z naslovom
»Mladi v slovenskem zamejstvu« so med
leti 2013 in 2016 sodelovali sodelavci In-
štituta za narodnostna vprašanja v Lju-
bljani, Slovenskega znanstvenega inšti-
tuta v Celovcu, Slovenskega narodopis-
nega inštituta Urban Jarnik v Celovcu in
Slovenskega raziskovalnega inštituta v
Trstu. V prostorih Slovenske matice v
Ljubljani je pod okriljem Inštituta za na-
rodnostna vprašanja (INV) in Slovenske
matice 31. januarja 2018 potekala pred-
stavitev prvega od predvidenih štirih de-
lov raziskovalnega opusa na zelo aktual-
no in perečo temo položaja mladih za-
mejcev v Avstriji, Italiji ter na Madžar-
skem in Hrvaškem. Monografija sicer ni
prvi raziskovalni projekt, ki bi se ukvar-
jal s problematiko mladine v zamejstvu,
je pa vsekakor najbolj celovit in poglo-
bljen doslej, kot je v uvodu poudarila
vodja projekta Vera Kržišnik-Bukić. Ob
tem je izpostavila dejstvo, da med dru-
gim zajema tudi mladino v Porabju in na
Hrvaškem, ki doslej ni bila temeljiteje
obravnavana. Poleg vodje projekta in av-
torjev sta spregovorila še Dejan Valentin-
čič in Janez Dular. Vsi so se strinjali, da je
vprašanje položaja mladih v slovenskem
zamejstvu toliko bolj pereče, ker gre za
»manjšino znotraj manjšine«. Milan
Obid, ki je prispeval članek o splošnem
položaju mladih v Avstriji, je izpostavil,
da se je v raziskavi pokazalo, da mlade
koroške Slovence manjšinska problema-
tika zanima ter da v pogovoru izražajo
skrb za slovensko kulturno in nacionalno
identiteto (izrazili so denimo prepriča-
nje, da bodo slovenski jezik prenesli tudi
na svoje potomce), vendar pa po drugi
plati ne kažejo zanimanja za delo v manj-
šinskih organizacijah.
Glej tudi recenzijo v Večeru: https://www.
vecer. com/manjsina-v-manjsini-6400291

Knjiga je na voljo v obeh knjigarnah
in pri obeh inštitutih (Urban Jarnik in
SZI).

V okviru slovenskega kulturnega praz-
nika so v soboto, 10. februarja 2018, na
pokopališču St. Peter v Gradcu slovesno
odkrili nagrobnik skladatelju Benjaminu
Ipavcu (1829–1908). Dogodek so prire-
dili Slovenski inštitut na Dunaju, Dru-
štvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva
Gradec in Kulturno društvo člen 7 za
avstrijsko Štajersko. 

Slavnostni govornik na slovesnosti v
župnijski dvorani fare St. Leonhard je bil
slovenist in zgodovinar Igor Grdina, ki
je domačin iz Ipavčevega rojstnega kraja
Šentjur. Pozdravne besede so izrekli Ka-
silda Bedenk, predsednica DASPG,
Ksenija Škrilec, veleposlanica RS v Avs -
triji, Marko Diaci, župan občine Šentjur,
zastopniki župana mesta Gradec in de-
želnega glavarja Štajerske, Lojze Peterle,
slovenski poslanec v Evropskem parla-
mentu, in Vincenc Rajšp za Slovenski in-
štitut Dunaj. Glasbeno so prireditev olep-

šali Oktet Zven iz Ljubljane, Moška pev-
ska skupina Pozdrav iz Poljanske doline
in Moški pevski zbor skladateljev Ipav-
cev iz Šentjurja.  

Na pokopališču St. Leonhard v Gradcu
je nagrobnik Karla Štreklja, ki je prav ta-
ko kot Benjamin Ipavec dobil nagrobnik
po zavzetosti in zaslugi Ludvika Karni-
čarja. Ludvik Karničar je tudi donator
novega Ipavčevega nagrobnika, ki se na-
haja na pokopališču St. Peter.

Nagrobnik Benjaminu Ipavcu na pokopališču St. Peter v Gradcu
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gledališče:Verena Smrtnik

TRIBUNA 2018
Na letošnjem gledališkem in lutkov-

nem festivalu TRIBUNA je sodelovalo
osem skupin. Po treh letih smo se po-
novno vrnili v Celovec.

