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Krščanska kulturna zveza vsako leto v
sodelovanju s posameznimi kulturnimi
društvi prireja dva koncerta, na katerih
nastopajo otroški in mladinski zbori slo-
venskih kulturnih društev na Koroškem.
Pevska kultura je močno zasidrana v kul-
turnem življenju koroških Slovencev in
od nekdaj nagovarja največ ljudi – tako
aktivnih pevk in pevcev kot tudi poslu-
šalcev. S petjem nagovarjamo sočloveka
do dna duše in z vrhunskimi dosežki na
pevskem področju Korošci od nekdaj
opozarjamo nase širšo regijo, v kateri ži-
vimo. Tako je prav petje in z njim glasba
močan povezovalni člen tudi čez državne
meje ter standardni repertoar v redni čez-
mejni kulturni izmenjavi s Slovenci v
ostalem zamejstvu in zdomstvu ter z ma-
tično državo Slovenijo. S petjem pa zlah-
ka prekoračimo tudi jezikovne meje in

meje do drugih sosedov v naši okolici.
Krščanska kulturna zveza si od nekdaj
prizadeva za dober razvoj pevskega
ustvarjanja naše narodne skupnosti in v
ta namen prireja redne koncerte, pevske
izmenjave in nudi izobraževalne možno-
sti za zbore, skupine in posameznike oz.
njih zborovodje. V ta sklop spada tudi
Srečanje otroških in mladinskih zborov,
ki mladim vsako leto nudi možnost, da
svoje znanje pokažejo zbranemu občin-
stvu v okviru velikega koncerta. V letu
2018 je bilo Srečanje otroških in mladin-
skih zborov povsem v znamenju pesnice
in skladateljice Lenčke Kupper. Lenčka
Kupper je v svojem življenju ustvarila
obširen opus predvsem otroških pesmi,
ki jih je večinoma tudi sama uglasbila.
Nekaj pesmi so uglasbili drugi skladate-
lji, dolga pa je vrsta prirejevalcev, ki so

njene melodije priredili za razne zbore in
skupine. S koncertoma se je Krščanska
kulturna zveza poklonila besedni in glas-
beni ustvarjalki ob njenem 80. rojstnem
dnevu in pokazala bogato bero njenega
desetletja dolgega ustvarjanja. Nastopa-
joči na obeh koncertih – prvi je bil 15.
aprila v Kulturnem domu v Pliberku,
drugi pa 22. aprila v Kulturnem domu na
Radišah – so večinoma peli pesmi Lenč-
ke Kupper ter zaključili koncerta z njeno
skupno zapeto »himno« Enkrat je bil en
škrat.  

S svojimi prikupnimi in izpovednimi
pesmimi je Lenčka Kupper že zdavnaj
osvojila srca poslušalcev in mladih pev-
cev, njene pesmi pa so doma na vseh
koncertnih odrih, v vrtcih in šolah po-
vsod tam, kjer živijo Slovenci. 

(več o koncertih na strani 4)

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu 
19.–25. 8. 2018
25.–31. 8. 2018
Prireditelj: KKZ

Teden mladih 
umetnikov

Poletna glasbe
del
ON BROADWAY

Mladi v slovenskem zamejstvu – Identitetne
opredelitve mladih

Vsi nastopajoči z
Lenčko Kupper
na Radišah

Mednarodni lutkovni 
festival Cikl cakl
od 17. do 21. oktobra 2018 
Šmihel, Pliberk
Prireditelja: KPD Šmihel, KKZ
(spored na strani 8)

