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informacije:poročila:servis:ozadja:prireditve

A -9020 Celovec/Klagenfurt : Viktringer Ring 26/III  :  telefon ++(0)463 /51 62 43  :  faks ++(0)0463 /50 23 79  :  e-mail: office@kkz.at  www.kkz.at

bilten
številka 90: junij 2021

Teden mladih umetnikov 
na Rebrci 
26.  – 31.7. in 2. – 7. 8. 2021 
Za mladince (14–17 let):  
30.8. – 3.9. 2021  
Mladinski center na Rebrci 
Prireditelji: KKZ/KOM/MC na Rebrci 

Gledališka in lutkovna         
delavnica v Ankaranu 
 
Ankaran I:  15. 8. – 21. 8. 2021 
Ankaran II: 21. 8. – 27. 8. 2021 
 
Prireditelj: KKZ

Poletna glasbena delavnica  
From Jazz to Bossa nova 
8. – 12. 8. 2021 
Dom prosvete v Tinjah 
Sklepni koncert: 12. 8. 2021, 20.00 
Prireditelja: Dom prosvete v Tinjah       
in KKZ 

Matevž Grilc Tischlerjev nagrajenec 2021
Izredno ozračje je vladalo na letošnji 

podelitvi Tischlerjeve nagrade 11. junija, 
kajti ta dogodek je bil težko pričakovan. 
Če ne bi bilo omejenega števila obisko-
valcev, bi bila Tischlerjeva dvorana pre-
majhna, ker bi bilo število prijateljev in 
znancev Matevža Grilca, ki bi bili radi 
prisostvovali podelitvi 42. Tischlerjeve 
nagrade, znatno večje. Matevž Grilc je 
nagrado prejel za življenjsko delo na na-
rodnopolitičnem področju in zavzemanje 
za samostojno politično gibanje med ko-
roškimi Slovenci. V svojem pozdravu in 
uvodnih besedah je predsednik KKZ Jan-
ko Krištof izrazil veliko olajšanje, zado-
ščenje in veselje, da smo po mesecih kul-
turnega zatišja našli mogoče okno za 
podelitev nagrade, ki je po navadi mese-
ca januarja, ob smrtnem dnevu Joška 
Tischlerja, izredni osebnosti 20. stoletja, 
po katerem je nagrada poimenovana. 
Sploh je bila podelitev prva prireditev 
Krščanske kulturne zveze v živo po dalj-
šem premoru.  

»Moja gimnazijska leta so bila tudi le-
ta demonstracij po celovških in dunaj-
skih ulicah, so bila leta, ko smo se mi 
mladi vključili v boj za naše pravice in 
nas je ta boj močno oblikoval. Tedaj je 
stal v prvi vrsti Matevž Grilc, ki mu 
smem danes zato tudi iz osebne hvalež-
nosti za njegove zasluge izročiti Tischler-
jevo nagrado,« je nadaljeval Krištof iz 
svojih spominov na Grilčeve politične 
začetke. Izrazil je tudi prepričanje, da bi 
se Joško Tischler današnjega nagrajenca 
še posebej veselil. 

Politični talent mladega Grilca in da je 
bil Joško Tischler njegov politični boter, 
je v svojem govoru omenil tudi lavdator 
Zdravko Inzko in mu izročil pismo, ki ga 
je Grilc kot 15-letni predsednik KDZ po-
slal takratnemu predsedniku NSKS Va-

lentinu Inzku. Ampak 
ne samo to, Matevž 
Grilc je bil tudi Tisch-
lerjev naslednik kot 
predsednik Narodnega 
sveta koroških Slo-
vencev. 15. maja, na 
obletnico podpisa 
ADP, leta 1976 je po-
stal, komaj 29-letni, 
predsednik Narodnega 
sveta. In to funkcijo je 
izvrševal približno 20 
let, do leta 1995. In 
zopet med leti 2005 in 
2009. Naštel je njegove številne zasluge 
in dosežke, pa tudi omenil njegovo funk-
cijo v domačih Libučah kot prvi in dol-
goletni predsednik MoPZ Kralj Matjaž. 

Kar pa morda vedo samo najstarejši 
med nami, je dejstvo, da je bil Matevž 
Grilc pred davnimi leti tudi gledališki 
igralec. Pridružil se je namreč gledališki 
skupini oder mladje Erika Prunča v 
Heimlingerju! Ta skupina je bila znana 
za svoje legendarne predstave, kot so bi-
le Scapinove zvijače Molierja in Sofo-
klejeva-Smoletova Antigona. Uspešnica, 
ki je povzročila gledališki boom, s kate-
rim so odrsko dejavnost med koroškimi 
Slovenci dvignili na višjo stopnjo! 

Inzko je zaključil z Grilčevim prepri-
čanjem: Če hoče narod preživeti, mora 
imeti politično voljo in narodno zavest, 
drugače nas ne bo več. 

  
Tudi Matevž Grilc sam je ob tej prilož-

nosti spregovoril publiki in poleg zahval-
nih besed podeljevalcema nagrade NSKS 
in KKZ nanizal nekaj misli, razčlenil po-
litične odločitve svojega aktivnega časa, 
omenil tesno povezanost med osrednjo 
organizacijo in našim ljudstvom, priza-

devanja za samostojno politično gibanje 
na občinski in deželni ravni ter za skupno 
demokratično izvoljeno zastopstvo koro-
ških Slovencev. Naštel je razveseljive 
dogodke, pa tudi razočaranja, in postavil 
marsikatero akcijo NSKS v preteklosti v 
pravo luč, opozoril pa tudi na zaskrblju-
jočo pot asimilacije in odseljevanja mla-
dine v študijska mesta. 

Slovesnost so olepšali Kvartet Nomos 
iz Škocjana, domačega kraja nagrajenca, 
in pevci Moškega zbora Kralj Matjaž iz 
njegovih rodnih Libuč.  

Ob tej priliki je prepričljivo podal svoj 
govor zmagovalec letošnjega govorni-
škega natečaja Noa Sabotnik, učenec 7.b 
razreda ZG / ZRG za Slovence v Celov-
cu) na temo: 

Ali ti uspe, da kot učenka / učenec dvo-
jezične izobraževalne ustanove na Koro-
škem posreduješ pomen večjezičnosti tu-
di svojemu krogu zunaj šole, in kakšno 
vlogo pri tem igra slovenščina?  

