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Jubilejna predstava v izrednih okoliščinah
Letos se po osmih letih smemo veseliti predstave v Mestnem gledališču v
Celovcu z domačimi igralci. Predstava
ob 100-letnici plebiscita je obenem jubilejna predstava ob 45-letnici organizirane lutkovne in mladinske gledališke dejavnosti pri Krščanski kulturni
zvezi.
Gledališka dejavnost je močan steber v
delovanju Krščanske kulturne zveze in
vanjo včlanjenih kulturnih društev. Že
več desetletij si KKZ prizadeva za organizirano pospeševanje te dejavnosti,
predvsem mladinskega gledališkega in
lutkovnega ustvarjanja. S tem projektom
želimo podčrtati pomen tega dela in pomembnost gledališkega ustvarjanja za jezikovni razvoj mladine.
Pri gledališkem projektu bodo sodelovali gledališki ustvarjalci iz raznih kulturnih društev, ki se že več let ljubiteljsko
ukvarjajo z gledališko umetnostjo.
Ob 100-letnici plebiscita se želimo s
pomočjo gledališke predstave (avtor
Martin Kuchling, dramaturgija in režija
Mihi Kristof-Kranzelbinder) kritično
soočiti z vprašanjem sobivanja obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Želimo
prikazati razvoj tega sobivanja in izzive
zanj v posameznih zgodovinskih obdobjih ter pozitivne nastavke za dobro sožitje. Na osnovi predstavljene zgodbe bo
gledalec lahko videl razvoj v deželi. Zgodovinske iztočnice vse do leta 2020 (npr.
plebiscit 1920; vrnitev izseljenih slovenskih družin 1945; konflikt glede krajevnih napisov v 70-ih letih; Koroška leta
2020 in naprej) bodo pokazale medsebojna razmerja znotraj slovenske narodne
skupnosti in soočanje posameznikov z
okoliščinami, v katerih živijo oz. so živeli. Na osnovi izmišljene zgodbe, ki se
orientira po zgodovinskih dejstvih, bo
gledalec našel možnost za razumevanje
vedenja posameznikov v zgodovinsko
napetih časih, hkrati pa bo to vedenje posameznikov lahko tudi kritično presodil
in s tem razmislil o družbenem razvoju
na Koroškem. To naj pripelje do kritičnega presojanja trenutnega stanja in posledično do samostojnega razmišljanja o

Predstava nastaja …
skupni prihodnosti v skupni domovini.
Tokrat ne bomo imeli zadoščenja, da
smo napolnili Mestno gledališče, kajti
zaradi danih okoliščin, ki nas zaposlujejo
že skozi skoraj celotno leto 2020, bo polovica sedežev morala ostati prazna. To
dejstvo moramo vzeti na znanje in kljub
temu smemo z veseljem pričakovati letošnji gledališki praznik.
Ob vseh dejstvih, ki nas vznemirjajo,
moramo ostati optimisti, veseliti se moramo bogate kulturne dejavnosti, ki smo
jo ohranili skozi stoletje in ji dajemo nove impulze, nove oblike in razsežnosti. V
45-ih letih mladinske gledališke in lutkovne dejavnosti je v mnogih skupinah
na odrih delovalo veliko število mladih,
nekateri so našli druge oblike kulturnega
udejstvovanja, tudi poklicno, nekatere
spremlja ljubiteljski oder od takrat do danes. Mlade generacije iz teh skupin prihajajo v odbore naših društev in prevze-

… od vaje do vaje

majo vodilne funkcije. To nas navdaja z
optimizmom, da slovenska beseda, ki
ima posebno mesto prav v kulturnih društvih in skupinah, ne bo utihnila. Ne smemo dovoliti, da bi nas v tem stoletju še
enkrat zdesetkalo.
V preteklih sto letih so se pojavljale
razne kuge, ki so ljudi pestile. Covid-19,
ki ga doživljamo zdaj, je zaustavil celotno kulturno dejavnost, gospodarstvo in
celo letalski promet, v tej obliki prej nepredstavljivo! Za nekaj časa so bile zaprte kulturne dvorane, utihnili so zbori in le
počasi se bo kolesje spet zagnalo, mogoče spet ustavilo. Rešitev ni v tem, da se
umaknemo med svoje štiri stene. Iskati
moramo nove oblike, ena od njih so
manjše prireditve z manj nastopajočimi.
Ne smemo utihniti! Pod spremenjenimi
pogoji se bomo letos srečali tudi v Mestnem gledališču. Drugače kot druga leta, a
glavno, da se bomo! Zalka Kelih-Olip
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čestitamo:
Marija Makarovič – 90 let
Na veliko gospojnico je v Ljubljani obhajala okrogli življenjski jubilej znana etnologinja in
dob ra poznavalka
Koroške ter njenih
ljudi Marija Makarovič. Njeno sodelovanje s Krščansko kulturno zvezo in s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urbana Jarnika v Celovcu je rodilo neverjetno
bogato bero narodopisne strokovne literature, ki postavlja slovensko narodno
skupnost v povsem drugo, resničnejšo,
luč, kot so to naredile publikacije nemško
govorečih Korošcev, ki so pisali o narodni skupnosti zviška in dostikrat z zlonamerno tendenco. Obširna zbirka življenjepisov Tako smo živeli osvetljuje iz
najrazličnejših perspektiv življenje posameznikov iz slovenske narodne skupnosti v prvi polovici dvajsetega stoletja.
Njene monografije krajev in ljudi ter
strokovne razprave o narodnih nošah na
Koroškem izčrpno prikazujejo narodopisno in družbeno podobo naše dežele. Ob
visokem jubileju želimo zdravja in sreče
za naprej ter mnogo ustvarjalne energije.