sobota, 8. december 2018 
Mestno gledališče Celovec 
Prireditelj: KKZ

Slovenski gledališki
praznik

Koroški kulturni dnevi na
Primorskem 19.–28. 10. 2018
Prireditelji: KKZ, ZSKP Gorica, Slovenska 
prosveta Trst, Sks Planika, Združenje 
Don Mario Černet
petek, 19. 10. 2018, 18.30 
Srečanje glasbenih šol
Komorna dvorana Kulturnega centra Lojze Bratuž 
ponedeljek, 22. 10. 2018, 20.00
Odprtje razstave Izidorja Sterna, umetnine na 
porcelanu 
predstavitev publikacij KKZ in SNI UJ
Trst, Peterlinova dvorana
četrtek, 25. 10. 2018, dopoldne
Recital: Krst pri Savici 
Janko Krištof in Tonč Feinig (glasba)
Višja šola v Gorici, ulica Puccini
četrtek, 25. 10. 2018, 10.00 
Predstavitev publikacij KKZ in SNI UJ 
Katoliška knjigarna, Na Travniku v Gorici
četrtek, 25. 10. 2018, 20.00 
Recital: Krst pri Savici 
Janko Krištof in Tonč Feinig (glasba)
Finžgarjeva dvorana na Opčinah
četrtek, 25. 10. 2018, 15.00  
Lutkovna predstava RADOVEDNI SLONČEK 
igra Lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD 
Celovec
Osnovna šola v Ukvah, Ulica Ukve 25
petek, 26. 10. 2018, 10.00 
Lutkovna predstava RADOVEDNI SLONČEK 
igra Lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD 
Celovec
Otroški vrtec Ringaraja, ulica Brolo 37, Gorica  
petek, 26. 10. 2018, 14.30 
Lutkovna predstava RADOVEDNI SLONČEK 
igra Lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD 
Celovec 
Otroški vrtec Čriček, Doberdob, Mučeniška ulica 
št. 10
petek, 26. 10. 2018, 20.00 
Srečanje mladinskih zborov
Nastopajo zbori iz Gorice, Trsta 
in Koroške (skupina Sanje)
Cerkev sv. Ivana, Trst
petek, 26. 10. 2018, 20.30 
Mladinska gledališka predstava V GARDEROBI 
(besedilo in režija: Alenka Hain) 
Mladinska gledališka skupina Štkgra iz Šmihela 
Sedejev dom, Števerjan
sobota, 27. 10. 2018, 10.00 
Lutkovna predstava RADOVEDNI SLONČEK 
igra Lutkovna skupina Mladi Celovčani SKD 
Celovec
Devin, sedež zborov, Devin – Duino, 62/L
nedelja, 28. 10. 2018, 17.00 
Totalno katastrofalna večerja 
igra: Gledališka skupina KPD Planina
Župnijska dvorana Štandrež

Čezmejno sodelovanje v brezmejnem svetu
Ko se je podrla železna za-
vesa, ki je delila Evropo na 
vzhodno in zahodno, in se 
je Evropska unija širila na 
jug in vzhod, so naposled 
padle mejne kontrole tudi 
med državami Alpsko-jad-
ranskega prostora. Dobivali 
smo občutek, da bo naš sred-
njeevropski prostor postal 
brezmejna enota. Na mejah 
ni bilo več zastojev, sledila je 
denarna unija, čezmejni pro-
met tako ljudi kot tudi blaga 
je postal kakor izlet k sose-
du. Na kulturnem področju 
je bilo sodelovanje že pred 
padcem meja živo in plodno. Razna čezmejna gostovanja koroških skupin in zborov, ki so 
bila sicer večkrat ovirana zaradi omenjenih mejnih zastojev in kontrol, so bila živ dokaz 
za stremljenje po čim boljšem stiku z matično državo Slovenijo in s Slovenci v ostalem 
zamejstvu. Vse to se je v prvih »brezmejnih« letih stopnjevalo, imeli smo vtis, kot da bo 
zdaj pa zdaj celotni slovenski kulturni prostor še bolj zaživel in se razcvetel in bodo meje 
tudi v glavah postale nepotrebni preostanek iz zgodovine. Zdaj pa doživljamo čisto drug 
razvoj. Globalizirani svet nam sicer sugerira brezmejnost, po drugi strani pa spremljamo 
zapiranje državnih meja. Politiki v raznih državah nam igrajo igrico, češ malo se stisnimo, 
drugim pa preprečimo vhod v naš mali svet in tako lahko obdržimo svoje blagostanje, vse 
drugo pa ga ogroža. Mislim, da ima prav kultura možnost in dolžnost, da pokaže skupno 
pot v prihodnost, da podčrta skupnosti med narodi naše regije in se na človekoljuben način 
zoperstavlja egoizmu, šovinizmu in vsakršni obliki narodnega nasprotovanja. Slovenci to 
in onstran meje smo lahko v kulturi povezovalni člen tudi tam, kjer gospodarstvo za to 
včasih ne vidi dosti dobička in se zato usmeri na drug trg. Krščanska kulturna zveza ima 
dolgo tradicijo tega čezmejnega sodelovanja in s prijateljskimi ustanovami krepi zami-
sel skupnega slovenskega kulturnega prostora. Redna kulturna izmenjava nas povezuje s 
Slovenci v Italiji ter s Slovenijo v vsakoletnih kulturnih dnevih, v sodelovanju s pobudo 
Slovenščina v družini smo v zadnjih letih priredili čezmejna srečanja in posvete na izbrane 
teme z raznimi ustanovami Slovencev v zamejstvu. Tako smo lahko spoznali mnogo po-
dobnosti s stanjem na Koroškem, opazili pa smo tudi zelo močno izoblikovane posebnosti 
v posameznih državah oz. regijah. Taka srečanja nam vedno znova odprejo pogled čez rob 
domačega pašnika in dajo razmisliti o posrečenih primerih dobre prakse, ki jih odkrivamo 
tu pa tam. Večkrat pa zadostuje sámo spoznanje, da se tudi onstran meje ljudje ubadajo z 
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Lutkovna skupina O‘Klapa iz Gorice je gostovala v
Celovcu (2013)
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čestitamo:

