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Koroška je še zapela,
zdaj kulturno življenje miruje…

Združeni zbori pod vodstvom Romana Verdela
Pri Krščanski kulturni zvezi se veselimo, da je bilo še mogoče izpeljati osrednji koncert Koroška poje, kajti pozneje se
je ustavilo kulturno življenje prav tako
kot gospodarsko, šolsko, cerkveno in
življenje vsakega posameznika. Virus, ki
smo ga prej poznali od daleč, se je na
vsem lepem pojavil v naši bližini in tako
polagoma smo dojemali, da se tiče nas
vseh. Drastični ukrepi odgovornih skušajo ustaviti razširitev virusa. Če pomislimo, kakšne so dimenzije posledic teh
ukrepov, sploh ne moremo presoditi, v
katero smer se bo to še razvilo. Seveda
upamo na boljše čase, ko se bo kulturno
življenje spet razcvetelo v polnem obsegu, kot smo ga bili vajeni pred to epidemijo.
Po tej poti, z biltenom, pa kljub temu
hočemo pogledati nazaj na pretekle tri
zelo aktivne mesece, ki so se še začeli
brez sedanjih problemov.
Januarja smo skupaj z Narodnim svetom koroških Slovencev podelili 41.
Tischlerjevo nagrado Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. S podelitvijo
povezan je tudi govorniški natečaj.
V soboto, 18. januarja, je bil v Domu v
Tinjah seminar za vodje otroških in mladinskih zborov, v soboto, 8. februarja, pa
za vodje odraslih pevskih zborov. V zadnjih dneh januarja smo z lutkovno predstavo Rdeča kapica razveselili veliko število otrok ljudskih šol in otroških vrtcev
od Podjune do Zilje.
6. februarja smo skupaj s Slovensko

prosvetno zvezo, Društvom slovenskih
pisateljev v Avstriji in Generalnim konzulatom RS v Celovcu v Celovcu vabili
na prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku.
27. in 28. februarja nas je niz gledaliških predstav v okviru Tribune še enkrat
popeljal v mladinsko gledališko in lutkovno sezono 2019/2020. Poročila o tu
omenjenih prireditvah so na naslednjih
straneh.
Osrednjega pomena je za nas koncert
Koroška poje, ki ga sicer začnemo snovati že zelo zgodaj, a tokrat so okoliščine
narekovale, da smo koncept spreminjali.
Decembra smo izvedeli za koroške Slovence razveseljivo novico, da bo postal
novi krški škof naš rojak Jože Marketz,
ki je nekaj let kot odbornik tudi sooblikoval delo Krščanske kulturne zveze. Že v
Mestnem gledališču 8. decembra smo ga
sprejeli s stoječo ovacijo, pozdravili smo
ga seveda tudi na koncertu Koroška poje,
ko je bil prvič med nami kot posvečen
škof krške škofije. Zbori in publika smo
mu skupno zapeli pesem Lipa zelenela
je.
Spomnili smo se dveh glasbenikov,
Jožka Kovačiča in Jožeta Ropitza, ki sta
nas zapustila v začetku leta in sta ta koncert skozi več let bistveno sooblikovala.
Pokazali smo video-utrinke njunega
delovanja, konkretno tudi prav s koncertov Koroška poje. To je bil naš poklon
njima, ki sta z nami tesno sodelovala in
skoraj vse življenje posvetila posvetni in

cerkveni glasbi. Hvala jima za bogato
dediščino, ki sta nam jo zapustila!
Na koncertu so se s svojimi raznolikimi in pestrimi sporedi predstavili MePZ
Podjuna iz Pliberka pod vodstvom Anje
Kapun, skupina akzent iz Ledinc pod
vodstvom Anice Lesjak-Ressmann,
MoPZ Trta iz Žitare vasi pod vodstvom
Tomaža Boškina in Paulija Sterna, pianist Tonč Feinig, tokrat tudi kot pevec, in
MeMlZ Slovenske gimnazije v Celovcu
pod vodstvom Romana Verdela. Posebnost koncerta, ki je bil ravno na mednarodni dan žena 8. marca, je bila krstna izvedba Venca koroških ljudskih pesmi za
ženski zbor izpod peresa Jožeta Gašperšiča, ki je v prvotni zasnovi ob spremljavi orkestra nastal leta 1955 in zaradi prerane smrti skladatelja nikoli ni bil
izveden. Zdaj pa ga je vzel v roke njegov
sin Egi Gašperšič, napisal spremljavo za
godali kvintet in klavir in tak je bil tudi
izveden tokrat v Domu glasbe. Izvajale
so ga pevke zborov MePZ PD Sele in
Koledva Kropa pod vodstvom Romana
Verdela ob spremljavi članov Slovenske
filharmonije in pianistke Ane Tijssen.
Na koncu smo zaključno pesem Ob reki Dravci skupno zapeli v spomin Jožku
Kovačiču, ki je velikokrat stal ravno na
tem odru pred množico pevcev in dirigiral zaključne pesmi. V tem je užival in tako je izzvenel koncert s spominom nanj.
Po tej poti se še enkrat zahvaljujemo
vsem nastopajočim, vsem v zakulisju in
ospredju, ki so pripomogli k temu, da je
koncert uspel. Hvala tudi vsem obiskovalcem za obisk in zvestobo!

Voščimo vsem društvenikom,
kulturnim ustvarjalcem, Slovencem
doma in po svetu, posebej bolnim
in trpečim, da bi njihova srca
napolnilo veselje zaradi odrešenja!
Da bi to veselje posredovali še drugim!
Lepe velikonočne praznike!
SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE in
SNI URBAN JARNIK
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čestitamo:
Franc Kattnig – 75 let
7. januarja 2020
je v Spodnjih
Goričah pri Rožeku praznoval
polokrogli življenjski praznik
Franc Kattnig,
bivši dolgoletni
vodja Mohorjeve založbe ter aktivni dolgoletni
predsednik KD Peter Markovič. Jubilant, ki ga poznamo kot bistroumnega in šaljivega kulturnega ustvarjalca z nešteto idejami, je v svojem
življenju botroval marsikateri kulturni in narodno-politični zamisli. Njegovo delo v domačem kulturnem
društvu je obrodilo bogate sadove in
s svojim nekonvencionalnim in
srčnim pristopom je znal splesti marsikatere dolgoročne povezave in trajna prijateljstva. Dolga leta je bil tudi
odbornik Krščanske kulturne zveze
in je kot tak skrbel za dobro povezavo med različnimi ustanovami in domačim kulturnim društvom. Ob polokroglem rojstnem dnevu čestitamo
in želimo zdravja, osebne sreče in
zadovoljstva.