Tako nam je ta večer po dolgem času 
spet nudil možnost medsebojnega sreča-
nja v živo in kratek utrinek kulturnega 
zadoščenja, ki smo ga tako dolgo morali 
pogrešati.  

Janko Krištof, Matevž Grilc, Valentin Inzko
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čestitamo:

Rektor Jože Kopeinig –           
80 let  

14. maja je rektor 
tinjskega doma Jože 
Kopeinig obhajal 
okrogli jubilej.  
Poznamo ga kot pod-
jetnega in inspirativ-
nega vodja izobraže-
valne hiše Sodalitas 
v Tinjah. Njegove 

ideje izžarevajo navdušenje nad ustvar-
jalnim procesom in veselje pri srečanju z 
ljudmi in njihovem medsebojnem pove-
zovanju prek vseh meja. Tudi zavzet kul-
turnik je, ustanovni član PD Lipa v Veli-
kovcu v letu 1974 in dolgoletni odbornik 
društva. Krščansko kulturno zvezo veže 
z njim dobro in plodno sodelovanje pri 
raznih projektih, da omenimo le Poletno 
glasbeno delavnico. Ob priliki je Nužej 
Tolmajer, dolgoletni tajnik KKZ, za Ne-
deljo napisal prispevek o jubilantu, iz ka-
terega objavljamo nekaj delov.  
  Kot bogoslovca sem Jožeta Kopeiniga 
večkrat srečal v dijaškem domu Heimlin-
ger na raznih prireditvah, kamor so zaha-
jali tudi vsi drugi slovenski bogoslovci. 
Njegove nove maše, 1. julija 1965, v Št. 
Petru na Vašinjah, sva se udeležila z mo-
jim očetom Jankom. Množica ljudi iz 
vseh krajev Podjune, Roža in Zilje z du-
hovščino in domačim župnikom Jožetom 
Wuttejem je bila navzoča pri tej sloves-
nosti.  
Njegovo prvo kaplansko mesto je bila fa-
ra Dobrla vas. Njegov predstojnik je bil 
prošt Brandstätter. Poleg farnega dela in 
pouka na šoli je imel na skrbi mladino. 
Po stari tradiciji njegovih predhodnikov 
kaplanov Jožeta Adamiča in Poldeja     
Kassla je prevzel tudi režije za gledališke 
predstave v okviru farne mladine. 
Decembra 1968 je bil občni zbor Krščan-
ske kulturne zveze. Ker je dotedanji 
predsednik Pavle Zablatnik postal ravna-
telj Slovenske gimnazije, ni več kandidi-
ral. Za novega predsednika je Kopeinig 
predlagal Ericha Prunča. Da je Prunč pri-
stal na kandidaturo, sva se s Kopeinigom 

dvakrat peljala v Gradec. Drugič je pri-
stal. Na občnem zboru KKZ je bil Prunč 
z veliko večino izvoljen za predsednika. 
Kopeinig je postal odbornik.  Ko je Jože 
Kopeinig prevzel vodstvo Doma v Ti-
njah, je dom zaživel in razširil svoj pro-
gram. Tudi KKZ je imela tam svoje semi-
narje in v hiši so se srečevali kulturniki iz 
Slovenije, Primorske in zdomstva (Ar-
gentina ZDA). V vseh teh desetletjih sem 
Jožeta spoznal kot navdušenega duhov-
nika, dobrega pridigarja, predvsem pa ro-
jaka, ki povezuje Slovence po vsem sve-
tu, doma pa vztrajno v dialogu krepi 
sožitje med obema narodnima skupnost-
ma v deželi.  Dragi Jože, boglonaj za vse!  

Nužej Tolmaier 
 

Vinko Wieser – 70 let  
Pred kratkim je praz-
noval okrogli rojstni 
dan predsednik SPD 
Gorjanci Vinko Wie-
ser. Neutrudnega 
kulturnega ust varjal-
ca poznamo kot vne-
tega zbiralca do-      
mačih hišnih in le-

dinskih imen in zagovornika domačih na-
rečij, ki so zanj »zaklad, ki ga v pisni 
obliki tako ne najdeš«. Njegovo vodilo 
je, ohranjati staro in z modernimi pristo-
pi krepiti izročilo ter ga prenesti v novi 
čas. Afiniteta do jezika in do različnih iz-
raznih oblik ter natančno poimenovanje 
odlikujeta nekdanjega novinarja še da-
nes. Tako je tudi v domačem prosvetnem 
društvu z izbranimi dejavnostmi, kot so 
to jezikovni tečaji in gledališko ustvarja-
nje za najmlajše načrtno dvigal jezikovno 
kompetenco društvenikov. Ob jubileju 
želimo obilo zdravja in sreče ter mnogo 
uspeha pri nadaljnjem delu. 
 

Edi Oraže – 50 let  
17. maja 2021 je obhajal okrogli rojstni 
dan ljudskošolski ravnatelj, skladatelj, 
zborovodja in navdušeni pevec in glasbe-
nik Edi Oraže. Glasba in petje ga sprem-

ljata od mladih nog, 
delo z in za mladino 
pa mu daje vsakda-
nje zadovoljstvo. 
Tudi s Krščansko 
kulturno zvezo že 
dolgo in uspešno so-
deluje. Spremljal je 
Teden mladih umet-

nikov na Rebrci in vodil Poletno glasbe-
no delavnico v Tinjah ali seminarje za 
domače zborovodje, ki jih KKZ ponuja 
redno. V letu 2000 je pri osrednji organi-
zaciji izšla zbirka njegovih skladb in pri-
redb z naslovim EDIcija, ki jo dopolnjuje 
priložena zgoščenka s posnetki izbranih 
skladb. Ob osebnem prazniku Ediju Ora-
žeju želimo naprej mnogo veselja pri 
ustvarjanju, zdravja in sreče ter osebnega 
zadovoljstva.  
 

Verena Gotthardt brala za          
nagrado Ingeborg Bachmann 

Dnevi nemške litera-
ture v Celovcu vsako 
leto predstavljajo 
enega izmed literar-
nih viškov v celot-
nem nemškem jezi-
kovnem prostoru. 
Prestižna nagrada 
Ingeborg Bachmann 

je za nagrajence nemalokrat odskočna 
deska za veliko literarno kariero. Na le-
tošnjem branju je sodelovala tudi koro-
ška Slovenka Verena Gotthardt, doma iz 
Celovca. Sicer ni prejela nagrade, je pa s 
svojim prispevkom stopila v širšo javnost 
in opozorila na svoje močno izpovedno 
književno delo. Ob uspešnem nastopu ji 
čestitamo in želimo naprej mnogo uspeha 
in ustvarjalnosti. 
 