V ponedeljek, 24. 9. 2018, je Nužej Tolmajer za svoje dolgoletno delo-
vanje na kulturnem področju prejel priznanje Naša Slovenija 2017, ki ga 
podeljuje kulturno gibanje Kultura-Natura.si. Priznanje je podelil predsed-
nik gibanja Slavko Mežek. V utemeljitvi mdr. piše: »Posebno pozornost je 
(Nužej Tolmajer, op.) namenil koroški ljudski pesmi in koroškim skladatel-

Damjan Paulin – 75 let
10. 8. 2018 je v 
Štandrežu praznoval 
polokrogli življenjski 
jubilej Damjan Paulin, 
kulturni in politični 
delavec na Goriškem, 
ki ga z nami poleg 
osebnega prijateljstva 
povezuje tudi dolgo-
letno sodelovanje v okviru Koroških kulturnih dnevov 
na Primorskem oz. Primorskih kulturnih dnevov na 
Koroškem. Vsestranski kulturni ustvarjalec, dolgoletni 
predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete v 
Gorici in predsednik Goriške Mohorjeve, je leta 2005 
skupaj z Marijem Mavrom iz Trsta prejel Tischlerjevo 
nagrado. Ob življenjskem jubileju mu želimo obilo 
zdravja in zadovoljstva ter mnogo lepih trenutkov v 
krogu sorodnikov, prijateljev in znancev.

Janez Stergar – 70 let
11. julija 2018 je
praznoval okrogli 
jubilej Janez Stergar, 
predsednik Kluba 
koroških Slovencev 
v Ljubljani in velik 
prijatelj koroških 
Slovencev. Diplo-
mirani zgodovinar 
je bil do leta 2013 
zaposlen na Inštitutu 

1. septembra 2018 so na Opčinah pri Trstu v okviru letošnje Drage s
slavnostno akademijo obhajali 70-letnico Slovenske prosvete v Trstu. 
Prosveta je prvotno delovala v okviru Slovensko krščanske socialne 

in skioptičnih večerih. Kmalu so sledili množični Tabori na Repentab-
ru in v začetku 60 let je prosveta prišla do svojega osrednjega sedeža v 
Donizettijevi ulici v Trstu, kjer domuje še danes. Krščanska kultur-
na zveza že dolgo tesno sodeluje s Slovensko prosveto, s katero sku-
paj z drugimi soprireditelji pripravlja čezmejno kulturno izmenjavo.
Ob jubileju organizaciji izrekamo čestitke in želimo vse dobro za nadaljnje 
plodno delovanje na kulturnem področju.  Prav tako v Okviru Drage 2018 je 
Lojze Peterle v nedeljo,  2.  septembra,  prejel  7.  Peterlinovo nagrado za vsa   

      

Pavlova hiša praznovala dve obletnici
Leta 1988 so štajerski Slovenci z ustanovitvijo Kulturnega društva Člen 
7, dobili osrednjo kulturno ustanovo na avstrijskem Štajerskem. De-
set let pozneje je sledilo odprtje Pavlove Hiše v Potrni, kjer ima društvo 
svoj sedež. 30. junija 2018 so obhajali tam dva jubileja, 30-letnico 
društva in 20-letnico Pavlove hiše. Predsednica društva Susanne Weitla-
ner je ob slavnosti pozdravila lepo število častnih gostov in izpostavila 
široko delovanje društva v pretekli dobi ter pester kulturni spored Pav-
love hiše, ki daje pečat celotni obmejni regiji. Krščanska kulturna zveza 
z društvom sodeluje predvsem v okviru pobude Slovenščina v družini. 
Ob jubilejih obeh ustanov čestitamo in želimo še mnogo uspešnega dela. 

Boris Pahor – 105 let
Izredno visok polokrogli jubilej je praznoval 26. av-
gusta slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor. Pahor v 
svojih knjigah tematizira podvrženost človeka totali-
tarnim režimom in ustrezno pokončnost posameznika, 
ki je potrebna v takih okoliščinah. Na lastni koži je 
doživel nečloveškost fašizma, nacionalsocializma in 
komunizma in črpa snov iz osebne življenjske zgod-

Marko Tavčar – 60 let
18. 9.  2018 je praz-
noval okrogli jubilej 
Marko Tavčar, glavni 
urednik slovenskega 
časnikarskega oddel-
ka deželnega sedeža 
RAI v Trstu, pred-