Erika Wrolich – 65 let
7. aprila 2020 je
praznovala polokrogli življenjski jubilej kulturno-prosvetna
delavka in učiteljica Erika Wrolich. Poznamo jo
kot zavzeto vodjo Tamburaškega ansambla Loče, ki
ga vodi od njegove ustanovitve naprej že več kot 40 let. Ob osebnem
prazniku želimo mnogo zadovoljstva, zdravja in uspeha pri nadaljnjem delovanju.

Jožko Hudl prejel
srebrno plaketo JSKD
Konec januarja je vsestranski
kulturni ustvarjalec in dolgoletni predsednik
SPD Edinost v
Pliberku prejel
srebrno plaketo
Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti. Nagrajenec se je ves čas zavzemal za dobro
povezavo do kulturnih ustanov v Sloveniji in aktivno spodbujal čezmejno
sodelovanje na tem področju. Ob
prejemu priznanja čestitamo!

Tischlerjeva nagrada Višji šoli za
gospodarske poklice v Šentpetru

Ravnatelj Štefan Schellander in s. Veronika Supan prejemata nagrado.
24. januarja 2020 je ravnatelj Stefan
Schellander iz rok predsednikov KKZ in
NSKS Janka Krištofa in Zdravka Inzka v
Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu prejel 41. Tischlerjevo nagrado za
Višjo šolo za gospodarske poklice v
Šentpetru. Izobraževalna ustanova je nagrado prejela za »prizadevanja za ohranitev slovenske jezikovne in narodne identitete«, kot je bilo izpostavljeno v utemeljitvi, za svojo inovativnost skozi desetletja in za trdoživost v raznih zgodovinskih izzivih, kot je v slavnostnem nagovoru poudaril Janko Krištof. Navzoče je

pozdravil Zdravko Inzko in opozoril na
dolgoletno uspešno delo šolskih sester v
šoli. Ravnatelj Stefan Schellander je v
svoji zahvali izpostavil, da je nagrada priznanje vsem, »ki se trudijo za dobro vzgojo v Šentpetru«. Zastopnica šolskih sester
s. Veronika Supan je v svoji zahvali podčrtala, da šola posreduje to, kar ji je dragoceno in da ob tem skrbi za srčno kulturo mladih. Glasbeno so prireditev olepšali zbor šolske skupnosti pod vodstvom
Sonje Koschier in Marte Habe ter absolvent šole, operni pevec Gregor Einspieler
ob klavirski spremljavi Ane Tijssen.

Zmagovalec govorniškega natečaja
tokrat dijak Slovenske gimnazije
Ob podelitvi Tischlerjeve nagrade so
bila podeljena tudi priznanja in nagrade
za govorniški natečaj 2020, ki ga organizatorji razpišejo ob podelitvi Tischlerjeve nagrade. Zaključno tekmovanje natečaja je bilo 13. januarja na Višji šoli za
gospodarske poklice v Šentpetru. Na natečaju je zmagal Luka Podlipnik, učenec
ZG in ZRG za Slovence v Celovcu, ki je
ob podelitvi svoj zmagovalni govor lahko predstavil zbranemu občinstvu. Drugo mesto je zasedla Valentina Wutti,
učenka Višje šole v Šentpetru, tretje pa
Hana Jusufagić, učenka Dvojezične
trgovske akademije v Celovcu. Razen
prvih treh nagrajencev so sodelovali še
Zala Filipič (Višja šola), Luka Miličič
Eržen (ZG in ZRG za Slovence) ter Ema
Pregelj (Dvojezična trgovska akademi-

ja). Vsem nagrajencem in sodelujočim
čestitamo in želimo mnogo uspeha za naprej.

Zmagovalec Luka Podlipnik, Valentina
Wutti (2.) in Hana Jusufagić (3.)

poročila:

novo:

Škof Jože Marketz
sprejel predstavnike KKZ
Svečnica 2020 je bila poseben dan za Koroško, saj je bil
v celovški stolnici po več kot enoletni sedisvakanci za
66. krškega škofa posvečen Jože Marketz, po dvesto letih
prvi koroški Slovenec na tem mestu. Praznovala je celotna
škofija ter sosednje škofije.
Novi škof, ki v središče svojega poslanstva postavlja
skupnost kristjanov in medsebojno spoštovanje ter božjo
ljubezen do nas ljudi, je na škofijskem sedežu 27. februarja sprejel predstavnike Dušnopastirskega urada, Katoliške
akcije, Nedelje, Krščanske kulturne zveze in Mohorjeve
družbe, ki so mu čestitali za imenovanje in želeli uspeha in
zadovoljstva v novi službi.
Predsednik Janko Krištof in tajnica Zalka Kelih-Olip sta
škofu izročila rodovnik.

Zamenjava na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
V teku konstituiranja nove vladne koalicije v Sloveniji je
prišlo 16. marca 2020 tudi do zamenjave na čelu ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je bivši minister Peter J. Česnik posle predal v roke nove ministrice
Helene Jaklitsch, ki je bila prej zaposlena v kabinetu ministra za kulturo. Novi državni sekretar na ministrstvu je postal Dejan Valentinčič, dober poznavalec Koroške in sploh
zamejske ter zdomske stvarnosti v raznih slovenskih narodnih skupnostih po svetu. Nasledil je državno sekretarko
Olgo Belec.
Na tem mestu izrekamo čestitke bivšemu ministru, ki je
11. januarja obhajal polokrogli življenjski jubilej, istočasno
je praznoval 25-letnico Urad RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu.
Bivšim vodjem Urada se zahvaljujemo za dobro sodelovanje in podporo v času njunega delovanja, novemu vodstvu pa želimo veliko uspeha pri novih izzivih. Na dobro
sodelovanje!

Zamenjava na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu:
Olga Belec, Peter J. Česnik, nova ministrica Helena Jaklitsch
in državni sekretar Dejan Valentinčič.

Nova avstrijska veleposlanica
Republike Avstrije v Ljubljani

Lovro Sodja v Celovcu predstavil
zbornik o čezmejnem sodelovanju

Na avstrijskem veleposlaništvu
v Ljubljani je sredi marca 2020
prišlo do zamenjave. Nova veleposlanica Elisabeth Ellison-Kramer je bila za to mesto imenovana
od avstrijske vlade in s tem nasledila Sigrid Berko. Novi diplomatski predstavnici ob imenovanju čestitamo in želimo mnogo
uspeha pri prihodnjih nalogah v
novi službi.