Vincenc Gotthardt bil                
imenovan za kresnika 2021 

S svojim romanom 
Na drugem koncu 
sveta je Vincenc 
Gotthardt, ki ga po-
znamo kot urednika 
Nedelje, stopil v ko-
roško javnost pre-  
teklo jesen. V knjiž-
nem delu, ki spleta 

niti med umetniškim ustvarjanjem na 
raznih ravneh, med spomini na otroštvo 
in spominjanjem na lastni jezik ter njego-
vim obvarovanjem, je avtor predstavil lik 
človeka, ki se na vseh koncih sveta trudi 
za ohranitev »svojega« (slovenskega) je-
zika. Kvaliteta besedila je prepričala tudi 
žirijo za nagrado kresnik, ki je delo uvrs-
tila med pet najboljših romanov leta 
2020. Avtorju čestitamo za dosežek in že-
limo še mnogo uspeha na (še) mladi lite-
rarni poti. 

Kaplan Jože Kopeinig in gledališka skupina, Dobrla vas



Zapušča nas civilnik             
Sandro Kaponig 

S 30. junijem za-
ključuje svojo civil-
no službo pri KKZ 
Sandro Kaponig, ki 
je od oktobra 2020 
naprej okrepil naše 
moštvo v pisarni. To 
izredno leto je tudi 
za civilno službo po-

menilo svojevrsten izziv, saj zaradi po-
manjkanja prireditev ni bilo tako razno-
vrstnega dela kot po navadi in se je moral 
veliko ukvarjati z arhivskim delom v na-
ši pisarni. Upamo, da je bil čas pri nas 
zanj vseeno prijeten in želimo mu veliko 
uspeha in sreče na nadaljnji življenjski 
poti. 

 
Sandro Kaponig 

Civilna služba pri Krščanski kulturni 
zvezi mi je bila zelo všeč. Veliko sem se 
naučil, posebej pri kulturnih in tehničnih 
zadevah. Zaradi tega lahko rečem, da 
sem s tem tudi razširil celotni obseg mo-
jih delovnih izkušenj. Pomagal sem tudi 
pri različnih razstavah, pripravah priredi-
tev in pri grafičnih zadevah kot na primer 
plakatih in urejanju slik. V celoti moram 
reči, da je čas zelo hitro minil in komaj 
verjamem, da je že konec civilne službe. 
Rad sem bil tu in upam, da se spet vidimo 
v prihodnosti. Zahvaljujem se celi ekipi 
KKZ, Inštitutu Urban Jarnik in drugim 
ljudem, ki že vedo, kaj smo vse doživeli! 

Na svidenje in veliko sreče za naprej! 
Sandro Kaponig, 

civilnik pri Krščanski kulturni zvezi 
 
 

Samuel Kaiser 

Civilna služba je bila precej drugačna, 
kot sem si predstavljal pri prijavi. Ni bilo 
mogoče pomagati pri prireditvah, saj jih 
zaradi pandemije sploh ni bilo. Pri Kato-
liški mladini sva skupaj z referentko Irmi 
Paulitsch iskala nove poti, kako lahko 
dosežemo mlade. Dobil sem tudi mož-
nost pisati za Nedeljo in sam sem obliko-
val razne strani Nedelje pri mnogih šte-
vilkah. S Katoliško mladino smo orga- 
nizirali natečaje, ki smo jih potem širili 
po Instagramu in Facebooku, npr. foto-
grafski natečaj in natečaj risanja. Sodelo-
valo je mnogo mladih. Pomagal sem tudi 
na Dušnopastirskem uradu in pri Katoli-
ški akciji. 

Če povzamem to obdobje, pa lahko re-
čem, da sem zelo zadovoljen s tem, kako 
je civilna služba potekala, saj sem lahko 
prispeval svoje sposobnosti in sem vedno 
znova imel možnost sam oblikovati svo-
je delo.  

Samuel Kaiser,  
civilnik pri Katoliški mladini 
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Klub slovenskih               
študentk in študentov 
na Koroškem 

Na spletni strani Kluba slovenskih 
študentk in študentov na Koroškem 
najdete povezavo do peticije Za trajni 
obstoj študija slovenistike in inštituta 
za slavistiko na Univerzi v Celovcu. 
S tem klub opozarja na grozeče zaprt-
je slavistike na celovški univerzi in s 
tem na grozeče izginjanje možnosti 
študija slovenskega jezika na Koro-
škem. V časih, ko naj bi praznično 
obhajali 10 let memoranduma o dvo-
jezičnih krajevnih napisih, ki prej ko 
slej zapušča grenak priokus, v časih, 
ko še obhajamo 100-letnico plebisci-
ta, nas mimogrede obveščajo o uki- 
nitvi možnosti visokošolskega študija 
slovenščine na Koroškem. Kritičen 
pogled slovenskih študentk in študen-
tov do tega anahronističnega ravna-
nja in postopanje zoper načrtovane 
ukrepe sta zelo na mestu. Vabimo 
vas, da pogledate na stran kluba 
(ksssk.at) in odprete povezavo do pe-
ticije ter jo podpišete.   

Zapustil nas je Hermann Germ 
V petek, 28. 5. 2021 so se domači, prijatelji in znanci na poko-
pališču v Nonči vasi poslovili od pisatelja, slikarja in kultur-
nega ustvarjalca Hermanna Germa. Zvest svojim načelom je 
kot ustanovni predsednik Mešanega pevskega zbora Podjuna 
začel pisati zlato knjigo društva. Skupno je s pevci tankočutno 
postavil trdne temelje, na katerih pevke in pevci gradimo še 
danes. Vihram časa sedemdesetih let se je upiral na kulturen 

način. Zbor je nastal v želji in z namenom, da goji slovensko kulturo in pesem v 
sožitju z obema narodoma na Koroškem in pokaže avstrijski javnosti lepoto slo-
venske besede in pesmi. Poleg ohranjanja tradicije se je zavzemal tudi za razvoj 
kulturnega izražanja in podpiral sodoben pristop, ki ga vedno znova narekuje čas.  
V srcu pokojnika je gorela kultura, gorela je beseda, gorela je ljubezen do pesmi 
in v svojem pokoju je globoke in močne besede, ki jih je v življenju strnil na pa-
pir, podkrepil z močnimi barvami na platnu. Zapušča nam neprecenljivo zapušči-
no, ki bo v pesmih na številnih odrih in v recitalih ob lepih in tudi žalostnih tre-
nutkih kot biser bogatila naš spomin na njega. 