Nužej Tolmajer – priznanje Naša Slovenija

Slovenska prosveta praznovala 70 let

jem, zadnjih deset let pa glasbeni 
zbirki Tiha zemlja, ki predstav-
lja pesemsko bogastvo domačih 
Radiš in okolice. (…) Nužej Tol-
majer je svoje ustvarjalno delo in 
življenje posvetil slovenski besedi 
in slovenstvu nasploh.« Ob pre-
jemu nagrade iskreno čestitamo 
in mu želimo še mnogo ustvar-
jalnega duha, zdravja in sreče.

be. Prejel je številna priznanja in nagrade, mdr. leta 2013 Tischlerjevo na-
grado za svoje življenjsko delo. Pahor je vedno poudarjal skrb za skupni 
slovenski kulturni prostor in bil vedno povezan tudi s koroškimi Sloven-
ci. Ob jubileju želimo mnogo zdravja in sreče, ter osebnega zadovoljstva. 

za narodnostna vprašanja v Ljubljani kot raziskovalec 
in strokovni svetnik. Veliko je raziskoval in še razis-
kuje novejšo zgodovino koroških Slovencev, je avtor 
neštetih publicističnih člankov, knjig, enciklopedijskih 
gesel in komentarjev. Že zdaj legendarne so njegove 
okrožnice, ki jih redno pošilja Slovencem po vsem 
svetu, da z njimi opozarja na prireditve Slovencev v za-
mejstvu in na dogodke, ki so povezani z njimi temats-
ko, zgodovinsko, znanstveno ali prijateljsko. Njegovo 
sodelovanje s Krščansko kulturno zvezo je raznovrst-
no in prihaja najbolj do izraza v skupnem prizadevanju 
za živo čezmejno kulturno izmenjavo, kot so Koroški 
kulturni dnevi v Ljubljani in obisk jubilanta na raznih 
prireditvah KKZ. Ob jubileju mu kličemo še na mno-
ga leta in želimo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva.

sednik Zveze cerkvenih pevskih zborov v Trstu in dolgo-
letni sodelavec Goriške Mohorjeve družbe. Ob osebnem 
prazniku čestitamo in želimo mnogo sreče, zdravja in 
zadovoljstva v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev.

svoja osebna prizadevanja za zamejstvo.
Ob prejemu nagrade iskreno čestitamo!
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spominjamo se: mladi za mlade:

Slovenščina v družini

Slovenščina v
družini v sode-
lovanju s Pal-
čavo šišo vabi-
la na čezmejni
posvet v Plešce
na Hrvaškem.

Na temo Slovenščina v družini in javnosti – Je-
zikovne iniciative in potreba po njih so se ude-
leženci posvetili predvsem slovenski skupnosti na
Hrvaškem in izzivom, s katerimi se tamkajšnja
manjšina sooča na raznih ravneh. Na posvetu so
tudi spregovorili predstavniki in predstavnice slo-
venskih narodnih skupnosti v drugih državah ob-
mejne slovenske zamejske regije – Italija, Avstri-
ja, Madžarska. 

Prispevke s tega posveta lahko preberete v pri-
čujočem zborniku. V prvem delu pridejo do bese-
de predstavniki iz Hrvaške, ki dajejo vpogled v
prizadevanja za ohranjanje in razvoj slovenskega
jezika na Hrvaškem na znanstvenem, društvenem,
medijskem in šolskem področju. V drugem delu
brošure so objavljeni prispevki predstavnikov slo-

bre prakse. Publikacija tako po eni strani daje
vpogled v novejšo zgodovino slovenske skupno-
sti na Hrvaškem, po drugi strani pa pokaže razli-
čna prizadevanja za pospeševanje slovenskega je-
zika v zamejstvu. Brošura je brezplačno na voljo
pri Krščanski kulturni zvezi.

Metod Turnšek – Dramatika
Milan Dolgan je pripravil

in v samozaložbi izdal ko-
mentirana (in deloma prede-
lana, skrajšana) dramska be-
sedila Metoda Turnška, ki
pod nazivom Velika karan-
tansko-panonska trilogija
zajema dogajanja v 7., 8. in
9. stoletju v Karantaniji ter
obmejnih regijah (Bavarska,
Panonija, Benečija). Metod

Turnšek je v dramskih besedilih z naslovi: Kralj
Samo in naš prvi vek, Država med gorami in
Zvezdi našega neba obdelal zgodovino Karantan-
cev od 7. stoletja do pokristjanjevanja in širjenja
krščanstva v 9. stoletju.

Avtor Milan Dolgan v pričujoči izdaji povezuje
ta dramska dela v kronološko smiselno zaporedje,
kar naj bi pripomoglo k mogoči uprizoritvi Turn-
škovega dramskega opusa.