19. februarja je bila v Mohorjevem knjižnem centru v Celovcu
predstavitev zbornika: Enotni slovenski kulturni prostor v besedi in
sliki – regija Alpe Jadran 1957-2019. Avtor/urednik knjige, ki predstavlja nad 1.500 povzetkov zbranih člankov in prispevkov iz slovenskega kulturnega prostora v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem, je Lovro Sodja, dober poznavalec koroške kulturne scene in
sam avtor nad 500 objavljenih člankov. Lovro Sodja je prispevke
zbral iz raznih časopisov in publikacij in z njimi prikazal dogajanje na
kulturnem področju v preteklih šestih desetletjih v tem čezmejnem
kulturnem prostoru, kjer se gibamo in delujemo Slovenci. Težišče
zavzema glasbeno in pevsko ustvarjanje, s katerim je avtor vse življenje tesno povezan.

Februarja 2020 je pri KKZ prevzela odgovornost za gledališko dejavnost Katja Osterc
(desno), po stroki profesorica glasbe iz Žirovnice, zdaj z družino doma v Labenčah v Ziljski dolini. Katja je s tem nasledila Vereno Smrtnik, ki se bo posvetila družinskemu podjetju. Vereni se zahvaljujemo za dobro sodelovanje v preteklih treh letih in ji dajemo na pot
v novo poklicno dobo naše najboljše želje. Radi se bomo spominjali skupnega časa in upamo, da se bomo tudi v bodoče videvali ob raznih priložnostih in da bodo stiki ostali. Katji
pa želimo, da se bo v naši sredi udomačila in bogatila naš tim s svojim znanjem, dosedanjimi poklicnimi izkušnjami in s svojim prijetnim značajem. Na dobro sodelovanje!
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poročila:

Slovenski kulturni praznik

Nastopajoči ob kulturnem prazniku v Celovcu
Poseben praznik, ki ga obhajamo Slovenci po vsem svetu, je kulturni praznik
na dan smrti Franceta Prešerna 8. februarja. Kakor v Sloveniji in v drugih
državah, kjer živijo Slovenci, smo tudi
na Koroškem obeležili ta dan. V raznih
krajih so kulturna društva in druge ustanove pripravili raznovrstne kulturne sporede, na katere so vabili poslušalce.
Osrednja proslava kulturnega dne, ki jo
vsako leto pripravijo Generalni konzulat
RS v Celovcu, Krščanska kulturna zveza,

Slovenska prosvetna zveza in Društvo
slovenskih pisateljev v Avstriji, pa je bila
6. februarja v ORF teatru v Celovcu. Prireditev je bila posvečena Prežihovemu
Vorancu ob 70-letnici njegove smrti.
Slavnostna govornica je bila Mateja Rataj, zgodovinarka z Univerze v Mariboru,
spored pa so poleg tega oblikovali še
Alenka Hain in Aleksander Tolmaier z
recitalom iz Požganice, učenci in učenke
Slovenske glasbene šole ter Andrej Feinig na klavirju.

Slovenska pisateljska pot –
Odkritje spominske plošče Milki Hartman

Odkritje spominske plošče v čast Milki
Hartman na Slovenski pisateljski poti
9. februarja je Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji skupaj s soprireditelji
vabilo na posebno slovesnost v Kulturni
dom v Pliberk, saj so ta dan slavnostno
odkrili spominsko ploščo v čast Milki
Hartman, pesnici z libuškega puela.
Slavnostno prireditev v Kulturnem domu

so oblikovali domači zbori in skupine,
pranečakinje Milke Harmen, Hartman’ce
ter domače recitatorke. Slavnostna govornica Eva Verhnjak-Pikalo je podala
lik svoje pratete, ki je zgodaj spoznala
pomen izobraževanja deklet in se je vse
življenje borila za ohranjanje slovenske
besede na Koroškem in izobrazbo preprostega podeželskega človeka. V svojih
pesmih, ki jih je mnogokrat tudi sama
uglasbila, so centralne izpovedi skrb za
slovenščino, vera v Boga in skrb za prosvetno rast koroških Slovenk in Slovencev. Spominska plošča ob Kulturnem
doma predstavlja dodatno točko na
Slovenski pisateljski poti, ki vodi skozi
izbrane kraje Slovenije in sosednjih
držav, kjer delujejo slovenske narodne
skupnosti.

Seminarja za vodje pevskih zborov v Tinjah
18. januarja je Krščanska kulturna zveza vabila v Dom prosvete v Tinjah na seminar za vodje otroških in mladinskih zborov. Pod vodstvom Mateje Černic, ki jo
na Koroškem poznamo tudi kot odlično zborovodkinjo dekliške vokalne skupine
Bodeča Neža, so udeleženci seminarja lahko spoznali nove možne nastavke za delo z mladimi. 8. februarja pa je podoben seminar potekal za zborovodje odraslih
zborov, ki ga je vodila zborovodkinja Helena Buhvald s Prevalj. Krščanska kulturna zveza te seminarje ponuja kot nadaljnje izobraževanje zborovodij domačih zborov in se na ta način želi zahvaliti pevskim ustvarjalcem za ves trud, ki ga vnašajo
v svoje delo na pevskem področju.

27. februarja je Klub slovenskih
študentk in študentov na Koroškem
vabil na redni občni zbor, na katerem
je prišlo tudi do zamenjave predsednika. Predsedniško mesto je oddal Simon Rustia, novi predsednik kluba pa
je postal Roman Petek. Za klub koroških študentov bo tudi naprej veljalo
pravilo, da s kulturnim delom sooblikujejo svoj bivanjski prostor in s kritičnim pogledom spremljajo politično
in družbeno dogajanje na Koroškem.
Kot primer velja kritična akcija 10 do
desetega, s katero želijo študentje
vsak mesec opozoriti na problematično proslavljanje 10. oktobra kot deželnega praznika, ki premalo upošteva slovensko narodno skupnost na
Koroškem.