Razstava publikacij SNI         
Urban Jarnik na Festivalu 
Lent v Mariboru 

V ponedeljek, 28. junija, je bilo odprtje 
razstave publikacij inštituta Urban Jarnik 
na letošnjem festivalu Lent. Razstavo           
je organizirala skupnost Gt22 
(https://gt22.si). Na razstavi je pred-         
stavljen izbor publikacij in projektov inšti-
tuta Urban Jarnik v sodelovanju z drugimi 
ustanovami: projekt FLU-LED v sodelo-
vanju s KKZ in SPZ, iniciativa Slovenšči-
na v družini – nosilec KKZ, Muzej na Ko-
stanjah v sodelovanju s KKZ in SPZ, 
publikacije o Zilji, Življenjepisi koroških 
Slovencev v sodelovanju s KKZ (serija 
»Tako smo živeli«) in raziskava o mladih 
– nosilec INV v Ljubljani v sodelovanju z 
zamejskimi raziskovalnimi organizacijami 
(zbirka »Mladi v slovenskem zamejstvu«). 

 

Pravljične poti brez meja, 
nov družinski izletniški           
vodnik 

V izletniškem vodni-
ku Irene Cerar, ki ga je 
izdala založba Sidarta, 
je opisanih 50 izletov, 
ki vodijo v slovensko 
zamejstvo. Krog se        
začne v Tržaškem zali-
vu, vodi prek Krasa, 
Rezije, Nadiške, Terske 

in Kanalske doline na Koroško ter vzdolž 
Karavank do Štajerske, Porabja in pokra-
jin ob Muri ter ob hrvaški meji nazaj. Ob-
mejni hrvaški in istrski izleti, kjer je avto-
rica iskala in našla predvsem bogate 
medkulturne povezave, zaokrožijo niz ci-
ljev vzdolž naše meje. 52 ljudskih pravljic 
in povedk, povezanih z opisanimi kraji, so 
ilustrirali priznani slovenski avtorji in av-
torice, knjiga je opremljena tudi s številni-
mi fotografijami in zemljevidi (https:// 
www.pravljicne-poti.si).
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Koroški kulturni          
dnevi v Mariboru   
Kulturna izmenjava med Koroško 

in Slovenijo je raznolika in tradicio-
nalna. V ta sklop spadajo tudi koro-
ški kulturni dnevi v Mariboru, ki jih 
skupno priprav-ljajo Klub koroških 
Slovencev v Mariboru, Javni sklad 
za kulturne dejavnosti RS, Sloven-
ska prosvetna zveza in Krščanska 
kulturna zveza v sodelovanju s Slo-
venskim narodopisnim inštitutom 
Urban Jarnik. Lansko leto je ta izme-
njava zaradi koronakrize izpadla, le-
tos pa so prireditelji vabili na nekaj 
skupnih srečanj po spletni aplikaciji 
zoom.   

V sredo, 1. 6. 2021, je Krščanska 
kulturna zveza predstavila svoje 
knjižne novosti z glasbenimi utrinki 
spletnih koncertov Koroška poje in 
Srečanje mladinskih in otroških zbo-
rov.  

10. junija sta Milan Obid (SZI Ce-
lovec) in Martina Piko-Rustia (SNI 
Urban Jarnik) predstavila izsledke 
raziskave o mladih na Koroškem in 
avstrijskem Štajerskem v projektu 
»Mladi v slovenskem zamejstvu«. V 
projektu so izšli štirje zborniki, ki 
predstavljajo splošni položaj, identi-
tetne profile, družbeno participacijo 
in jezikovne profile mladih. Martina 
Piko-Rustia je predstavila slovenske 
elemente na seznamu nesnovne kul-
turne dediščine avstrijske Unescove 
komisije – slovenska ledinska in hi-
šna imena na Koroškem (sprejeta 
2010) ter ziljski žegen in ziljsko no-
šo (sprejeto 2018). 

Virtualno srečanje je po svoje po-
kazalo veliko potrebo po srečanju v 
živo, ki tokrat ni bilo mogoče. Tem 
bolj smo se zavedali pomena oseb-
nih srečanj in sproščene izmenjave v 
družabnem klepetu. 

Razšli smo se v dobri veri, da si 
prihodnje leto ob Koroških kulturnih 
dnevih končno spet sežemo tudi v 
roke! 

Natečaj kreativnega pisanja je tudi le-
tos – kakor že lani – potekal nekoliko 
drugače kot običajno. Zaključne priredit-
ve s podelitvijo nagrad in priznanj ni bilo 
mogoče izvesti v živo, pač pa je Sloven-
ski spored ORF predvajal izid natečaja 
po radiu, zmagovalci in nagrajenci pa so 
priznanja in nagrade prejeli posebej. 
Kljub izrednim časom je bilo sodelova-
nje mladih pri natečaju uspešno in je pri-
tegnilo k sodelovanju več sto kreativnih 
glav. Prireditelji Volbankova ustanova, 
Krščanska kulturna zveza in Slovenska 
prosvetna zveza so po več kot desetih 
uspelih natečajih z zadovoljstvom spo-
znali, da je ta ponudba dosegla mlade in 
našla svoje mesto tudi v učnih načrtih 
slovenskih oz. dvojezičnih izobraževal-
nih ustanov na Koroškem. Kakor vsako 
leto je Nedelja v posebni prilogi objavila 
nagrajena besedila in stripe ter imena 
vseh sodelujočih.  