Knjigo je avtor, ob sodelovanju urednika založ-
be Družina, Davida Ahačiča, predstavil 17. 5.
2018 v Celovcu. Milan Dolgan je dober poznava-
lec Turnškovega opusa, saj je pod skupnim naslo-
vom Epika pri Družini izdal 7 knjig obsegajočo
zbirko Turnškovih del. S pričujočo publikacijo
zaključuje komentirano izdajo Turnškovega lite-
rarnega dela. Knjiga stane 24,90 € in je na voljo v
slovenskih knjigarnah v Celovcu.  

Iz škratove krošnjice (Lenčka Kupper)
Krščanska kulturna zveza in Narodni 
svet koroških Slovencev sta 22. januarja 
2018 podelila koroški pesnici in sklada-
teljici Lenčki Kupper 39. Tischlerjevo 
nagrado za njeno dolgoletno ustvarjanje 
na glasbenem in pesniškem področju. 
Del te nagrade je tudi izdaja zbirke Iz 
škratove krošnjice, 80 izbranih pesmi 
ob 80-letnici Lenčke Kupper iz njene-
ga obširnega opusa. Zbirka daje dober 
pregled nad ustvarjanjem avtorice in 
vsebuje številne uspešnice njenega dela, 
kot tudi nekaj manj znanih pesmi. Izbor 

Skupne moči za skupne ciljeMarija Inzko, rojena Ziherl
(1924 – 2018)
Marija Inzko je bila roje-
na v Vodicah. Maja 1945 
je v valu beguncev prišla v   
Vetrinj, nato v taborišči 
pri Lienzu in v Špitalu.
Že v Vodicah je učila 
osnovnošolske otroke, 
nato v taboriščih. Pri 
sorodnikih v Svečah 

V Lužnicah v Kanal-
ski dolini je od 7. do 9. 
septembra 2018 potekal 
izobraževalni tečaj za 
mlade kulturne delav-
ce, katerega nosilec je 
Krožek za družbena in 
politična vprašanja An-
ton Gregorčič iz Gorice. 
Tridnevni tečaj je del pro-
jekta Zastavimo skupne 
moči za skupne cilje, ki je 

pesmi, ki so razporejene po letnih časih, je pripravil glasbeni ured-
nik zbirke Jožko Kovačič, v spremni besedi knjige pa je podpred-
sednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice, ko je zapisal: »S 
svojim ustvarjanjem se uvršča v dolgo vrsto besednih ustvarjalk in 
ustvarjalcev, ki so začeli ustvarjati v slovenščini za to, da pokrivajo 
potrebo bližnjih po estetski izobrazbi v domačem jeziku …« Zbirka 
vsebuje besedila z enoglasnimi napevi in je bogato ilustrirana, za kar 
je poskrbela znana ilustratorka Polona Lovšin. Tako prikupne risbe 
posrečeno dopolnjujejo uspešne melodije in besedila koroške avtori-
ce. Knjiga je izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu, cena je 19 evrov.

posvečen liku Mirka Špacapana. V domu Msgr. Faidutti se je zbralo v 
delavnicah, ki sta jih vodila trenerja Mladinskega sveta Slovenije (MSS) 
Matej Likar in Nina Debevec, trideset mladih, članov in članic štirinajstih 
slovenskih društev v Italiji in Avstriji. Tečajniki so v skupnem delu po 
skupinah spoznavali kulturo organizacij, prvine strateškega načrtovanja, 

vsak s svojega vidika predstavili organizacijo oz. društvo, za katero delu-
jejo, in dejavnosti, s katerimi so soočeni v okviru le-tega. Tako smo lahko 
ob spremstvu in podpori priznanih strokovnjakov dobili dodaten vpogled 
v načrtovanje in izvedbo posameznega projekta ali dogodka. Trenerja sta 
skušala v teh treh dneh posredovati znanje o vodenju v skupinah, o tim-
skem delu in o projektnem načrtovanju. Iz Koroške so se tečaja udeležili 
Mirjam Gallob (SNI Urban Jarnik), Verena Smrtnik (KKZ), Andrej 
Gallob, Simon Rustia (KSŠŠK), Manuel Jug (ZSO) in Lukas Dovjak.