Novi odbor KSŠŠK – novi predsednik
Roman Petek 2. od desne

Pisana Promlad
Natečaj pisanja, ki ga prireja Volbankova ustanova v sodelovanju z osrednjima kulturnima organizacijama SPZ in
KKZ, je letos razpisan že desetič. Na to
so opozorili organizatorji ob predstavitvi
natečaja 10. 1. 2020 na pedagoškem inštitutu v Celovcu. Natečaj, ki v sodelovanju s šolami vsako leto nagovori več
sto otrok in mladincev ter mlade do starosti 25 let, je kot vedno razpisan za štiri
starostne skupine, ki lahko k izbranim temam podajo svoje misli in predstavijo
svojo pisalno kreativnost. Tudi letos so
posebne nagrade pripravljene še za besedilo v narečju, za strip in za besedilo s
šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Ker
so šole zaradi koronavirusa predčasno
zaprli, je bil rok letošnjega natečaja podaljšan do 20. aprila 2020. Zaključna
prireditev s predajo nagrad in priznanj pa
naj bi bila konec maja v ORF teatru v
Celovcu. (Več na www.kkz.at)

Od Pliberka do Traberka
53. pevska revija, ki jo vsako leto prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti skupaj s soprireditelji v izbranih krajih, je letos potekala 29. 2. na Obirskem,
1. 3. v Kotljah, 7. 3. v Pliberku in 8. 3. v
Žerjavcu. Zaradi koronavirusa pa je bil
odpovedan zadnji koncert 15. 3. v Dravogradu. Na Koroškem sta soprireditelja
tudi SPZ in KKZ poleg Kulturnega doma Pliberk in SPD Valentin Polanšek na
Obirskem.

in memoriam:

Za vedno je utihnil glas Jožka Kovačiča
20. januarja 2020 je v 74. letu starosti umrl glasbeni pedagog, skladatelj, glasbenik, glasbeni urednik, zbiratelj ljudskih pesmi, zborovodja, pevec in nekdanji profesor glasbe in slovenščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu Jožko Kovačič. Od rajnega so se poslovili v soboto,
25. januarja, v Šentilju številni bivši kolegi, prijatelji, znanci, pevci in
prijatelji njegove glasbe.

V imenu Krščanske kulturne zveze se
mu je za dolgoletno sodelovanje zahvalil predsednik Janko Krištof, o njegovem življenju sta občuteno spregovorila
dolgoletna
moderatorja
glasbenih cocktailov Monika NovakSabotnik in Hans Mosser. Jožku Kovačiču so v slovo zapeli domači cerkveni
pevci in MePZ PD Sele, zasvirali so
tamburaši Stara banda iz Hodiš.
Jožko Kovačič se je rodil 23. oktobra 1946 v Podjerberku pri Šentilju.
Maturiral je na Slovenski gimnaziji v
Celovcu in diplomiral na graški univerzi iz slovenščine ter na glasbeni visoki šoli iz glasbene pedagogike. Leta
1971 se je vrnil na Slovensko gimnazijo in nasledil svojega prezgodaj umrlega profesorja in vzgojitelja Franceta
Cigana.
Do svoje upokojitve leta 2003 je na
Slovenski gimnaziji poučeval slovenščino in glasbeno vzgojo.
Vodil je gimnazijske zbore in instrumentalne skupine in z njimi dosegel
zavidljive uspehe ter dve desetletji
sooblikoval vsakoletne šolske akademije. Dolgoletni glasbeni pedagog na
Slovenski gimnaziji in zborovodja številnih zborov in skupin je bil vse življenje tesno povezan z glasbenim in
pevskim ustvarjanjem na Koroškem.
Sooblikoval je pevsko-glasbeno sceno
koroških Slovencev. Živel in ustvarjal
je v Zgornji vesci blizu Bilčovsa.
Kovačič je bil osrednji zborovodja,
od leta 1974 do leta 1986 odbornik
Krščanske kulturne zveze (KKZ), zanjo je vsebinsko pripravljal osrednje
koncerte, večkrat tudi uspešno prevzel
vodstvo združenih zborov. Organiziral
in vodil je več zborovodskih in pedagoških seminarjev, pripravljal literaturo za Srečanja mladinskih zborov ter
strokovno pomagal raznim glasbenim
skupinam in zanje aranžiral številne
pesmi.

Od leta 1971 do leta 1977 je vodil
MePZ J. P. Gallus in z njim posnel 2
LP-plošči »Rož, Podjuna, Zila« in »Lipa zelenela je«.
Skupno z ženo sta vodila mladinski
zbor na Lipi nad Vrbo (»Jugendchor
Lind ob Velden«) ter posnela z njim
LP-ploščo in kaseto »Lied, das die
Welt umkreist«.
Dve leti je vodil »Mladinski zbor
Bilčovs«.
Od leta 1988 do 2007 je vodil moško
pevsko skupino Vaščani pojo iz Zgornje vesce pri Bilčovsu, s katero je
ohranjal in poživljal stare, domala pozabljene ljudske pesmi. V ta namen je
snemal, zapisoval in prirejal ljudske
pesmi, jih naštudiral z Vaščani ter jih
vračal navdušeni publiki ob nastopih
in s posnetki na kasetah in zgoščenkah
z naslovi: »Slovenske koroške ljudske
pesmi«, »Podoknice«, »Nәč proti žanstvam«, »Najlepše slovenske koroške
ljudske pesmi«, »Vaščanә pojo daset
liәt« ter »Pesmi koroških Slovencev«.
Te slovenske koroške ljudske pesmi za
moški zbor je objavil v dveh notnih
zbirkah »Vaščano pojo« (1993, 1998,
skupno 78 pesmi).
V dveh zbirkah »Slovenske ljudske
pesmi« je zbral pesmi za mladinske
zbore (KKZ 1981, 1983), objavil zbirko triglasnih mladinskih zborov »Sem
zaljubljen bil«, leta 1986 je za Srečanje mladinskih zborov pripravil zbirko
53 duhovnih pesmi, izdal pri Mohorjevi založbi v Celovcu dve šolski pesmarici »Poj z menoj 1« (111 otroških
pesmi) in »Poj z menoj 2« (222 mladinskih pesmi), sestavil šolska učbenika »Slovensko berilo« (1985) in
»Glas, glasba, glasbila« (1995).
Uredil je celotni glasbeni opus svojega predhodnika na Slovenski gimnaziji in očetovskega vzornika prof.
Franceta Cigana, ki ga je izdala
Krščanska kulturna zveza v Celovcu v
enajstih knjigah.