Peter Sticker – 80 let
Julija je obhajal visoki jubilej dekan in
župnik Peter Sticker
v Globasnici. Zavzet
dušni pastir je v farah in ustanovah,
kjer je deloval, vedno skrbel tudi za cvetoče kulturno življenje. Kot navdušen gledališčnik je
uprizoril z različnimi skupinami številne
predstave in režijo vodil mdr. tudi ob gledališkem prazniku 1972 v Mestnem gledališču v Celovcu, kjer je z domačimi
igralci uprizoril Bevkovo igro Kajn. Kot
župnik v Globasnici skrbi tudi za izkopanine na Gori sv. Heme in na farni ravni
sodeluje s SKD Globasnica. Tako vse
življenje živi izpovedno sintezo med
službo Bogu in službo kulturi. Ob jubileju želimo zdravja osebne sreče in božjega
blagoslova za naprej.

mentor domačim tamburaškim skupinam
in v obširni publikaciji skupaj z Vlasto
Lokar Lavrenčič dokumentiral zgodovino tamburaštva na Koroškem. Od leta
1960 do leta 1964 je bil tajnik Krščanske
kulturne zveze, nato je zapustil Koroško
in na Dunaju študiral glasbo. Tam je bil
pevec v zboru Theater an der Wien in
maestro suggeritore na Volksoper. Bil je
organist v slovenskem Pastoralnem
centru in skupaj z župnikom Štefanom
Ferenčakom ustanovil tamburaški zbor
Fermata. Za svoje vsestransko kulturno
ustvarjanje je prejel več nagrad, mdr.
Metron, ki ga podeljujejo gradiščanski
Hrvati, srebrno plaketo Javnega sklada
RS za kulturno delovanje in Tischlerjevo
nagrado. Ob jubileju mu želijo vse
najboljše, se mu zahvaljujejo za dolgoletno dobro sodelovanje in prijateljstvo
Krščanska kulturna zveza ter dunajski in
koroški prijatelji.

Franci Končan – 80 let
26. septembra je
praznoval okroglo
obletnico
Franci
Končan, zvesti prijatelj koroških Slovencev in dolgoletni režiser
koroških
gledaliških skupin.
Od leta 1978 poteka
to sodelovanje, ki je jubilanta popeljalo v
razne kraje na Koroškem. Najbolj prepoznavno pa je njegovo delo gotovo v Vogrčah in v Selah. V Vogrčah je s predstavami na prostem, ki so za Koroško nekaj
posebnega, navduševal gledalce od blizu
in daleč in vključil v igre domala celo vaško skupnost. Nepozabne so tudi Drabosnjakove igre, ki jih je Franci Končan
uresničil z domačimi igralci na Kostanjah. Leta 2003 sta mu Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev podelila Tischlerjevo nagrado za
izredne zasluge na področju gledališkega
ustvarjanja na Koroškem. Franciju Končanu se zahvaljujejo za vsa leta lepega
sodelovanja in mu kličejo na mnoga leta
v zadovoljstvu in v krogu najdražjih
Krščanska kulturna zveza, številni prijatelji iz Koroške in igralci mnogih skupin,
ki so z njim vzljubili odrske deske.

Hanzi Gabriel – 80 let

Škof Jože Marketz – 65 let

Na Dunaju je 24.
septembra
2020
praznoval življenjski
jubilej Hanzi Gabriel, Unčarjev iz Št.
Janža v Rožu. Živi
sicer že več desetletij
na Dunaju, ostal pa
je povezan s Koroško predvsem prek tamburaštva, ki mu je
vse življenje srčna zadeva. Dolgo je bil

30. julija je praznoval polokroglo obletnico krški škof Jože
Marketz. Od začetka
tega leta je vodja katoliških vernikov na
Koroškem, pred tem
pa je služboval v raznih farah Koroške ter
vodil Dušnopastirski urad in koroško Caritas. Ves čas pa je bil povezan tudi s kul-

turnim življenjem koroških Slovencev in
med leti 1983 in 1989 ter 1995 in 2007
bil v odboru Krščanske kulturne zveze.
Ob življenjskem jubileju želimo zdravja
in zadovoljstva ter božjega blagoslova za
naprej.

Zalka Kelih-Olip – 60 let
25. avgusta 2020 je praznovala okrogli
jubilej tajnica Krščanske kulturne zveze
Zalka Kelih-Olip. V vseh krajih dvojezične Koroške jo poznajo kot zavzeto
kulturno ustvarjalko,
ki z optimizmom,
dobro voljo in veliko
energije ter z močno
ljubeznijo do slovenske besede in
kulture na Koroškem vodi pisarno
osrednje kulturne organizacije koroških
Slovencev. Pri srcu ji je slovenska kultura, ki cveti včasih prikrito v pozabi, včasih na velikih odrih in v slavnih dvoranah. Vsa prizadevanja, ki stojijo za tem,
so Zalki enako draga, ker dobro ve za
trud posameznikov, ki se zrcali v teh kulturnih dosežkih. Ob osebnem jubileju želimo zdravja sreče in zadovoljstva.