V četrtek sta bili dve otroški predstavi.
Gledališka šola iz Šmihela je odigrala
predstavo Enkolsa, skupina SPD Bilka
Bilčovs pa predstavo »Čuden šolski dan«.
V petek nam je prva predstava »Desni
kupe« v izvedbi skupine »Sami močni
iz Šmihela« pripovedovala o mobingu,
družbenih problemih in predsodkih. To je
bila edina vsebinsko težavna predstava za
otroke do približno 11. leta starosti. Pro-
gram se je nadaljeval z lutkovno predsta-
vo za najmlajše in sicer »Radovedni slon-
ček«, ki ga je uprizorila skupina SKD Ce-
lovec – Mladi Celovčani. Nato sta pono-
vno sledili dve lutkovni predstavi, obe ob
istem času na dveh različnih lokacijah.
Skupina »Lutke Srce« je nastopila s pred-
stavo Sneguljčica in sedem palčkov.
Lutkovna skupina Danica pa je nastopila
s predstavo Lepotica in zver. Zanimivo
pri tem je bilo, da se je v predstavi odvija-
la kombinacija lutk, gledališke in senčne
igre. Zadnjo dopoldansko predstavo
»Čarovnik iz Oza« je odigrala Otroška in
mladinska skupina iz Vogrč. Skupina je
priredila veliko scenografijo z zelo lepimi
in zanimivimi oblekami in kostumi. Pri
tem so uporabljali materiale, ki se v gle-
dališču redko uporabljajo.

Organizirane so bile tudi delavnice,
kjer so s pomočjo strokovnjaka vadili
igro, obnašanje in improvizacijo na odru.

Za ogled predstav smo prejeli lepo šte-
vilo prijav. Hvaležni smo vsem šolam za
sodelovanje, predvsem Slovenski gimna-
ziji, in drugim, ki nas vedno podpirajo s
številnim obiskom.

Dodatna gledališka predstava MEDE-
JA, ki jo je uprizorila Mlajša gledališka
skupina iz Sel, je bila namenjena odrasli
publiki. Nastop igralcev je prepričal vsa-
kega obiskovalca in je bil vreden ogleda.

Lutkovna predstava 
PETER KLEPEC za šole in vrtce

Meseca januarja smo povabili otroke
ljudskih šol in otroških vrtcev na ogled
profesionalne lutkovne predstave v slo-
venščini. Tokrat je gostovalo Gledališče
MalihVelikih s predstavo PETER KLE-
PEC. Zgodba o junaškem fantu, ki pre-
maga vse težave, je navdušila v Šmihelu,
Celovcu in Šentjakobu lepo število
otrok, ki so vidno uživali ob prikupno iz-
delanih lutkah in prisrčno zaigrani igri. 

Poletna glasbena delavnica: 
ON BROADWAY (5.–9. 8. 2018)
Pod geslom ON BROADWAY se
bodo pevke in pevci na letošnji po-
letni glasbeni delavnici pod strokov-
nim mentorstvom profesionalnih
glasbenikov spet vežbali v zborov-
skem in solo-petju. 
Na letošnji že 11. zborovski delavni-
ci bodo odkrivali svet glasbenega
gledališča, se podrobneje seznanili z
izbranimi kompozicijami iz bogate
zakladnice odrskih in filmskih mu-
zikalov. Sklep Poletne glasbene de-
lavnice bo javni zaključni koncert v
četrtek, 9. avgusta 2018, ob 20.30
uri. 
Prijave Sodalitas: +43 (0)4239 2642
oz. office@sodalitas.at.
Prireditelja: Dom v Tinjah in KKZ

Poletna gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu: 
19.–25. 8. in 25.–31. 8. 2018
Rok prijave: 31. 5. 2018
Prisrčno vabljeni k sodelovanju!Gledališka skupina SPD Bilka, Bilčovs Gledališka skupina KKD Vogrče

Gledališka skupina Sami močni,
KPD Šmihel

Lutkovna skupina SPD Danica, 
Šentprimož

Gledališka šola Šmihel

Lutke Srce, Dobrla vas

Mladi Celovčani, SKD CelovecPeter Klepec, Gledališče MalihVelikih
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ROŽANSKA KULTURNA VIGRED
nedelja, 1. 4. 2018, 1.00
Velikonočni pohod
Šmartno – Hum, vodi Alex Schuster
Prireditelj: KD Peter Markovič
sreda, 4. 4. 2018, 11.30
Predstavitev zgoščenke Brez meja
Ob 80-letnici Lenčke Kupper
Celovec, Haček
Prireditelji: SPZ, KKZ, Haček
sobota, 7. 4. 2018, 19.00
(Totalno) katastrofalna večerja
Gostuje: Gledališka skupina KPD
Planina Sele
Žitara vas, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Trta
sobota, 7. 4. 2018, 19.30
Premiera glasbene komedije 
Totalka odštekan dan
Nastopa: Mladinska gledališka skupina 
Ledince, Kulturni dom
Ponovitve: nedelja, 8. 4., 14.30 
ponedeljek, 9. 4., 9.00 in 10.30
Prireditelj: SKD Jepa-Baško jezero
sobota, 7. 4. 2018, 20.00
Danica mav drhač II
Koncert popularnih in zimzelenih
pesmi
Nastopajo: vokalne skupine
SPD Danica
Šentprimož, Kulturni dom
Ponovitev: nedelja, 8. 4. 2018, 18.00
Prireditelj: SPD Danica
nedelja, 8. 4. 2018, 11.00
Lutkovna predstava: Radovedni slonček
Nastopa: Lutkovna skupina Mladi
Celovčani
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel
sobota, 14. 4. 2018, 19.00
Vigredni koncert 
Kotmara vas, ljudska šola 
Prireditelj: SPD Gorjanci
sobota, 14. 4. 2018, 20.00
Vigredni koncert
Škocjan, K3
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec
sobota, 14. 4. 2018, 19.30
GAS – Bil je škrjanec 
gostuje Gledališka skupina KUD
Dolomiti, 
Sele, farni dom
Prireditelj: KPD Planina