Sodeloval je pri zapisu narečnih besed v zbirkah rožanskih ljudskih pesmi
(Dečva to mә povej, za moške zbore,
zvezek I in zvezek II, KKZ 2009; Jes
pa puәba nәč nemam, za ženske, dekliške in mladinske zbore, KKZ 2011)
Uspešno je nastopal tudi kot pevecbaritonist. Več let je oblikoval tečaje
slovenščine za nemško govoreče sodeželane.
Od leta 2008 do svoje smrti je vodil
pevsko-instrumentalno skupino »Rožanski muzikanti«, s katero je uspešno
nastopal doma na Koroškem in v Sloveniji, z njo vnašal v domačo kulturno
sceno slovenske in mednarodne uspešnice in zimzelene melodije, še posebej
popularni in navdušeno sprejeti so bili
»Glasbeni cocktaili«. V teh letih so
muzikanti naštudirali, zapeli in zaigrali okoli 220 pesmi in posneli dve
zgoščenki. Še pri zadnjem koncertu
18. 1. 2020 si je srčno želel nastopiti, a
mu to zdravje ni več dopustilo. Dva
dni po koncertu je za vedno utihtnil
njegov glas, njegova ustvarjalnost se je
ustavila 20. 1. 2020.

Prejemnik nagrad
Jožko Kovačič je za svoje opravljeno poklicno delo prejel od zveznega
predsednika naziv »višji študijski svétnik«. Za svoje delo na glasbenem področju je prejel Janežičevo priznanje
Krščanske kulturne zveze v Celovcu.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti mu je podelil srebrno plaketo za »obširno delovanje na
pedagoškem, glasbenem in organizacijskem področju kulturnega udejstvovanja Slovencev na Koroškem, s katerim je pomembno prispeval k tvornemu sožitju in utrjevanju slovenske
narodne samobitnosti«.
Njegova največja zasluga pa so pesmi, ki jih je z zapisovanjem ohranil
poznejšim rodovom.
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in memoriam:

Zapustil nas je škofijski kantor Jože Ropitz
11. februarja je v 84. letu starosti umrl škofijski kantor, duhovnik v pokoju
prof. Jože Ropitz. Novo mašo je pel leta 1960. Leta 1969 mu je bila v krški
škofiji zaupana služba škofijskega kantorja. Ob številnih funkcijah, ki jih je
izvajal, je vodil tudi MePZ Jakob Petelin Gallus.
Objavljamo govor predsednika KKZ Janka Krištofa na pogrebni slovesnosti v
Kazazah 15. 2. 2020.

Spoštovani žalni gostje, dragi sorodniki, častita duhovščina!
Poslavljamo se od škofijskega kantorja, skladatelja, zborovodja in pedagoga, duhovnika v pokoju prof. Jože
Ropitza.
Za pedagoško in ustvarjalno delo na
področju cerkvene in posvetne glasbe
je Jože Ropitz leta 2006 prejel Tischlerjevo nagrado Krščanske kulturne
zveze in Narodnega sveta koroških
Slovencev. Za dolgoletno dobro sodelovanje in za impozantni kompozicijski opus, ki smo ga imeli možnost vsaj
delno izdati v zbirki Pojmo novo pesem (2010), se v imenu Krščanske kulturne zveze Jožetu Ropitzu zahvaljujem tudi ob odprtem grobu.
Sicer je pravil, da velja njegovo zanimanje skoraj izključno sakralni glasbi, vendar poznamo vrsto posvetnih
harmonizacij, priredb in samostojnih
kompozicij s posvetno tematiko in na
besedila sodobnih pesnikov, kot so to
Milka Hartman, Lenčka Kupper, Andrej Kokot, France Balantič in Tone
Kuntner. Težišče pa je kajpada na
cerkveni glasbi. To so številne mašne
pesmi, propriji, psalmske pesmi na besedila Lovra Kaslja, Sončni spev sv.
Frančiška, Spevi za »Krško Hemo« in
dolga vrsta drugih. Vsega skupaj nad
150. To je tudi šest maš: Krška jubilej-

na maša, Kolpingova maša, Mladinska
maša, Missa brevis idr. Mnogo pesmi
je priredil za dekliški zbor, ki jih je naštudiral za sklepne prireditve na Zavodu šolskih sester v Šentpetru. Za take
priložnosti so nastale tudi odrske kompozicije, npr. glasbena spremljava za
igro Marjetice ne umirajo Mirka Mahniča in za kratki prizor na temo iz svetopisemske Visoke pesmi pod naslovom Sinja gora Horeb. Ropitz je
dramsko dogajanje opremil z glasbo,
ki mu je po besedah kritike »vdihnila
novo, poduhovljeno razsežnost«. S
tem delom se je začelo daljše sodelovanje z avtorjem tega besedila, tržaškim pisateljem Alojzom Rebulom, ki
je doseglo prvi višek z večernicami v
čast škofu spoznavalcu Antonu Martinu Slomšku z naslovom Reke mojega
življenja. Kakšna mojstrovina je uspela ustvarjalni dvojici Rebula – Ropitz,
so pokazale izvedbe spomladi leta
1993, najprej na Koroška poje, potem
še v drugih krajih.
Kmalu zatem, leta 1999, sta se spet
znašla Rebula in Ropitz k skupnemu
projektu. Sad tega primorsko-koroškega sodelovanja je bila psalmska kantata Mati – Žena, s katero je želel skladatelj ob prestopu v novo tisočletje
počastiti nekaj tistih žena, ki so odločilno sooblikovale usodo človeštva od
začetkov do danes, od pramatere Eve
prek Božje matere Marije do matere
škofa Slomška in ne nazadnje tudi do
neimenovane slovenske matere kot
simbola našega preživetja. Kantata je
bila krstno izvedena na koncertu Koroška poje leta 1999.
Sledil je skupni projekt z igralcem in

pesnikom Tonetom Kuntnerjem. Jože
Ropitz je uglasbil nekaj njegovih pesmi, svojemu opusu dal obliko glasbenega recitala in naslov O tebi pojem,
pomlad. Krstna izvedba na reviji Koroška poje leta 2004 je bila spet velik
oseben uspeh skladatelja in vseh izvajalcev.
Leta 2006 je bil Jože Ropitz v uredniškem timu za novo dvojezično pesmarico Gloria, saj je pošla bogoslužna
pesmarica in molitvenik Slavimo
Gospoda iz leta 1988, pri kateri je seveda tudi vodstveno sodeloval.
V imenu Krščanske kulturne zveze
se Jožetu Ropitzu zahvaljujem za dobro sodelovanje, za njegovo delo v odboru KKZ, za vse lepe trenutke, ki smo
jih doživeli z njim in ob njegovi glasbi.
Dovolite, da ob slovesu Jožeta Ropitza preberem pesem Toneta Kuntnerja, s katerim sta prijateljsko sodelovala.
NI KONEC
Ni konec,
ko pride tvoj zemeljski konec.
Le vsakodnevno orodje pospraviš
in se odpraviš k počitku.
Po isti poti, koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj –
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.
In tvoja prisotnost je bolj prisotna
kot kdajkoli prej:
na vseh poteh, v vseh rasteh
od korenin do vej.