Nužej Tolmaier prejel
Peterlinovo nagrado

30. avgusta je Nužej Tolmaier v okviru
Drage 2020 za svoje življenjsko delo na
kulturnem področju prejel Peterlinovo
nagrado, ki jo podeljuje Slovenska prosveta v Trstu. Nagrado, 9. po vrsti, je Nužej Tolmaier prejel za vsestransko kulturno delo in prijateljsko povezovanje s
Slovenci v Italiji. Dolga desetletja je kot
tajnik KKZ skrbel za živo vez čez meje,
ki se najbolje zrcali v vsakoletni kulturni
izmenjavi med Koroško in Primorsko v
Italiji. Vežejo ga pa tudi dolgoletna prijateljstva z osebnostmi in ustanovami na
Primorskem. Nagrado je prejel iz rok
častnega gosta Drage krškega škofa Jožeta Marketza in Lučke Susič, hčerke Jožeta Peterlina, po katerem je nagrada poimenovana in ki je bil ustanovitelj
Slovenske prosvete. Ob prejemu Nužeju
iskreno čestitamo.
(več o Dragi na strani 4)

novo:
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Brošura klubov slovenskih študentk in študentov

Naše vse je upor!
Pod tem geslom so vsi trije študentski klubi koroških Slovencev (na Koroškem, v Gradcu in na Dunaju) izdali dvojezično publikacijo, v kateri so zbrani najrazličnejši prispevki,
spomini, članki in slike na razne dogodke, ki so zaznamovali novejšo zgodovino slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Publikacija je izšla v letu, ko Koroška obhaja stoletnico plebiscita, ki je zaključil »obrambni boj« na Koroškem (v Sloveniji pa »boj
za severno mejo«). Pod geslom CarinthiJA 2020 dežela želi v praznovanje
vključiti vseh 561.293 prebivalcev, mlado in staro, nemško in slovensko govoreče, priseljence in rodne domačine. Slovenski študentje pa so rekli: Ne! Nimamo ničesar praznovati, naše vse je upor!

Brošuro so predstavili 10. septembra ob Lentu v Celovcu. Na voljo je pri članih in prijateljih društva.

Otroški cerkveni zbor Melodija izdal zgoščenko
13. septembra so v Bilčovsu predstavili posebno zgoščenko: Otroški cerkveni zbor Melodija je izdal prvi tonski nosilec z geslom: Pričeval ljubezen bom / Wo die
Liebe wohnt. Na njej so mladi pod vodstvom Rozi Krušic predstavili 18 pesmi iz mednarodnega duhovnega repertoarja. Zgoščenke otroškega zbora s tako vsebino doslej na Koroškem še nismo imeli. Le-ta priča o
odgovornem delu, ki ga vodja skupine posveča mladim v
Bilčovsu. Pester pevski spored dopolnjujejo kratki nastopi drugih pevskih skupin iz domačega Bilčovsa. Zgoščenka je na voljo pri članih skupine ter v obeh
slovenskih knjigarnah v Celovcu. Cena 15 €.

Novi konzul RS v Celovcu Matej Kramberger
S 1. 8. 2020 je nastopil službo na Generalnem konzulatu RS v Celovcu novi konzul Matej Kramberger. Nasledil je konzulko Jasno Goličič Bakovnik, ki po štirih letih odhaja iz Celovca. Bivši konzulki se zahvaljujemo
za dobro sodelovanje in želimo na nadaljnji diplomatski
poti vse dobro. Novega konzula pa prisrčno pozdravljamo in mu želimo, da se bo dobro počutil med koroškimi
Slovenci.

Novi civilnik Sandro Kaponig
S 1. 10. 2020 je nastopil civilno službo pri Krščanski
kulturni zvezi Sandro Kaponig iz Bilčovsa. Maturiral je
letos na HTL Mössingerstrasse v Celovcu, poprej pa
obiskal štiri leta ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Mlademu absolventu višje tehnične šole in ljubitelju gledališča (igral je v skupini teatr zora v Šentjakobu) želimo,
da se bo dobro počutil med nami in spoznal širši kulturni utrip naše narodne skupnosti.