   Simon Rustia

je spoznala Valentina Inzka in se z njim poročila. 
Poučevala je slovenščino v Šentrupertu pri Ve-
likovcu, nato v Šentjakobu, potem v Tinjah; na 
trgovski akademiji je bila 15 let in zadnjih pet let 
pred upokojitvijo spet v Šentjakobu. Pisala je za 
Naš tednik, Nedeljo, Družino in dom. Četrtletje 
je predsedovala Katoliškemu ženskemu gibanju, 
sodelovala pa med drugim tudi pri deželnem studiu 
ORF. Vsestransko je podpirala moža pri njegovem 
narodno-političnem in kulturnem delovanju in bila 
tudi sama neumorno kulturno dejavna. Vsa leta v 
Svečah je živela s SPD Kočna kot odbornica in 
soseda. Sprejemala in gostila je osebnosti, ki so 
prihajale v Sveče. Pripomogla je k temu, da se je v 
vasi tudi naselil akademski slikar France Gorše. 
Posebej se je posvetila skupinam učencev, 
srednješolcev, ki so prišli na ogled galerije in jim 
približala Goršeta kot človeka in umetnika ter 
predstavila njegove umetnine. 2013 je Marija Inzko 
prejela „Janežičevo priznanje“ Krščanske kulturne 
zveze. Ohranili jo bomo v častnem spominu. 

Lambert Ehrlich:
140-letnica rojstva 
Duhovnik dr. Lambert Ehrlich, ustanovitelj Slo-
venske krščansko socialne zveze za Koroško, ka-
tere idejna naslednica je Krščanska kulturna zveza, 
in soustanovitelj Sodalitete,  se je rodil 18. 9. 1878 
v Žabnicah pod Svetimi Višarjami. Maturo je opra-
vil v Celovcu, kjer je pozneje bil tudi stolni kaplan, 
škofov tajnik in od 1910- 1919 profesor v celovškem 
bogoslovju. Bil je vodilni duh katoliškega prosvet-
nega dela med koroškim ljudstvom, izjemno sposo-
ben in delaven duhovnik z globoko vero, profesor, 
vzgojitelj, politični delavec in organizator. Kot iz-
vedenec za razmere na Koroškem je bil 1919 ime-
novan v jugoslovansko delegacijo na mirovni kon-
ferenci v Parizu. Po plebiscitu se je moral umakniti 
v Jugoslavijo, kjer je, po nadaljnjem izobraževanju 
v Oxfordu in v Parizu, od leta 1922 pa do svoje nasilne   
smrti je bil redni profesor na ljubljanski teološki fakulteti.      
Bil je aktiven nasprotnik komunist ične re -
volucije in kot tak 26. maja 1942 v Ljubljani v aten-
tatu umorjen od Varnostno obveščevalne službe. Ob 
140-letnici rojstva so 18. septembra 2018 ob farnih 
spominskih ploščah na Žalah v Ljubljani slovesno 
blagoslovili spomenik z njegovim doprsnim kipom.

novo:
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Lenčka Kupper je letos obhajala svoj
80. rojstni dan in mladi pevci so ji česti-
tali ob koncertih v Pliberku, 15. aprila, in
na Radišah, 22. aprila. V Pliberku so na-
stopili: Mlada Podjuna (Pliberk), Otroški
zbor PD Sele, Otroški zbor Živ-Žav
(Globasnica), Otroški zbor Bilkice SPD
Bilka (Bilčovs), Dvojezični cerkveni
otroški zbor Melodija (Bilčovs), Otroški
zbor SPD Danica, Mladinski zbor Jamzi
(Celovec), Mladinski zbor ICS Zmaj
(Celovec). Na Radišah pa so zapeli:
Otroška/mladinska skupina Radiše,
Otroški zbor Trtinos SPD Trta (Žitara
vas), Zvezdice Danice SPD Danica

(Šentprimož), Otroški zbor Mohorjeve
ljudske šole (Celovec), Obirčki SPD Va-
lentin Polanšek (Obirsko), Obirteens
Obirsko pevsko društvo (Obirsko), Srčki
in Sweethearts SPD Srce (Dobrla vas),
Mladinska skupina Lipov cvet PD Lipa
(Velikovec), Otroška skupina Jepca SKD
Jepa-Baško jezero; zaigrali pa so tudi
Mladi tamburaši SKD Jepa-Baško jeze-
ro. Soprireditelji obeh koncertov so bili
Kulturni dom Pliberk, MePZ Podjuna,
SPD Edinost in SPD Radiše, za poveza-
vo je v Pliberku poskrbel Oder 73/Gleda-
lišče ob Dravi, na Radišah pa mladinci
SPD Radiše.