Odšla je gledališka ustvarjalka Alenka Bole Vrabec
V 84. letu starosti je umrla prevajalka in gledališka
ustvarjalka Alenka Bole Vrabec. S
Koroško je bila
povezana prav z
gledališčem, Nužej Tolmaier jo je bil v
90-ih letih povabil k sodelovanju, de-

lala je z mladinsko gledališko skupino
na Radišah in v Šmarjeti v Rožu.
Rodila se je v Kranju, kjer je končala gimnazijo. Na Filozofski fakulteti v
Ljubljani je študirala primerjalno književnost, dramsko igro pa na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani. Od
leta 1976 je delala kot strokovna sodelavka za gledališko dejavnost na Zvezi

kulturnih organizacij (ZKO). Nekaj let
je bila direktorica in umetniška vodja
Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah, od leta 1999 do upokojitve leta
2005 pa direktorica Javnega zavoda za
kulturo in turizem Linhartova dvorana
Radovljica.
Ohranili jo bomo v častnem spominu!

Martina Piko-Rustia

Prireditve v okviru
CARINTHIja 2020 –
preložene na jesen
POKRAJINA & IDENTITETA –
Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina
Ob 10-letnici sprejema enote »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem« v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO je
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v okviru prireditev CARINTHIja
2020 24. aprila 2020 načrtoval posvet in
razstavo v Kulturnem domu v Pliberku.
Zaradi koronavirusa je prireditev preložena na september. Na posvetu in razstavi bomo predstavili razvoj projekta, ki je
v letu 2019 prejel odlikovanje kot primer
dobre prakse. Ob tem bomo za namene
mreženja in izmenjave izkušenj za nadaljnje raziskave prikazali tudi (čezmejne) projekte dokumentacije ledinskih
in hišnih imen v Alpsko-jadranskem
prostoru.

Šolski projekt na Slovenski
gimnaziji
28. maja 2020 bi bila v okviru letošnje
šolske akademije Slovenske gimnazije v
Borovljah predstavitev rezultatov projekta, ki ga dijakinje in dijaki 3a in 4b razreda izvajajo pod mentorstvom Andreje

NAČRTOVANE PRIREDITVE –
preložene na nedoločen čas
Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik je v marcu in aprilu 2020 načrtoval več prireditev, ki jih je bilo treba zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa preložiti za nedoločen čas.
12. marca je bila v okviru filmskih večerov, ki jih organizira Krščanska kulturna zveza v sodelovanju z drugimi
ustanovami, predvidena predstavitev
filma o Francu Ksaverju Mešku. Dokumentarni film Tihi večeri – film o
življenju in svetu domišljije pisatelja
F. K. Meška razkriva življenje in delo
duhovnika, pisatelja in rodoljuba. V filmu sodeluje tudi Martina Piko-Rustia.
17. marca je bila v Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Mariboru načrtovana
okrogla miza o pustni šegi »borovega
gostüvanja«. Namen prireditve je razprava o možnostih mednarodnega povezovanja društev in krajevnih skupnosti, ki v času pusta izvajajo šego borova

Sturm in inštituta Urban Jarnik. Projekt
je del prireditev CARINTHIja 2020.
Predstavitev projekta je preložena na jesen in bo konec septembra potekala na
Slovenski gimnaziji v okviru Tedna koroških Slovencev.

SNI Urban Jarnik:
Mladi v slovenskem
zamejstvu, 4. knjiga
Jezikovni profil mladih v
slovenskem zamejstvu

Dokumentacija slovenskih
ledinskih in hišnih imen
Inštitut Urban Jarnik nadaljuje dokumentacijo slovenskih ledinskih in hišnih
imen v občinah južne Koroške. V pripravi je občinski zemljevid občine Sele, ki
bo vseboval tudi krajevna ledinska in
hišna imena. Dokumentacija imen je zaključena v občini Hodiše, kjer zemljevid
pripravlja kulturno društvo SPD Zvezda.
Zemljevid z imeni občine Bilčovs pripravljata Luka Mletschnig in kulturno
društvo SPD Bilka, narečna imena so že
dostopna na spletni strani kulturnega
portala FLU-LED, www.flurnamen.at,
www.ledinskaimena.si.
V pripravi je zemljevid za občino Borovlje, ki ga pripravlja kulturno društvo
SPD Borovlje, dokumentacija imen pa
tudi poteka na celotnem območju spodnje Zilje. Tam si za dokumentacijo imen
prizadevajo člani SPD Zila ter Eduard
Rauter, uslužbenec Urada deželne vlade
v oddelku Šmohor. V Podjuni dokumentacije v občinah Pliberk in Suha potekajo
v okviru CARINTHIja 2020, imena pa
dokumentirajo tudi v občinah Žitara vas,
Železna Kapla in Globasnica, v Šentprimožu in drugod.

gostüvanja in različne variante vlečenja
ploha, ter raziskovalk in raziskovalcev,
ki šego preučujejo. »Borovo gostüvanje« je kot posebna živa slovenska
pustna šega v Porabju vpisana v madžarski nacionalni Unescov seznam nesnovne dediščine. Projekt in srečanje
sooblikuje Martina Piko-Rustia.
27. marca bi bil v Tinjah potekal interdisciplinarni posvet na temo »Spreminjanje šeg: Identiteta – folklora –
komercializacija« kot prispevek ob
obletnici koroškega plebiscita 1920/
2020. Posvet pripravljajo Dom v Tinjah, inštitut Urban Jarnik in koroška
izobraževalna ustanova Kärntner Bildungswerk. Na posvetu, ki je preložen,
bodo Peter Wiesflecker, Martina PikoRustia, Michael Aichholzer, Sabina
Buchwald in Herta Maurer-Lausegger
razpravljali o pomenu šeg za lokalno
skupnost in regijo, za ohranjanje narečij
in kulturne dediščine in za (inter)kulturno učenje.