Roman Petek predsednik
Kluba slovenskih študentk
in študentov
1. Kot predsednik KSŠŠK spoznavaš
študentsko življenje tudi s strani, ko je
treba včasih stopiti naprej in potegniti
druge za sabo; kako pomembna je taka
funkcija za mlade in kakšni so izzivi ob
tem zate osebno?
Zelo vesel sem biti del KSŠŠK in sodelovati v teh krogih med študijskim časom. Z
vrednotami in cilji društva sem se hitro strinjal in jih pravkar zastopam tudi v zasebnem
življenju. Funkcija predsednika se mi zdi zelo pomembna, ker nisi samo zastopnik društva, ampak tudi zastopnik mladih koroških
Slovenk in Slovencev. Prav zato upam, da z
delovanjem kluba lahko privabimo k sodelovanju tudi mlade in jim pokažemo, da smo
pomemben del družbe, ki naj bi sooblikoval
prihodnost. Zame osebno največji izziv pa je
včasih pomanjkanje motivacije, saj društvo
naposled deluje na prostovoljni ravni.
2. Za mlade ljudi velja, da so kritični do
ustaljenih stvari, da presodijo danosti
tudi po drugih, morda nekonvencionalnih vidikih; kako pomemben je zate
osebno tak kritičen pogled (npr. tudi ob
obhajanju 100. obletnice plebiscita?)
Letošnje leto dobro kaže, da tudi v najbolj
nenavadnih časih sodelujemo in vplivamo
na razvoj slovenskega jezika in kulture na
Koroškem. Demonstracije, javne izjave in
komentarji ter druge akcije so možnosti, kako glasu mladine lahko damo tehtnosti. Kdo,
če ne mladina, lahko kritizira in graja odločitve političnega okolja? Saj je to naša prihodnost, o kateri odločajo zastopniki in zastopnice manjšinskega in večinskega prebivalstva. Zaradi tega se mi zdi pomembno
ostati kritičen in ne prenašati vseh odločitev
z zalepljenimi usti.
3. Kot zastopnik študentske organizacije gledaš kritično tudi na osrednje organizacije koroških Slovencev. Kaj bi jim
napisal v spominsko knjigo?
Prav tako je pomembno, da glas mladine ni
samo slišen, ampak tudi upoštevan. S tem
predvsem poskušam nagovoriti zastopstvo
narodne skupnosti, se pravi osrednje organizacije. Ni mogoče spraviti stvari na skupni
imenovalec, če sploh ni skupne izhodiščne
točke oz. skupnih ciljev. Različna mnenja in
vidike je treba upoštevati, saj naj bi bile določitve narodni skupnosti v prid. Kot manjšina ne bi smeli biti zadovoljni s tem, kar
imamo, ampak bi se morali orientirati po
tem, kar bi lahko imeli (glede na tako imenovano »dobro sožitje« na Koroškem in pomanjkanje manjšinskih pravic). Prav tako je
tukaj treba vključiti tudi mladino, saj kolikokrat slišimo izjavo, da na mladih stoji svet?
(Roman Petek)
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poročila:
Mojstrski tečaj
Katoliški dom prosvete v Tinjah in
Krščanska kulturna zveza sta letos drugič vabila na mojstrski tečaj petja v Tinje. Tudi tokrat sta tečaj, ki je namenjen
izbranim študentom solopetja, vodila
svetovno znana pevca Bernarda Fink in
Markos Fink, ki sta od 16. do 21. avgusta
2020 12 mladim udeleženkam iz petih
držav lahko posredovala znanje iz svoje
bogate mojstrske zakladnice. Ob spremstvu obeh korepetitorjev, Irine Milivojević in Vladimirja Mlinarića, so mlade
udeleženke ob zaključnem koncertu
21. 8. 2020 v tinjski farni cerkvi obiskovalcem lahko predstavile bogat in raznovrsten pevsko-glasbeni spored, v katerem je imela svoje mesto tudi ljudska
pesem raznih narodnosti.

Teden mladih umetnikov
na Rebrci spet navdušil

Udeleženci Tedna mladih umetnikov 2020

Študijski dnevi
Draga 2020
Od 28. do 30. avgusta so na Opčinah pri
Trstu potekali študijski dnevi Draga
2020, ki jih prireja Slovenska prosveta v
Trstu. Začela se je z okroglo mizo na temo Slovenski jezik v Italiji in standardna
slovenščina: blizu ali daleč? O temi so
spregovorili izbrani jezikoslovci, tolmači in slovenisti. Drugi dan Drage je bil v
znamenju zgodovinskih predavanj o
predvojnem primorskem uporu fašizmu
in je bil zaključen z radijsko igro avtorice Brune Pertot Srca, ki se ljubijo, se
iščejo in se vselej najdejo. Zaključili pa
so se z zanimivim sporedom v nedeljo,
30. 8. 2020, z mašo za udeležence, ki jo
je tokrat daroval krški škof Jože Marketz. On je bil tudi slavnostni predavatelj, ki je spregovoril o temi Kdo pa smo,
ko so cerkve zaprte. S tem se je odzval
na trenutno situacijo korona-pandemije,
ki tudi cerkev postavlja pred hude izzive.
V nedeljo je bila tudi slavnostna podelitev Peterlinove nagrade Nužeju Tolmaierju.
(več o tem na strani 2)

Na Rebrci je to leto potekal Teden mladih umetnikov v treh izmenah, in sicer
pod geslom Travnik od 27. 7. do 1. 8. in
od 3. do 8. 8. 2020 za mlade od 6 do 13
let, od 31. 8. do 4. 9. pa pod geslom Moj
svet za mladince od 14. do 17. leta starosti. Kljub izzivom, s katerimi so se
soočali prireditelji zaradi pandemije z
virusom covid-19, so to leto lahko dodatno ponudili kreativne dneve tudi za
tiste, ki so že prerasli otroško starost. Ta
želja se je pokazala že v preteklosti večkrat, letos pa se je za 24 mladincev
uresničila želja po tretjem tednu kreativnega srečanja na Rebrci. Prireditelji

– Mladinski center Rebrca, Katoliška
otroška mladina in Krščanska kulturna
zveza – so se tako odzvali na aktualne
potrebe in pokazali, da je kljub zaostrenim pogojem z disciplino mogoče izvesti počitniške programe za mlade. Kot
vedno so mladi ob spremstvu izbranih
umetnikov in pedagogov preživeli na
Rebrci brezskrben kreativen čas poln
prijetnih vtisov in v krogu prijateljev
uživali ob kreativnih delavnicah.
Zaključna prireditev je bila tokrat namenjena le udeležencem samim ter
spremljevalnemu timu.