Zaključek projekta EUREVITA  
20. aprila 2021 je potekala zaključna 

konferenca projekta EUREVITA na temo 
»Nove možnosti na podlagi tradicional-
nih obrti«. Oživitev starih obrti s čezmej-
nimi inovativnimi izobraževalnimi ukre-
pi in čezmejnim povezovanjem je bil cilj 
projekta »EUREVITA – Razvoj trajnost-
ne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske 

strukture za ponovno oživitev kulturne 
dediščine in redkih obrti.« Izvajalci pro-
jekta EUREVITA v Avstriji in Sloveniji 
so postali pozorni na izsledke in vsebine, 
zbrane v čezmejnem projektu »Domača 
in umetnostna obrt – DUO Kunsthand-
werk« in jih vključili v projekt EUREVI-
TA (www.eurevita.eu)

Pisana Promlad

Strokovna žirija Pisane Promladi 2021
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glasba:

Glasbeni referat KKZ po obeh uspeš-
nih prireditvah Koroška poje in spletnem 
retrospektivnem Srečanju otroških in 
mladinskih zborov nadaljuje z založni-
škim delom, ki ga trenutno v celoti na-
menja skladatelju Egiju Gašperšiču. Pri-
pravljamo namreč izid izbora življenj- 
skega opusa dolgoletnega sodelavca, pri-
jatelja in izvrstnega poznavalca koroške 
glasbene kulturne dediščine, kot tudi 
splošne glasbene liturgije. V zbirki, kate-
re izid načrtujemo konec letošnjega leta, 
boste lahko našli kar 278 skladb, tako av-
torskih, kot priredb za vse vrste zasedb 
(vokalne in instrumentalne), liturgične, 
kot tudi umetne. Glavni urednik je To-
maž Faganel.  

Skladatelj Egi Gašperšič nas je pred 
kratkim obogatil s kar tremi albumi: Pri-
ročnikom za organiste za spremljavo 
ljudskega petja, Glasbenimi podobicami 
– priročnikom za mlade orglavce ter Ko-
roškimi koledniškimi podobicami. Na-
men najlepše opiše skladatelj sam: »Že-
lim, da ponujene skladbe najdejo 
glasbenika orglavca (ali pianista), ki bo z 
muziciranjem oživljal praznične glasbe-
ne podobice in z njimi obnavljal koroško 
glasbeno govorico«. 

 
Priročnik za organiste za spremlja-

vo ljudskega petja je snopič liturgičnih 
pesmi, ki so prestavljene v nižje tonalite-
te, kar naj bi bilo v pomoč orglavcem, ki 
so manj vešči sprotne transpozicije, ter 
seveda tudi pevcem. Priročnik je bil raz-
deljen na vse dvojezične fare in med in-
teresente. 

V primeru, da bi še kdo želel prejeti 
svoj izvod, naj nam sporoči in mu bomo 
z veseljem ustregli. 

 
 
 

Katja Osterc

»Ljubi življenje, ki ga živiš. 
Živi življenje, ki ga ljubiš,«  

je dejal Bob Marley, jamajški pevec 
roots rock reggaeja, kitarist in glas-
benik, katerega 40. obletnico smrti 
smo obeležili v mesecu maju.

Uspelo nam je, lahko kratko povzame-
mo serijo spletnih retrospektivnih kon-
certov otroških in mladinskih zborov. 
Prisrčni posnetki. Prikupne animacije. 
Izvrstni pripovedovalci. 

Nismo se nadejali, da si bo spletne 
koncerte, kot tudi televizijske posnetke 
pri oddaji Dober dan, Koroška ogledalo 
toliko ljudi.  

Upamo, da se prihodnje leto spet sni-
demo v živo, ob otroškem smehu, vrago-
lijah in ubranem petju na enem izmed 
koncertnih odrov. 

 
Objavljamo nekaj komentarjev: 

Spletni koncert nam je bil zelo všeč, s 
celo družino smo uživali ob ogledu pri-
spevkov in iskali znane obraze med pev-
ci in pevkami. Koncert je bil zelo razno-
lik in je prikazal, kako pestro je 
zborovsko delovanje v naših krajih, na 
kar smo lahko ponosni. Priklical pa je tu-
di malo otožnosti, ker trenutno petje in 
koncerti v taki obliki niso mogoči. Upa-
mo pa, da se bomo lahko čim prej vrnili 
na domače odre! Hvala celotnemu timu 
za pripravo te kulturne poslastice! 

Barbara Oraže 
 
Prav lepa hvala za spletni koncert »Ni-

koli slabe volje«. Doma smo gledali vse 
tri dele. Filmi so bili zelo fletno grafično 
oblikovani. Pri gledanju našega nastopa 
se mi je skoraj stožilo, ko sem videla na-
še »male« in se zavedala, kako so se 
spremenili in odrasli v teh dveh letih. 
Upam, da bomo drugo leto lahko spet za-
peli v živo pri SMZ. Morda bi bilo mo-
goče ponoviti in pokazati tudi v prihod-
nosti koncerte po spletu, ker bi lahko 
videli in poslušali druge zbore. Dostikrat 
pri koncertih SMZ zaradi pomanjkanja 
prostora to ni mogoče.  

Barbara Mistelbauer-Stern 
 
Veseli me, da smo v času pandemije in 

zatišja – kar zadeva javne nastope – lah-
ko realizirali ta glasbeni projekt, ki je ta-
ko pomemben za našo mladino in posle-
dično zanima seveda tudi babice in 
dedeje, mame in atije – skratka celo dru-
žino. Zato je bil seveda dober odziv ne le 
na koncerte po spletu, temveč tudi na na-
šo televizijsko stalnico!  Marijan Velik 

 
Hvala za prispevek Rožc. Na splošno 

se mi je zdela ta letošnja rešitev zelo po-
srečena. Na žalost pa Rožce že drugo le-
to ne vadijo več. Mirko Lepuschitz 

 
Koncerte si lahko ogledate na naši do-

mači spletni strani www.kkz.at
Na sliki skladatelj Egi Gašperšič in 
Martin Kuchling, poslovodja KKZ Ilustracije: Nejc Pavlič

Nikoli slabe volje –  
otroški in mladinski zbori 
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  SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Konec septembra 2019 je na Slovenski 
gimnaziji v Celovcu v okviru »Tedna ko-
roških Slovencev in Slovenk«, ki ga je ko-
ordinirala Monika Novak-Sabotnik, v 3.a 
in 4.b razredu potekala delavnica na temo 
»Naša hišna in ledinska imena«. Delavni-
co, ki je bila vključena v program CA-
RINTHIja 2020, sta vodila Martina Piko-
Rustia (SNI Urban Jarnik) in Vinko 
Wieser, urednik spletne strani FLU-LED 
(www.ledinskaimena.si, www.flurna-
men.at). Dijakinjam in dijakom sta pred-
stavila projekt dokumentacije slovenskih 
ledinskih in hišnih imen na Koroškem in 
možnosti sodelovanja v projektu. 