Srečanje otroških in mladinskih zborov

Od 16. do 23. aprila so se v Ljubljani
odvijali 16. Koroški kulturni dnevi, ki jih
v sodelovanju Kluba koroških Slovencev
v Ljubljani prirejajo Društvo slovensko-
avstrijskega prijateljstva, Krščanska kul-
turna zveza in Slovenska prosvetna zve-
za. Kulturni dnevi tako skrbijo za redno
kulturno izmenjavo Koroške s slovensko

nje koroških Slovencev. Kot običajno je
kulturne dneve tudi letos odprl minister

veleposlanice Sigrid Berka ter drugih po-
litičnih in kulturnih predstavnikov. Z ge-
slom »Nekaj je v zraku« je bila isti dan v
galeriji Družine odprta tudi razstava sli-
karja Hanzija Mlečnika iz Sel. Umetnika
je predstavila glavna urednica Nedelje
Mateja Rihter. Kulturni dnevi so se nada-
ljevali s predstavitvijo novejših publika-

cij KKZ in SNI UJ na sedežu Svetovnega
slovenskega kongresa, z lutkovno pred-
stavo v Mini teatru Radovedni slonček v
izvedbi lutkovne skupine Mladi Celov-
čani (SKD Celovec), zaključili pa so se s
koncertom Koroška pesem prek meja v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
Koncert sta obliko

prestolnico in na ta način omogočajožeeSKD Jepa-Baško je
Shiva šiva – pesmi o
Štikar). 

16. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani 

V sredo, 18. aprila, so Mohorjeva Ce-
lovec, Center za narodno spravo v Lju-
bljani in Krščanska kulturna zveza vabili
v Tischlerjevo dvorano Slomškovega do-
ma v Celovcu na prvo prireditev v okviru
serije, ki se je posvečala begu in emigra-
ciji Slovencev iz takratne Jugoslavije. V
središču so bile publikacije in razstava o
begu slovenskega prebivalstva pred ko-
munističnim nasiljem v Jugoslaviji ob
koncu druge svetovne vojne. Prvi večer
je Jelka Piskurić, soavtorica razstave
Skozi čas preizkušenj, predstavila ome-
njeno razstavo. Priča časa Jelka Mrak
Dolinar žal iz zdravstvenih razlogov ni
mogla biti navzoča ta večer. Njena ž - vi
ljenjska zgodba in zgodba njene družine
je slikovito predstavljena v knjigi Brazde
mojega življenja. Drugi večer, 25.4.
2018. se je posvetil povojni emigraciji na
Koroškem. V podijski diskusiji so Ma-

tevž Grilc, Bernarda Fink Inzko, Lojze
Dolinar in Karl Hren razpravljali o mo-
čnem vplivu slovenskih beguncev na
krepitev narodne zavesti na Koroškem.
Večer je moderiral Hanzi Filipič. Tretji
večer, 9.5. 2018, pa je bil namenjen pred-
stavitvi knjige Umik čez Ljubelj. Knjiga
je bogato opremljena s fotografijami, ki
jih je med begom posnel takratni pokli-
cni fotograf Marjan Kocmur. Slike po
svoje govorijo o zanimivih in tudi gren-
kih dogodkih, v njih se zrcalijo strah in
skrb prebežnikov ter olajšanje ob priho-
du v vetrinjsko taborišče. Knjigo sta
predstavila Boštjan Kocmur in Tamino
Petelinšek. Razstava je bila na ogled do
9. maja v Tischlerjevi dvorani, nato pa še
nekaj časa na Višji šoli za gospodarske
poklice v Št. Petru ter na Slovenski gim-
naziji v Celovcu.  

V spomin in opomin

Festival Suha
16. junija je Oktet Suha vabil spet

na suški grad na priljubljeno medna-
rodno stalnico Festival Suha. Kot vsa-
ko leto so s koncertom, ki so ga obli-
kovale poleg domačih skupin Okteta
Suha s Francko Šenk in PIS Žvabek
še Dravograjski sekstet, Klapa Armo-

rin iz Hrvaške, Die Chorherren iz Ce-
lovca in vokalna skupina KOR s Sar-
dinije, gostovali večer prej v
Dravogradu. V prijetnem ozračju gra-
du družine Liaunig so poslušalci uži-
vali ob vrhunski izvedbi raznolikega
pevskega repertoarja, ki je segal od
včasih šegavih, včasih melanholičnih
ljudskih pesmi prek umetnih skladb
do klasične pevske in operne literatu-
re. Ob tem so se, mednarodnemu zna-
čaju festivala ustrezno, sproščeno pre-
livale melodije in prepletali jeziki ter
pokazali vso jezikovno in glasbeno
raznolikost naše srednjeevropske re-
gije. Koncert je povezovala Danica
Thaler-Urschitz, prireditelji 26. festi-
vala pa so bili: Oktet Suha, KPD Dra-
va, Dravograjski sekstet in KKZ. 