Kreativni teden za mladince 2020 – posrečen ognjeni krst

poročila:

Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
Potem ko so prireditelji, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Klub koroških Slovencev v Ljubljani, Krščanska
kulturna zveza in Slovenska prosvetna
zveza morali aprila odpovedati 18. čezmejno kulturno izmenjavo v slovenski
prestolnici, je konec septembra le prišlo
do uresničitve. Od 30. 9. do 10. 10. 2020
potekajo Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Začeli so se s slavnostnim odprtjem
ter z odprtjem razstave gliničarke Nežike
A. Novak v Galeriji Zavoda za spomeniško varstvo. Nadaljevali so se z lutkovno
predstavo Prijateljstvo lutkovne skupine
Mladi Celovčani, zaključili pa s predstavitvijo publikacij v sredo, 7. 10., v prostorih Slovenske matice ter s koncertom
MePZ Podjuna v Cankarjevem domu isti
dan zvečer. Razstava del Nežike Novak
je odprta do 10. 10. 2020.

Nežika Novak je razstavljala svoje
umetnine

Poletna glasbena delavnica

Jazz se je spet vrnil v Tinje
V Katoliškem domu prosvete Sodalitas v
Tinjah je od 9. do 13. avgusta 2020 v soorganizaciji s Krščansko kulturno zvezo
potekala Poletna glasbena delavnica, ki
je bila tokrat pod geslom Jazz is back
posvečena jazzovski glasbi.
Program so vodili izvrstni glasbeniki Karin Zemljič, Vesna Petkovič, korepetitor
Anže Vrabec in umetniška vodja Ana
Bezjak. 17 udeležencev različnih starosti
iz Avstrije in Slovenije je prepevalo
skladbe iz klasične zakladnice jazzovske
literature, kot tudi sveže priredbe, npr.
Pri nas, Summerlang, Poljub pomladi ...

5-dnevna delavnica je bila kot vedno zelo aktivna in atraktivna, zlasti Session
večer. Poletna glasbena delavnica je ponujala skupinske večglasne zborovske
vaje, jazz teorijo, vokalne solo in improvizacijske vaje, predvsem pa veliko
skupno preživetih iskrenih trenutkov,
smeha in dobre volje.
Poseben, umetniški ambient v Tinjah in
izvrstna jazz trio zasedba je z vsemi pevkami in pevci na zaključnem večeru
kljub dežnim kapljam pričaral čaroben
poletni blue notes koncert.
(Katja Osterc)

Slovenski slavistični kongres
2020
Slovenski slavistični kongres 2020 z
naslovno temo Slovenski jezik in
književnost v srednjeevropskem prostoru, ki naj bi se odvijal v Gradcu in
Mariboru, je zaradi nove koronavirusne bolezni potekal na svetovnem
spletu prek aplikacije
Zoom (informacije glej https://zdsds.si/
2020/09/koncna-razlicica-programassk-2020). Tudi okrogla miza, predvidena v okviru ekskurzije 3. oktobra
2020, je potekala prek aplikacije Zoom. Pri okrogli mizi so sodelovali
Martina Piko-Rustia, Tomaž Ogris in
Vinko Wieser, ki so predstavili projekt dokumentacije ledinskih in hišnih imen, Martin Kuchling, ki je pripravil prispevka o govorniškem
natečaju ob podelitvi Tischlerjeve nagrade in o iniciativi Slovenščina v
družini, ter Jasna Černjak, ki je spregovorila o natečaju Pisana Promlad.

Slikarski teden
v Svečah
Od 20. do 22. julija je v Svečah potekala ustvarjalna delavnica Slikanje
malega pohištva, ki ga je vodila slovenska umetnica Ifigenija Simonovič.
Ker tokrat zaradi zaostrenih predpisov v zvezi z zamejitvijo virusa covid-19 ni bilo mogoče izvesti običajnega Slikarskega tedna, so se
prireditelji odločili za malo manjšo in
krajšo kreativno delavnico. Manjkala
pa nista običajni društveni piknik pri
Vrbniku ter razstava nastalih umetnin
ob zaključku delavnice. Društveniki
SPD Kočna upajo, da bo že v naslednjem letu spet mogoče izvesti Slikarski teden, kot so ga v Svečah in kot
smo ga na Koroškem vajeni.

Udeleženci poletne glasbene delavnice z mentorji

Koroška dijaška zveza ima novega predsednika
17. junija 2020 je na občnem zboru Koroške dijaške zveze bil izvoljen nov predsednik, to je Noa Sabotnik, podpredsednica je Hanna Novak. Tajnik je Samuel Trap,
njegova namestnica Brina Kušej. Za blagajniške posle je odgovoren Janko Kumer,
njegov namestnik je Simon Lampichler. V odboru je ostal tudi dosedanji predsednik
Daniel Trampusch.
Mladim dijakom, ki so prevzeli funkcije, želimo veliko energije in idej za delovanje
Koroške dijaške zveze in se veselimo sodelovanja!

Novi odbor KDZ
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SNI Urban Jarnik:

Martina Piko-Rustia

CARINTHIja 2020
Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina
Posvet in razstava v Kulturnem domu v Pliberku