Dijakinje in dijaki so v šolskem letu 
2019/2020 zbirali hišna in ledinska imena 
v svojih domačih krajih v Podjuni in Rožu 
in v krajih Slovenije, od koder prihajajo. 
Dijakinje in dijaki, ki živijo v Celovcu, so 
dokumentirali celovška cestna imena, po-
imenovana po osebah iz slovenske kultur-
ne zgodovine ter stara pozabljena sloven-
ska imena nekdanjih samostojnih vasi v 
okolici Celovca. Izvedbo projekta sta 
spremljali Andrea Sturm (SLOG) in Mar-
tina Piko-Rustia (SNI Urban Jarnik).  

Rezultate delavnice smo želeli predsta-
viti na šolski akademiji v Borovljah maja 
2020, ki pa je odpadla zaradi koronapan-
demije. Novembra 2020 smo v okviru pri-
reditev CARINTHIja 2020 načrtovali 
predstavitev rezultatov delavnice v avli 
Slovenske gimnazije na osnovi takrat ve-
ljavnih predpisov za preprečevanje širje-
nja koronavirusa. Vendar je ponovni 
»lockdown« preprečil izvedbo prireditve. 
Šele konec maja 2021 smo lahko v avli 
Slovenske gimnazije postavili na ogled 
razstavo o hišnih in ledinskih imenih, ki 
jo je inštitut Urban Jarnik pripravil v sklo-
pu programa CARINTHIja 2020. Rezul-
tati delavnice so objavljeni na spletni stra-
ni Slovenske gimnazije www.slog.at.  

Unescova konvencija o nesnovni kul-
turni dediščini iz leta 2003 posebej opo-
zarja na to, da je treba skrbeti za medge-
neracijski prenos nesnovne kulturne 
dediščine. Dijakinje in dijaki so z zanima-
njem sodelovali pri projektu, spraševali 
so starše, stare starše, sorodnike in sosede 
in pri tem odkrivali hišna in ledinska ime-
na, ki so bila nekoč v rabi, danes pa izgi-
njajo v pozabo. 

CARINTHIja 2020 – Rezultati delavnice na 
Slovenski gimnaziji

14. aprila 2021 je po spletu potekala 
predstavitev četrte knjige v zbirki Mladi v 
slovenskem zamejstvu: družbeni in kul-
turni konteksti ter sodobni izzivi. Nosilec 
projekta je bil Inštitut za narodnostna 
vprašanja v Ljubljani, sodelovale so za-
mejske raziskovalne organizacije SLORI 
v Trstu, SNI Urban Jarnik v Celovcu in 
SZI Celovec. Predstavitev si je v celoti 
mogoče ogledati na YouTubu: 
https://www.youtube.com/watch?v=pJk5
3OGv5kcž 

Ob zaključku raziskovalnega projekta 
sta Martina Piko-Rustia in Milan Obid 
opozorila, da je na Koroškem jezikovno 
in kulturno živa narodna skupnost, ki 
skrbi za etnolingvistično vitaliteto in za 
pogoje, ki omogočajo učenje slovenskega 
jezika in aktivno rabo slovenščine v vsak-
danu – v družini, šoli in javnem življenju. 
Otroci, mladinci iz neslovenskih družin se 

tako lažje naučijo slovenskega jezika kot 
v okoljih, kjer je avtohtona narodna skup-
nost šibkejša ali pa ni več prisotna.  

Manjšina na Koroškem danes tudi v 
svojem jeziku prispeva k razvoju koro-
škega družbenega življenja, saj na Koro-
škem slovenščino vse bolj prepoznavajo 
kot obogatitev regionalnega samorazume-
vanja in identitete. Treba pa je poskrbeti 
tudi za to, da imajo mladi pripadniki 
manjšine čim več priložnosti za uporabo 
slovenščine in dobre možnosti za izgrad-
njo znanja jezika na čim več družbenih 
ravneh. Hkrati moramo skrbeti tudi za to, 
da tisti, ki se jezika učijo, dobijo dobre 
možnosti in pogoje za osnovno učenje in 
aktivno pogovorno rabo jezika s pripadni-
ki manjšine, v slovenskih društvih in dru-
gih združenjih.  

Jezik živi, če ga govorimo. 

Mladi v slovenskem zamejstvu – Jezikovni 
profili mladih

Koroški prispevki na zaseda-
nju ekspertne skupine geo-
grafov pri Združenih narodih 

Letošnje zasedanje UNGEGN je pote-
kalo na začetku maja po spletu. Na zase-
danju je bilo predstavljenih več prispev-
kov s koroško tematiko. Peter Jordan in 
Martina Piko-Rustia sta pripravila prispe-
vek o usklajevanju imen na avstrijski me-
ji, kjer je bila izvedena pilotna raziskava 
ob avstrijsko-slovenski meji. Avstrijsko 
notranje ministrstvo je lani ob začetku 
koronakrize izdalo uredbo glede omejitev 
potovanj in navedlo vse mejne prehode 
na avstrijski meji. Pri tem je zlasti na me-
jah z državami, ki imajo drug jezik, prišlo 
do številnih napak.  

Na avstrijski strani so deloma sloven-
ska poimenovanja, ki se razlikujejo od 
slovenskih poimenovanj v Sloveniji. V 
skladu s priporočili OZN bi moralo biti na 
avstrijski strani na zemljevidu navedeno 
nemško in tudi običajno slovensko ime, 
na slovenski strani pa v Sloveniji uveljav-
ljeno ime.  

Nanti Olip, Pavel Apovnik, Teodor Do-
mej in Martina Piko-Rustia pa so prispe-
vali prispevek o občinski avtonomiji, ki 
občinam omogoča, da same sklepajo o 
nadaljnjih krajevnih tablah in smeroka-
zih, kot je to bilo sklenjeno v Pliberku, 
Šentjakobu, Žitari vasi in pred kratkim v 
Svečah. Peter Jordan pa je še predstavil 
bilateralni raziskovalni projekt, v katerem 
so primerjali rabo manjšinskih krajevnih 
imen znotraj slovenske manjšine na Ko-
roškem in poljske manjšine na območju 
Tešena na Češkem. Publikacija o projekt-
nih rezultatih bo izšla letos. 