V četrtem zvezku knjižne zbirke »Mladi v slovenskem zamejstvu«, ki ga je uredila Sonja Novak Lukanović in je izšel
konec leta 2019, avtorji prikazujejo rabo
slovenskega jezika tako na individualni
ravni kot na institucionalni ravni ter stališča mladih do slovenskega jezika. Empirične podatke dopolnjujejo tudi s podatki o medgeneracijskem prenosu
jezika.
Predstavitev tretjega zvezka (na temo
družbene participacije mladih) in omenjenega četrtega zvezka, ki je bila predvidena v marcu, je preložena na nedoločen čas.

28. marca je inštitut Urban Jarnik v sodelovanju s kulturnim društvom SPD
Zila ter Kluboma koroških Slovencev
in Slovenk v Ljubljani in Mariboru načrtoval predstavitev filma ter pogovor
z njegovo vnukinjo Vito Mavrič o
ziljskih koreninah njenega starega
očeta. Vinko Möderndorfer je bil rojen
na Brdu na Zilji, po plebiscitu je ostal v
Sloveniji. Predstavitev filma o Möderndorferju je bila načrtovana 16. aprila tudi v Tischlerjevi dvorani v Celovcu, v
knjigarni Haček pa bi 22. aprila v okviru Dolge noči knjige predstavili še
zbornik o njegovem delu in življenju.
17. aprila bi bili v Novi Gorici potekali jubilejni 30. Primorski slovenistični
dnevi, pri katerih sodeluje tudi Martina
Piko-Rustia s prispevkom o dokumentaciji slovenskih ledinskih in hišnih
imen na Koroškem.
Vse načrtovane prireditve so preložene
na čas, ki bo znova v polni meri dopuščal kulturno-raziskovalno dejavnost.
Vsi upamo, da kmalu.
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gledališče:

Katja Osterc

Ankaran 2020

TRIBUNA 2020 v Celovcu

Zopet imamo zagotovljen naš prostor v lepem obmorskem ambientu v
Ankaranu, kjer se gledališke in lutkovne skupine lahko temeljito in brez
vplivov domačega vsakdana pripravljajo na novo gledališko sezono.
1. teden: 16.–22. 8. 2020
2. teden: 22.–28. 8. 2020
Rok za prijavo je 1. 6. 2020.

Rdeča kapica
GOSPOD PRAVLJICA PRIDE
ZASOPIHAN PRED ZASTOR IN
ZAIGRA NA KITARO:
Povsod sem tam,
kjer je glasba,
lutke, maske, rekviziti,
gledališče se igram,
lutke pokažem vam.
Dober dan želim. (Si popravlja frizuro
in natika copato) Se ne poznamo,
kajneda? Jaz sem gospod Pravljica.
Jaz sem gospod pravljičar. Andrej,
Jani, Mateja, Renata, meni pa pravijo
enostavno Gospod Pravljica.
Imam pač tako delo. Delam pravljice.
Tudi pojem in plešem. Sem neviden,
če se skrijem. Ko se pokažem takrat
sem viden.
Veliko vem in znam. Povsod sem,
kjer hočejo poslušat pravljice.
Saj radi poslušate pravljice. Seveda,
zato smo pa tukaj. Samo, katero naj
vam povem! Janko in Metka, to ne, o
Mezinčku je prekratka... ( najde kapico) Oho, kapica? Saj res spomnil sem
se... Rdeča kapica.
No pa dosti besed. A lahko začnemo?
Meseca januarja smo povabili otroke ljudskih šol in otroških vrtcev na
ogled profesionalne lutkovne predstave v slovenščini. Tokrat je gostovalo
Lutkovno gledališče Kranj z lutkovno
predstavo Rdeča kapica. Kdo ne pozna
zgodbe o deklici, ki gre skozi gozd na
obisk k babici? Na poti skozi gozd sreča volka … V izvirni priredbi ene najbolj znanih pravljic bratov Grimm je
animator otroke popeljal v čarobni
svet lutk, žive igre in glasbe. Lokacije:
20. 1. 2020, farna dvorana Šmihel
21. 1. 2020, Tischlerjeva dvorana Celovec 22. 1. 2020, farna dvorana Šentjakob 23. 1. 2020, Šiša v Zahomcu.
Vsakoletno ponudbo ljudske šole in
otroški vrtci radi sprejmejo in na ta način otrokom dajejo možnost ogleda
profesionalne lutkovne predstave v
slovenskem jeziku.

Otroška gledališka skupina Slovenska iniciativa Dunaj
Na letošnjem gledališkem in lutkovnem
festivalu TRIBUNA, ki je potekal 27. in
28. februarja v Tischlerjevi dvorani in
Progress centru, je navdušilo šest skupin:
Otroška mladinska gledališka skupina
Sele, KPD Planina Sele s predstavo
Črna marela
Otroška gledališka skupina SPD Bilka
s predstavo Janko in Metka
Lutkovna skupina Mladi Celovčani
SKD Celovec s predstavo Kurja juhica
Otroška gledališka skupina Slovenska
iniciativa Dunaj s predstavo Butalci
Lutkovna skupina SPD Danica s predstavo Pravljice za lahko noč
Lutke mladje KDZ z dvema predstavama Čakajoč Godota.
Tri predvidene predstave so zaradi terminskih problemov v skupini ali publiki
žal odpadle.

Predstave sta si ogledali strokovni sodelavki JSKD Ana Ruter za gledališko
dejavnost in Luna Ornik za lutkovno.
KKZ je nastopajočim omogočila brezplačne delavnice IMPRO IGLU z Vidom
Sodnikom. Otroci so se spoznavali z osnovami gledališke improvizacije, strukturami zgodb, liki, igrami karakterjev.
Delali so tudi v parih in se od srca nasmejali svoji lastni ustvarjalnosti.
Vsem šolam, ki so pripeljale otroke na
ogled predstav, se iskreno zahvaljujemo
ter si želimo sodelovanja tudi v prihodnje, saj je umetnost v času njihovega
odraščanja izjemno pomembna. »Če pomislimo, da ima otrok pravico do hrane
in varnega zavetja, do izobrazbe in igre,
potem lahko dodamo tudi, da ima otrok
na poti do svoje uresničitve pravico tudi
do kulture in umetnosti.« Tina Bregar