Ob 10-letnici sprejema elementa
»Slovenska ledinska in hišna imena
na Koroškem« v državni seznam
nesnovne dediščine avstrijske komisije
UNESCO je inštitut Urban Jarnik
16. septembra 2020 v okviru prireditev
CARINTHIja 2020 vabil na posvet in
razstavo v Kulturni dom Pliberk. Posveta in odprtja razstave v Pliberku se
je udeležila tudi mag. Patrizia Jankovic, generalna sekretarka avstrijske
Unescove komisije.
Dopoldne, pred posvetom, so se v Kulturnem domu v Pliberku z generalno sekretarko Patrizio Jankovic srečali zbiratelji imen na Koroškem, še posebej
zbiratelji imen v občinah geoparka Karavanke. Poslovodja geoparka Karavanke
Gerald Hartmann in Milan Piko za Kulturni dom Pliberk sta poudarila, da so
zemljevidi, ki jih izdajajo slovenska kulturna društva v sodelovanju z inštitutom
Urban Jarnik, KKZ in SPZ, lahko koristni za promocijo in označevanje Unescovega globalnega geoparka Karavanke.
Mirjam Polzer-Srienz je na srečanju
predstavila pobude Dežele Koroške za
dokumentiranje imen, Karla Oder z Muzeja na Ravnah in Suzana Fajmut Štrucl z
muzeja Podzemlje Pece pa sta izpostavili
bogato čezmejno sodelovanje na območju geoparka na področju geologije, naravne in kulturne dediščine ter promocije
turističnih ponudb.
Popoldanski posvet se je začel s predavanjem prof. Pohla o 1000-letni zgodovini slovenskih imen ob 100-letnici plebiscita. Sledila je predstavitev projektov
dokumentacije imen na Koroškem: Vin-

ko Wieser (SPZ) je predstavil kulturni
portal Flu-Led, Nataša Hribar z Inštituta
za slavistiko Univerze v Celovcu sodelovanje inštituta Urban Jarnik in Univerze
v Celovcu na področju standardizacije
imen, Michael Aichholzer (Kärntner Bildungswerk) pa je predstavil projekt dokumentacije hišnih imen v okraju Trg
(Feldkirchen). Gerhard Rampl z Univerze v Innsbrucku je opozoril, da podatke o
ledinskih imenih na Tirolskem potrebujejo tudi reševalci, pri tem je pomembno,
da dokumentiramo vse govorne in pisne
variante enega imena. Klemen Klinar je
predstavil projekte dokumentacije hišnih
imen (www.hisnaimena.si) in ledinskih
imen na Gorenjskem, ki jih želijo vpisati
v nacionalni seznam nesnovne kulturne
dediščine UNESCO v Sloveniji. Posvet
je zaključil Ewald Höld s predstavitvijo
projekta dokumentacije hišnih imen gradiščanskih Hrvatov v treh deželah (Gradiščanska – Avstrija, Slovaška in Madžarska). Ludvik Druml (SPD Zila) in
Eduard Rauter (Urad koroške deželne
vlade, krajevni urad Šmohor) pa sta predstavila dokumentacije imen na Spodnji
Zilji, kjer ziljščina prav tako sega v tri
države (Spodnja Zilja – Avstrija, Kanalska dolina – Italija, Rateče – Slovenija).
Generalna sekretarka Patrizia Jankovic, ki se je udeležila tudi posveta, je na
večerni prireditvi ob odprtju razstave
spregovorila pozdravne besede in se zahvalila iniciativam, ki si prizadevajo za
dokumentacijo in ohranitev imen, ki so
pomembna kulturna dediščina. Goste so
pozdravili Martina Piko-Rustia (inštitut
Urban Jarnik), Milan Piko za Kulturni

dom Pliberk, župan Stefan Visotschnig
za mestno občino Pliberk, Gerhard Visotschnig za Unescov globalni geopark
Karavanke-Karawanken, deželni svetnik
Daniel Fellner in ministrica za Slovence
v zamejstvu po svetu Helena Jaklitsch, ki
se je zahvalila inštitutu Urban Jarnik za
prizadevno delo.
Prvi del večerne prireditve sta oblikovala Einspielerjev nagrajenec, kulturni
geograf Peter Jordan, ki je spregovoril o
kulturnih in prostorskih identitetah (dvojezične) Koroške, ter Karla Oder iz Muzeja na Ravnah, ki je ob stoletnici plebiscita spregovorila o čezmejnem
povezovanju na območju Podjune in Mežiške doline. Prireditev ob odprtju razstave sta zaključila Marica Flödl s predstavitvijo svoje raziskave ledinskih imen na
Blatu, ki jo je opravila v letu 1985, in Engelbert Logar, ki je predstavil bogastvo
imen svoje domačije. Prireditev je glasbeno olepšala vokalno-instrumentalna
skupina SANJE.
Razstava je na ogled do 11. oktobra,
od torka do sobote od 10. do 19. ure, ob
nedeljah od 10. do 15. ure. Ob ponedeljkih zaprto.

CARINTHIja 2020
Pohod po mestu Pliberk
25. oktobra 2020, 14:30–17.00, zbirališče v Kulturnem domu v Pliberku
Ledinska in hišna imena so pomemben dejavnik identitete dvojezične
Koroške in čezmejne regije v Unescovem globalnem geoparku KaravankeKarawanken. Da bi spoznali kulturno
dediščino naših krajev in jo v prihodnje ohranili za nas, za naše otroke in
za naše goste, vas vabimo na pohod
po mestu Pliberk.

Predstavitev rezultatov delavnice »Naša hišna in ledinska
imena« na ZG/ZRG za Slovence
5. novembra 2020, 11:30–13.00,
ZG/ZRG za Slovence v Celovcu
Konec septembra 2019 je na Slovenski gimnaziji v Celovcu v 3.a in 4.b
razredu potekala delavnica na temo
»Naša hišna in ledinska imena«. Dijaki in dijakinje so v šolskem letu
2019/2020 zbirali hišna in ledinska
imena v svojih domačih krajih na Koroškem in v Sloveniji. Predstavitev
rezultatov delavnice bo 5. novembra
2020 v avli Slovenske gimnazije.