 

30. Primorski slovenistični 
dnevi po spletu 

Že od samega začetka Primorski slove-
nistični dnevi prispevajo k ustvarjanju 
enotnega slovenskega kulturnega prosto-
ra, zato so nastali in se razvijali v soorga-
nizaciji vseh treh primorskih slavističnih 
društev: SD Koper, SD Nova Gorica in 
SD Trst-Gorica-Videm. Letošnji jubilejni 
Primorski slovenistični dnevi z naslovom 
Odtenki slovenščine so potekali 15. in 16. 
4. 2021 v Novi Gorici po aplikaciji zoom. 
V četrtek, 15. 4. 2021, je po spletu pote-
kala kulturna prireditev z naslovom »Vse 
zatopljeno je v sanje – daleč so misli      
vsakdanje.« Petkov posvet je bil razde-
ljen na dva dela. Dopoldanski del je imel 
naslov Jezik – slovenščina tako in druga-
če, popoldanski literarni pa je bil posve-
čen komediji – Praznujmo s komedijo! 
Martina Piko-Rustia je na posvetu spre-
govorila na temo Slovenska ledinska in 
hišna imena na Koroškem – metode zbi-
ranja. Posnetki vseh dogodkov so objav-
ljeni na Youtube kanalu Slavističnega 
društva Nova Gorica (tudi večerni pogo-
vor z Iztokom Mlakarjem).



Gledališka delavnica v Ankaranu mla-
de ustvarjalce dodatno spodbuja v njiho-
vih prizadevanjih, kajti srečanje z drugi-
mi gledališčniki, možnost izmenjave 
izkušenj in skupne vaje v prijetnem 
ozračju pripomorejo k temu, da je nedol-
go zatem prva predstava zrela za uprizo-
ritev. 

Po skoraj letu premora se bodo zopet 
zatresle deske na odrih. Čas pandemije je 
za kar dolgi čas utišal celotni kulturni ži-
velj in med kulturnimi ustvarjalci vzbujal 
zaskrbljenost, kako nadaljevati z delom 
po koncu pandemije in rahljanju ukre-
pov.  

Razpis za gledališko in lutkovno de-
lavnico v Ankaranu se je končal zelo raz-
veseljivo in predhodna bojazen je prešla 
v veselje in zadovoljstvo. 12 gledaliških 
in lutkovnih skupin bo letos gledališko 
sezono pričelo v poletnih mesecih v An-
karanu ali v domačem kraju. Še nadaljnje 
skupine bodo pričele z vajami v zgod-
njem jesenskem času. Tako se jeseni in 
pozimi zopet obeta zanimiva in pestra 
ponudba otroške in mladinske gledališke 
in lutkovne ustvarjalnosti. Upamo, da v 
polnih dvoranah. 

Mladi se zopet zbirajo z željo, da na 
odrskih deskah obogatijo svojo rast, raz-

vijejo samozavest, izpopolnijo svoje je-
zikovno izražanje, odkrijejo svoje spo-
sobnosti telesnega izraza in mimike ter z 
vsem tem oblikujejo svojo osebnost. 
Krščanska kulturna zveza s strokovnim 
pristopom in tudi s finančno pomočjo za-
gotavlja vsakoletno rast in razvoj znanja 
gledaliških veščin po vsem Koroškem. 
Poleg zavzetih mentorjev, ki materinsko 
skrbijo za svoje skupine, strokovne reži-
serke in režiserji vlagajo izredno potr- 
pežljivost in vse svoje znanje v spodbu-
janje talentov naših otrok in mladincev. 
V Ankaranu še dodatno nudimo izobraz-
bo za govor, gib, ples in improvizacijo. 
Na letošnji delavnici bodo v te veščine 
gledališča uvajali Igor Sviderski, Vid 
Sodnik, Martin Vrtačnik in Juš Milčin-
ski.   Pomemben del celostne organizacije 
gledališke predstave sestavljata tudi pri-
prava za obveščanje v medijih in skrb za 
ustvarjanje arhivskih zapisov. Na delav-
nici bomo skupno z otroki ustvarili radij-
ski prispevek, vsakodnevno dokumenti-
rali napredke s fotoaparatom in filmsko 
kamero ter pripravili medijsko sporočilo 
za premierno uprizoritev. 

Po dolgem ustvarjalnem premoru se 
vsi veselimo sonca, morja, prijateljev ... 
in vaj, ki bodo iz nas delale mojstre! 
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Sonce, morje, prijatelji … in vaja,  
ki dela mojstra! 

ANKARAN 2021 NEKDO. Poklon Johannu 
Kresniku 

Center za koreografijo Bleiburg/Pli-
berk, ki letos praznuje 10. obletnico de-
lovanja, bo v Kulturnem domu Pliberk 
uprizoril predstavo »JEMAND. Poklon 
Johannu Kresniku«.  

Po uspešni predstavi »Auf uns kommt 
es an – ta roka bo kovala svet« leta 2009 
s sedmimi popolnoma razprodanimi 
predstavami so poslovodja centra Milan 
Piko, Johann Kresnik in slavni jazzovski 
saksofonist Karlheinz Miklin v spomin-
skem letu 2020 ponovno načrtovali gle-
dališki dogodek. Po smrti Miklina in 
Kresnika leta 2019 bo sedaj nit zgodbe 
oblikoval Kresnik sam. Igra osvetljuje 
zgodovino Koroške od leta 1920 do da-
nes, kjer se o političnih dogodkih raz-
pravlja med zgodovinarji in za gostilni-
škimi mizami. V ospredju vsebine je 
travma, ki jo je Kresnik doživel ob umo-
ru očeta med drugo svetovno vojno.  

Kresnikova biografija je podobna bio-
grafiji Peera Gynta. Rojen v koroških 
hribih je osvojil gledališki svet, ga spre-
menil, pisal plesno zgodovino, vendar je 
vedno s seboj nosil tudi svoje zgodbe. Na 
koncu se vrača v domači kraj. Kresnik ni 
bil star niti štiri leta, ko je bil priča, kako 
so očeta ustrelili na jugoslovanski meji. 
Kdo so bili storilci? V njegovem doma-
čem kraju, do katerega je Kresnik gojil 
sovraštvo in ljubezen, vse do danes pre-
piri med družinami o zgodovinski krivdi 
niso končani, zato raje verjamejo legen-
dam. Kdo je bil res fašist, kdo komunist, 
kdo partizan, kdo storilec, kdo žrtev? 

ANKARAN 1. termin 15. 8. – 21. 8. 2021 
Gledališka šola teatr.Šentjanž – SPD Šentjaž 
Mlajša igralska skupina Danica – SPD Danica, Šentprimož 
Mladinska gledališka skupina NeNavadni – KPD Šmihel 
Gledališka skupina Sami močni – KPD Šmihel 
Lutke Srce – SPD Srce, Dobrla vas 
Teatr Srce – SPD Srce, Dobrla vas 
Gledališka skupina »Šentlipš« – SPD Trta, Žitara vas 
Lutkovna skupina SKD Celovec bo delavnico izvedla doma v Celovcu. 
 