Šiša v Zahomcu: Lutkovna predstava Rdeča kapica za LŠ Čajna
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termini:
Tudi v kulturi nas je dohitela kruta
realnost, ki si je prej nismo mogli predstavljati v tej razsežnosti. Ustavil se je
naš korak in na mah se je ustavila kulturna dejavnost v centrali in pri vseh društvih. Sicer prisilno, a z razumevanjem
za vse ukrepe smo ustavili delo, ki ga
zdaj opravljamo pri zaprti pisarni, a
kljub temu, deloma v pisarni, deloma z
doma in računalniki. Dosegljivi smo po
telefonu in po e-pošti, dela še ni zmanjkalo, a manjka nam živi stik z ljudmi, s
kulturniki na podeželju, v društvih, skupinah in zborih.
Žal smo morali odpovedati nekaj
prireditev:
Film o Francu Ksaverju Mešku 12.
3. 2020, načrtovan v okviru nizov filmskih večerov, ki jih od lani naprej prirejamo skupaj z drugimi ustanovami. Dokumentarni film Tihi večeri razkriva
življenje in delo duhovnika in pisatelja
F. K. Meška.
Koncert Koroška in Primorska pojeta na Trbižu 15. 3. 2020 (za nastop so
se pripravljali MePZ Radiše, MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka in skupina Klika
iz Železne Kaple),
Prav tako je usahnila Rožanska kulturna vigred, še preden je zacvetela.
Prireditve, ki jih rožanska kulturna društva vsako leto prirejajo v sodelovanju s
KKZ in SPZ, letos je bil časovni okvir
med 21. 3. in 3. 4., so že bile strnjene v
skupnem programu, a ni prišlo do izvedbe.
Ni bilo štarta v kulturno leto 2020, ki
ga je za 1. april 2020 načrtoval Biro za
slovensko narodno skupnost pri Koroški
deželni vladi skupaj z obema kulturnima
organizacijama.
Odpovedani oz. preloženi na nedoločen čas so tudi Koroški kulturni dnevi
v Ljubljani, ki bi se morali odvijati od
14. do 21. aprila, oblikovali bi jih koroški zbori, pevci, gledališke in lutkovne
skupine, umetniki in avtorji publikacij.
Spored ostaja pripravljen za morebitni
poznejši termin.
Film o Vinku Möderndorferju, napovedan za 16. april 2020 v Tischlerjevi
dvorani, prav tako s soprireditelji, je preložen na poznejši čas.
V vodo sta padli obe Srečanji otroških in mladinskih zborov, ki smo ju
skupaj s soprirediteljema PD Lipa v Velikovcu in SKD Jepa Baško jezero načrtovani za 19. in 26. april v Velikovcu in
Ločah. Letošnje težišče srečanj je bila
slovenska ljudska pesem. Zahvaljujemo

Omejitve zaradi koronavirusa
se vsem zborovodkinjam in zborovodjem, ki so že pripravljali spored in se prijavljali za Srečanje in upamo, da bodo
otroci in mladina te pesmi lahko drugo
leto tem bolj veselo in navdušeno zapeli.
Žrtev trenutne situacije je tudi jubilejna predstava Krščanske kulturne zveze ob 45-letnici lutkovne in mladinske
gledališke dejavnosti, napovedana za
18. junij 2020 – tudi zanjo so se priprave

na mah ustavile. Besedilo za jubilejno
predstavo »Veter v grapah Korotana«, ki
je tudi vključena v niz prireditev Carinthija 2020, je napisal Martin Kuchling, režijo je prevzel Mihi Kristof-Kranzelbinder.
Odpovedan je tudi Festival Suha
2020, ki ga prirejata Oktet Suha in KPD
Drava v sodelovanju s KKZ.

Načrtov za leto 2020 je še veliko, trenutno pa je še odprto, kdaj se bo
življenje normaliziralo in bomo lahko mislili na izvedbo načrtovanih
prireditev, tu jih navajamo nekaj za poletne mesece:

➠ 27. 7. – 1. 08. 2020
➠ 3. 8. – 8. 08. 2020

Teden mladih umetnikov I, KKZ/KOM, MC Rebrca
Teden mladih umetnikov II, KKZ/KOM, MC Rebrca

➠ 9. 8. – 13. 8. 2020

Poletna glasbena delavnica v Tinjah, KKZ/Dom v Tinjah

➠ 16. 8. – 22. 8. 2020
➠ 22. 8. – 28. 8. 2020

Gledališka delavnica v Ankaranu I, KKZ
Gledališka delavnica v Ankaranu II, KKZ

➠ 16. 8. – 21. 8. 2020

Mojstrski tečaj v Tinjah, KKZ/Dom v Tinjah

➠ 31. 8. – 4. 9. 2020

TMUmlad, KKZ/KM/MC Rebrca

Krščanska kulturna zveza skupno
s SPZ polni video-kanal KINO V
KARANTENI, digitalno zbirko
slovenskih kulturnih ustvarjalcev
na Koroškem.
Na tem linku najdete gledališke
predstave, zborovske posnetke, filme, projekte in razno ter vse, kar
nam boste še posredovali.
Društva, kulturne ustanove, organizacije in posamezniki imajo možnost, da svoje posnetke objavijo na
tem video-kanalu. Lahko jih sami
postavite na youtube in nam pošljete link.
Veliko veselja pri gledanju/poslušanju!
Link:
http://kvk.slo.at več kot KINO
v KARANTENI ali www.kkz.at

Pri Krščanski kulturni
zvezi smo se odločili, da
vse naše kulturno poslanstvo predstavimo na spletni strani na povsem
svež način. Želimo vam odkriti dragocene
arhive, v katerih hranimo ogromno glasbenih
in gledaliških umetnin, kot tudi zapuščin,
diplomskih nalog, publikacij. Nekatere so
vam na voljo v zavihku Publikacije in jih
lahko naročite preko spleta, www.kkz.at.
V bodoče jih domo še bolj izpostavili, ker bodo v tem izrednem času morda spet na novo
zanimive.
Vse našteto oživljamo z namenom prepoznavanja lepote in pomena narodovega bogastva koroških Slovencev. Umetniški kotiček
bo urejala prof. Katja Osterc, na Krščanski
kulturni zvezi zaposlena kot gledališka referentka, s pomočjo izkušenih sodelavcev.
Umetniški kotiček je namenjen otrokom in
mladostnikom, kot tudi odraslim.

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
Martin Kuchling
Katja Osterc
Sabina Anderwald

-11
-12
-13
-21

kelih@kkz.at
kuchling@kkz.at
osterc@kkz.at
anderwald@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Katja Osterc, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip
Slike: Nedelja, Novice, KKZ, SNI Urban Jarnik, DELO, Urad RS, JSKD
IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik Martin Kuchling