Katja Osterc

gledališče

Gledališko-lutkovne delavnice
Letošnje poletje smo pri Krščanski
kulturni zvezi ponosni, da je uspelo organizirati večino načrtovanih poletnopočitniških prireditev in delavnic.
Gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu je bila dolga desetletja poleg Tedna mladih umetnikov na Rebrci uspešna
poletna popestritev za mlade.
Kar nekaj časa smo tokrat razmišljali,
kako izpeljati letošnjo čezmejno delavnico, saj so se razmere iz dneva v dan spreminjale. Na koncu sta prevladovala optimizem in prevetritev prvotnega načrta,
saj so bile delavnice pripravljene že do te
mere, da bi udeleženci le še sedli na avtobuse in se odpeljali proti Ankaranu.
Delavnice smo v zadnjem trenutku
prestavili na domača koroška prizorišča,
kar je bila pametna in edina mogoča rešitev. Tako je dejavnost z bogato tradicijo,
ki je še kako pomembna za ohranjanje
slovenskega jezika, obdržala svoj prvotni
namen in doživela uspešno realizacijo.
Mentorji so prevzeli organizacijo svojih
skupin, KKZ kot krovna organizacija pa
je v povezavi s SPZ poskrbela za finanč-ni konstrukt, kot tudi organizacijo strokovnih mentorjev. Koncept je ostal enak Ankaranu, s tem
da so strokovni mentorji Martin
Vrtačnik za lektoriranje in govor,
Igor Sviderski za koreografijo ter
Vid Sodnik za improvizacijo namesto na Primorsko pripotovali na
Koroško in v smislu mobilnih delavnic popestrili delo v gledaliških

in lutkovnih šolah po vsem Koroškem.
Podobno so bili razporejeni tudi režiserke in režiserji. Za domače mentorje društvenih gledaliških in lut-kovnih skupin
je bilo delo seveda zelo zahtevno. V Ankaranu si niso belili glav s prehranjevanjem in prevozi otrok, tudi prostori so bili zagotovljeni, strokovni mentorji ves
čas na voljo. Vendar je ljubezen do otrok
in gledališča premagala vse ovire, požrtvovalno so izvedli tedenske vaje, nekateri mentorji celo na svojih domovih. Na
delavnicah je aktivno sodelovalo 11 skupin in sicer: SKD Celovec, GS NeNavadni Šmihel, OGS Šentlipš, Sami močni
Šmihel, MMGS Bilka, OGS Bilka,
Še.EN.tjanž, GS Radiše, LS Srce Dobrla
vas, OMGS Sele. Skupina SID iz Dunaja
pa se je odločila, da si vseeno privošči
dopustniško-delovni morski Ankaran.
Skupine bodo svoje delo predstavile na
premierah v zgodnji ali pozni jeseni.
Kasneje pa še učencem na Tribuni, ki bo
potekala v mesecu februarju 2021. Prisrčno vabljeni na oglede!

zugestellt durch Post.at

iera gledališke pre
ds
rem

10. 10. 2020
ob/um 19.30

Ponovitve/
Weitere Vorstellungen
11. 10. 2020 ob/um 19.30
16. 10. 2020 ob/um 19.30
18. 10. 2020 ob/um 19.30
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Lutkovna igra | Figuren
theater-Vorstellung
In slowenischer Sprache
mit deutschen Untertiteln

zugestellt durch Post.at

Avtor/Autor: Sławomir
Mrożek
Priredba/Arrangement:
Zoran Petrovič

Hiša na meji | Das Hau
s an
der Grenze

PONOVITVE:
v nedeljo 27. 9. 2020
in v soboto 3. 10. 2020
vedno ob 19.30

farna dvorana Šmihel
je obvezna rezervacija

vstopnic: (tel: 0664/36600

Vstopnina: odrasli € 10.–
/ otroci

07)

€ 5.–

Vsebina:
Domaèe rjave mravlje so pridne, delajo ter skrbijo
zase. Na obisk pridejo iz Egipta v Evropo rdeèe
mravlje faraonke, vendar so nezaželene. Pridružijo se
še leteèe mravlje. Med njimi se zaène prepir. Ko pa
pride mravljinèar, njihov skupni sovražnik, se vse
zavedajo, da morajo druge drugim pomagati!

Besedilo, režija in izdelava lutk: Breda Varl
Glasba: Katarina Hartmann
Koreografija: Igor Sviderski
Tehnika: Paul Èertov
Mentorica: Marica Hartmann

Zahvaljujemo se vsem staršem lutkarjev za pomoè in podporo!
Herzlichen Dank allen Eltern unserer PuppenspielerInnen für
die Hilfe und Unterstützung!

Inhalt:
Unsere heimischen braunen Ameisen sind sehr
fleißig. Sie bekommen Besuch aus dem fernen
Ägypten – die roten Ameisen sind im Anmarsch. Zu
allem Unmut kommen noch die fliegenden Ameisen
vorbei. Beide sind bei uns unerwünscht. Deshalb
kommt es bald zu Streitigkeiten, die aber von allen
beiseitegelegt werden, als der Ameisenbär auftaucht.
Nun helfen sie sich gegenseitig. Die Freundschaft
wird jetzt großgeschrieben!