ANKARAN 2. termin 21. 8. – 27. 8. 2021 
Teatr.Šentjanž – SPD Šentjaž 
Otroška gledališka skupina SPD Bilka, Bilčovs 
Mladinska gledališka skupina SPD Bilka, Bilčovs 
Lutkovna skupina KPD Šmihel

JEMAND. Poklon Johannu Kresniku 

Premiera:  
petek, 16. 7. 2021 | 20:30 
dodatne predstave:  
nedelja, 18. 7. 2021 | 11:00 + Artist talk 
ponedeljek, 19. 7. 2021 | 20:30 
torek, 20. 7. 2021 | 20:30 
sreda, 21. 7. 2021 | 20:30 
petek, 23. 7. 2021 | 20:30 
nedelja, 25. 7. 2021 | 11:00  
Vstopnice: Posojilnica Bank,                
Mohorjeva knjigarna, Haček  
Informacije o spletem nakupu          
vstopnic: www.ccb-tanz.at
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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 
Katja Osterc -13 osterc@kkz.at 
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at 
Gitti Neuwersch -11 neuwersch@kkz.at 
Milan Piko -15 piko@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Katja Osterc, Martina Piko-Rustia, Milan Piko, Zalka Kelih-Olip 
Slike: Nedelja, KKZ, SNI Urban Jarnik
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8
napovedi:

petek, 2. 7. 2021, 21.00 
Rož Fešta  
Farovž Šentjakob 
Nastopajo: Magnifico – Charlatan de 
Balkan 
Predskupini: Delta Concept, Pihalni 
orkester Lesce 
Prireditelj: SPD Rož 
 
petek, 2. 7. 2021, 19.30 
Praznik ob 30-letnici samostojnosti 
Republike Slovenije 
Katoliški dom prosvete v Tinjah 
Slavnostna govornika: prof. Lojze 
Peterle, Janez Dular 
Glasbeni program: harmonikaš Gašper 
Belaj, Kvintet Smrtnik 
Prireditelj: Katoliški dom prosvete 
Sodalitas Tinje 
 
sobota, 3. 7. 2021, 19.00 
Koncert »Soli Deo Gloria« 
Mestna cerkev sv. Magdalene v 
Velikovcu 
Nastopajo: Vokalna in instrumentalna 
skupina Lux Aurumque, 
Neža Ulaga (orgle), Veronika Karner 
(umetniška vodja in dirigentka) 
Prireditelj: PD Lipa 
 
sobota, 3. 7. 2021, 18.00 
Slavnostno odprtje – BREZ OVIR 
Kulturni dom Šentprimož 
Možnost ogleda od 18. ure  
Slavnostno odprtje ob 19. uri 
Nastopajo: domače društvene skupine 
Prireditelj: SPD Danica 

sobota, 10. 7. 2021, 20.00 
Night & Day – glasbeno potovanje v 
zlate čase muzikala in jazza 
Farovški vrt v Šmihelu 
Nastopata: Davorin Mori – klavir, 
Valentina Inzko Fink – glas 
Prireditelj: KDP Šmihel 
 
nedelja, 11. 7. 2021, 11.00 
Srečanje pri Štiabarju 
ob 11.00 sv. maša 
Komeljski vrh pri Štiabarju 
ob slabem vremenu prireditev odpade 
Prireditelj: KPD Drava, Živinorejska 
zadruga 
 
nedelja, 11. 7. 2021, 11.00 
Otvoritvena matineja Sonusiade 
Muzej Liaunig 
Nastopata: Elisabeth Kulman – 
mezzosopran, Eduard Kutrowatz – 
klavir 
Prireditelj: Muzej Liaunig

Štrekljeva nagrada 
Dosegla nas je vest, da je za letošnjo 
Štrekljevo nagrado bila izbrana dr. 
Marija Makarovič, ki jo tudi na Ko-
roškem dobro poznamo tako sode-
lavci KKZ in SNI Urban Jarnik, ka-
kor tudi mnogi z Zilje, iz Roža in 
Podjune, kjer je zapisovala življenje-
pise, raziskovala narodne noše ter 
zdravstveno kulturo. Napisala je 
med drugim tudi obširne monografi-
je vasi Sele in Korte, življenjepis 
dolgoletnega predsednika KKZ Lov-
ra Kaslja in legendarnega župnika na 
Obirskem Tomaža Holmarja.  

Podelitev nagrade bo v nedeljo,          
4. julija 2021, ob 17.00 uri na gradu 
Štanjel. O podelitvi bomo poročali v 
naslednji številki biltena.  

Ob 30-letnici  
samostojnosti  
Republike Slovenije  
ji izrekamo iskrene čestitke!  

Zahvaljujemo se za posebno skrb, ki jo 
namenja Slovencem v zamejstvu in po 
svetu in tako gradi skupni slovenski 
čezmejni kulturni prostor ter utrjuje ve-
zi med Slovenci in Slovenkami, kjerko-
li živijo. 
 
Krščanska kulturna zveza 
SNI Urban Jarnik 

Krščanska kulturna zveza, Mohorjeva 
Celovec, Narodni svet koroških 
Slovencev, SNI Urban Jarnik in Gene-
ralni konzulat RS v Celovcu prirejajo  
ob 30-letnici samostojne 
Slovenije niz prireditev: 
 
sreda, 30. 6. 2021: 
30 let samostojne Slovenije 
16.30 Odprtje razstave fotografij o 
vojni v Sloveniji 1991, avtor Marjan 
Fera 
17.00 Okrogla miza na temo Dogodki 
pred 30-imi leti. Sodelujejo: prof. 
Lojze Peterle, Karel Smolle, Raimund 
Grilc, Rudi Merljak; glasba: 
Aleksander Mežek, Blaž Podobnik 
Celovec, Tischlerjeva dvorana 
 
četrtek, 15. 7. 2021:  
30 let samostojne Slovenije 
17.00 Finisaža razstave 
in okrogla miza na temo Odnos med 
Republiko Slovenijo in koroškimi 
Slovenci danes. Sodelujejo: ministrica 
Helena Jaklitsch, Karl Hren, Milan 
Piko, Olga Voglauer 
Celovec, Tischlerjeva dvorana 

16. – 21. 8. 2021 

Mojstrski tečaj 
Dom v Tinjah 

Bernarda Fink – mezzosopran 
Marco Fink – basbariton 
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