nedelja, 15. 4. 2018, 14.30
Srečanje otroških in mladinskih zborov
Posvečeno Lenčki Kupper 
Pliberk, Kulturni dom
Prireditelji: KKZ, KD Pliberk,
MePZ Podjuna, SPD Edinost

nedelja, 15. 4. 2018, 14.30
Koncert Lojzetu Slaku v spomin 
Sele-Borovnica, gostilna Trkl 
Prireditelj: Alpski Klub OBIR

sreda, 18. 4. 2018, 18:00
Klavirski večer učencev SGŠ dežele
Koroške 
Dobrla vas, Kulturni dom
SGŠ dežele Koroške

petek, 20. 4. 2018
Predstavitev knjig, branje 
Šmihel, na Franovini 
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 21. 4. 2018, 19.30
Premiera igre: V garderobi
Nastopa: Gledališka skupina ŠTKGRA
Šmihel, farna dvorana
Ponovitev: 
nedelja, 22. 4. 2018, 18.00
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 21. 4. 2018
Premiera igre: Modri Nathan, 
Žvabek, Hiša kulture
Prireditelj: KPD Drava

nedelja, 22. 4. 2018, 14.30
Srečanje otroških in mladinskih zborov
Posvečeno Lenčki Kupper
Radiše, Kulturni dom
Prireditelja: KKZ, SPD Radiše

petek, 27. 4. 2018
SHIVA ŠIVA
Šentjakob, farovž 
Ponovitve: 
sobota, 28. 4. 2018
ponedeljek, 30. 4. 2018
torek, 1. 5. 2018
Prireditelj: SPD Rož

nedelja, 29. 4. 2018
Od ateljeja do ateljeja – Šmihel
Prireditelj: KPD Šmihel

nedelja, 29. 4. 2018
Spominska maša in proslava ob 
75-letnici obglavljenja 13-ih žrtev
iz Sel in okolice, 
Sele, farna cerkev in farni dom, 
Prireditelji: KPD Planina, PD Sele in
sosednja društva

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, SNI Urban Jarnik

termini:
NIZ SPOMINSKIH PRIREDITEV
sreda, 18. april 2018, 18.00
Predstavitev knjige in odprtje razstave
h knjigi: Skozi čas preizkušenj
(Jelka Piškurič) – Spregovori priča
časa: Jelka Mrak Dolinar
Tischlerjeva dvorana, Mohorjeva

sreda, 25. april 2018, 18.00
Okrogla miza
Povojna emigracija na Koroškem in
njen doprinos h krepitvi narodne
zavesti
Tischlerjeva dvorana, Mohorjeva

sreda, 9. maja 2018, 18.00
Predavanje in predstavitev knjige
Umik čez Ljubelj 
Boštjan Kocmur in Tamino Petelinšek.
Tischlerjeva dvorana, Mohorjeva
Prireditelji: Mohorjeva, Krščanska
kulturna zveza, Študijski center za
narodno spravo

16. Koroški kulturni dnevi
v Ljubljani
16.–23. 4. 2018
ponedeljek, 16. 4. 2018, 18.00
Odprtje slikarske razstave: Hanzi
Mlečnik
Galerija Družine, Krekov trg 1
torek, 17. 4. 2018, 11.00
Predstavitev publikacij KKZ in
SNI UJ
Svetovni slovenski kongres
Cankarjeva 1, Ljubljana
sobota, 21. 4. 2018, 11.00
Lutkovna predstava: Radovedni
slonček
Nastopa: LS Mladi Celovčani
SKD Celovec
Mini teater, Križevniška 1
ponedeljek, 23. 4. 2018, 19.00
Koroški večer
Koncert skupine Akzent 
ŽePZ Rož: Shiva šiva
Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Prireditelji: KKZ, SPZ, DSAP, KKS
Ljubljana