GLEDALIŠKE NOVICE
Lutke mladje bodo
nastopile na 33. Čufarjevih dnevih na Jesenicah
Lutkovna skupina Lutke mladje, ki
je navdušila na Tribuni s predstavo
Čakajoč Godota, se je prijavila na
razpis za 33. Čufarjeve dneve v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah v
mladinski kategoriji Nova gaz. Na žalost je bila omenjena skupina edina
prijavljena, zato je niso umestili v
redni program. Nastopili pa bodo v
spremljevalnem programu v četrtek,
19. 10. 2020, v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Premiere, nastale
v sklopu Gledaliških in
lutkovnih delavnic,
se vrstijo
Gledališke in lutkovne skupine pod
budnim očesom mentorjev in režiserjev uspešno uprizarjajo prve premiere. Zvrstile so se že v Selah, Šmihelu,
Žitari vasi ter v Celovcu. Sledile bodo
še v Bilčovsu, Dobrli vasi, Šmihelu,
Selah, Šentjanžu, na Radišah ter na
Dunaju. Vse poteka v sklopu zaščitnih ukrepov glede na covid-19. Za
ogled predstav je potrebna obvezna
rezervacija. Publika je navdušena in
večinoma so predstave razprodane.
Premiero v Žitari vasi so izvedli po
spletu. Dunajska skupina SID Dunaj
pa bo predstavo izvedla kot performans na prostem na Karlsplatzu, sredi
Dunaja.
Posebej pa naj omenimo premiero
KPD Šmihel 23. 10. 2020 z naslovom
Hiša na meji / Das Haus an der Grenze, ki bo potekala v sklopu CarinthiJA
2020.

Lutkovna skupina
SKD Celovec gostovala
na 18. Koroških kulturnih
dnevih v Ljubljani
V soboto, 3.10., je Lutkovna skupina SKD Celovec nastopila v ljubljanskem Mini teatru s predstavo Prijateljstvo, katere režijski del pripada
Bredi Varl, avtorska glasba pa Katarini Hartmann. Skupino uspešno vodi
Marica Hartmann.
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termini:

➠

Četrtek, 22. 10. 2020, 19:00

Filmski večer TIHI VEČERI
Četrtek, 8. 10. 2020, 18.30
Odprtje razstave »Jezikovni mostovi«
Celovec, ZG/ZRG za Slovence

8. 10. 2020, 18.30
➠ Četrtek,
Predavanje »En, dva – ali koliko?
Šola med nacionalno državo, zaščito
manjšin in migracijsko družbo«
(predava Hans Karl Peterlini)
Odprtje razstave »Jezikovni mostovi –
Sprachbrücken«
Celovec, Slovenska gimnazija,
Dvojezična trgovska akademija
8. 10. 2020, 19:30
➠ Četrtek,
Nova rasa

dokumentarni film o Ksaverju Mešku
Celovec, Tischlerjeva dvorana
Prireditelji: KKZ, Mohorjeva, KSŠŠK,
Mlada EL, KDZ, katoliška mladina,
Narodni svet, Universität Klagenfurt/
Celovška univerza, Sodalitas

Ponedeljek, 16. 11. 2020,
19:00

Podelitev
Einspielerjeve nagrade
Celovec, Tischlerjeva dvorana
Prireditelja: KKZ in NSKS

Gledališko-koncertna tehnična delavnica v Pliberku
V Pliberku je pod okriljem Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze
4. in 5. septembra potekala 2. Gledališko-koncertna tehnična delavnica. Udeleženci
so si obogatili znanje s področij odrske, tonske tehnike in lučkarstva s pomočjo izbranih domačih in eksternih strokovnjakov.

V gledališkem abonmaju Pogled dlje
Gostuje SNG Drama Ljubljana
Pliberk, Kulturni dom
8. 10. 2020, 19.30
➠ Četrtek,
Gledališka predstava: priti oditi ostati
Šentjakob v Rožu, farovž
Prireditelj: SPD Rož
9. 10. 2020, 20.00
➠ Petek,
Lutkovna predstava: Volilni golaž
nastopajo: Lutke SRCE
Dobrla vas, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Srce
Ponovitev 10.10. – 20.00
Nadaljnji termini: 16. & 17. 10, 6. &
7. 11., 11. & 12. 12.
9. 10. 2020, 10.00
➠ Petek,
Predstavitev knjige
Erinnerungskulturen im Grenzraum –
Spominske kulture na obmejnem
območju;
urednik in urednici: Daniel Wutti,
Nadja Danglmaier und/in Eva
Hartmann
Celovec, Mozartova dvorana
Doma glasbe

➠ Sreda, 14. 10. 2020, 18:00

Predstavitev knjige Jožeta Možine
SLOVENSKI RAZKOL
Celovec, Mohorjeva hiša
(Tischlerjeva dvorana)
Knjigo bo predstavil avtor Jože
Možina.

18. 10. 2020, 11.00
➠ Nedelja,
Sonus finale, Okus in zvok
Pliberk, Muzej Wernerja Berga
23. 10. 2020, 19:30
➠ Sobota,
Lutkovna igra: Hiša na meji (premiera)
Nastopajo lutke KPD Šmihel
Ponovitve: 24., 30. in 31. 10., 19:30
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

Napovedujemo AVIZO:

Gledališki praznik 2020
Premiera gledališke predstave

VETER V GRAPAH KOROTANA
avtor Martin Kuchling
dramaturgija in režija Michael Kristof-Kranzelbinder

v Mestnem gledališču Celovec
8. 12. 2020 pripravljamo lastno predstavo z domačimi igralci in domačimi
gledališkimi strokovnjaki. Predstava je del jubilejnega programa CarinthiJA 2020,
hkrati pa obeležitev 45-letnice organizirane gledališke in lutkovne dejavnosti v
okviru Krščanske kulturne zveze.

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, KKZ, SNI Urban Jarnik, Dom prosvete Sodalitas
IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik Martin Kuchling