Pisana Promlad
18. maja so organizatorji Volbanko-

va ustanova, Krščanska kulturna zve-

skupinah in z dodatnimi posebnimi
nagradami objavljen ob začetku leta,
rok oddaje besedila pa je bil sredi
marca. Nato je petčlanska žirija pod
predsedstvom Mateje Rihter izmed
poslanimi prispevki izbrala nagrajen-
ce. Podelitev nagrad in priznanj je bi-
la v ORF-teatru v Celovcu, slovenski
spored pa je prireditev v živo prenašal
po radiu. Natečaj je namenjen sloven-
ski mladini na Koroškem oz. mladini,
ki se v šolah uči slovenskega jezika in
naj s pomočjo natečaja odkriva be-
sedno ustvarjanje in se ob tem izpo-
polnjuje v slovenskem jeziku. Nagra-
jena besedila so bila objavljena v
posebni prilogi Nedelje. Natečaj pod-
pira Urad RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu. 

Die Chorherren

Lovro Sadja in umetnik Hanzi Mlečnik

37. Slikarski teden v Svečah
Od 22. do 28. julija je v Svečah potekal 37. Slikarski teden, ki 
ga prireja Slovensko prosvetno društvo Kočna v sodelovanju 
s Krščansko kulturno zvezo. Teden vsako leto privabi ljubitel-
je likovne umetnosti ter radovedno publiko, ki ima možnost, 
da neposredno opazuje, kako nastajajo nove umetnine, saj je v 
okviru Slikarskega tedna  mogoč  oz. zaželen  dobesedni "po-
gled čez ramo",  ko umetniki v svojem ateljeju na Vrbnikovi
domačiji ustvarjajo in dajejo neposrednje informacije o svo -
jem delu. Mednarodna izbira likovnih ustvarjalcev iz Alpsko-
jadranske regije daje možnost vpogleda v sodobno umetniško

Zupančič iz Slovenije, Manuela Sedmach iz Italije ter Marian-
ne Lang in Johannes Zechner iz Avstrije. Predsednica domačega 
društva Alenka Weber je ob slavnostnem odprtju in ob zaključni 
predstavitvi novo nastalih umetnin lahko pozdravila vrsto odličnih gostov. Med tednom so dodatne prireditve kot društveni pik-
nik in jazzovski koncert skrbele za bogat kulturni utrip v Svečah in dodatno možnost srečanja s sodelujočimi umetniki. V Svečah 
tako uspešno gojijo tradicijo umetniškega ustvarjanja na nekdanjem domu vrhunskega slovenskega kiparja Franceta Goršeta.

Teden mladih umetnikov na Rebrci
Od 23. 7. do 4. 8. 2018 je v Mladinskem centru na 
Rebrci potekal letošnji Teden mladih umetnikov, 
ki se ga je udeležilo v dveh izmenah 120 otrok. Na 
temo »Ljubezen« so mladi v izbranih delavnicah 
pod vodstvom odličnih strokovnjakov spoznavali 
različne kreativne pristope umetniškega ustvar-
janja. Ob spremstvu izkušenih pedagogov je lahko 
vsak izmed udeležencev, od najmlajših začetnikov 
do bolj izkušenih najstnikov, spoznaval in izražal 
svoje kreativne sposobnosti. Med posamezni-
mi delavnicami pa seveda ni manjkalo časa in 
priložnosti za igro in spoznavanje novih prijatel-
jev. Oba tedna so zaključili vsakič z obhajanjem 
sv. maše in z zaključno prireditvijo, kjer so otroci 
lahko pokazali, kaj vse so ustvarjali med tednom 

in so starši, prijatelji in sorodniki lahko občudovali ples, petje in igro svojih mladih umetnikov. Stara komenda na Rebrci je bila tako za 
dva tedna polna otroškega smeha in veselja. Prireditelji – Mladinski center na Rebrci, Katoliška otroška mladina in Krščanska kulturna 
zveza – že močno razmišljajo o tednu mladih umetnikov v naslednjem letu, saj bodo takrat obhajali visok jubilej te priljubljene stalnice. 

Sonus - Delavnica za komorno glasbo
Od 18.  do 24.  avgusta

 2018  je  na  Bistrici 
pri Pliberku (Werk-
hof Bistrica) potekala 
13. delavnica Sonus.
Z otvoritvenim koncertom
dua Sonoma na občin- 
skem uradu v Šmihelu
(Mira in Sara Gregorič), 
s koncertom gostov v Muzeju Liaunig (Goldberg Trio) 22. 8. in z 
zaključnim koncertom 24. 8. v Kulturnem domu v Pliberku je delav-
nica pokazala vso svojo razsežnost vrhunskega glasbenega ustvarjanja.
Umetniški vodja delavnice Janez Gregorič  vsako leto pridobi od-  
lične predavatelje, ki uspejo s svojim delom navdušiti tako udeležence 
delavnice kot tudi poslušalce koncertov. Razveseljivo je, da so med njimi 
tudi vrhunski domači glasbeniki, nekateri tudi bivši udeleženci delavnice.

Odprtje slikarskega tedna

Nov civilnik pri KKZ
Z začetkom oktobra 
bo začel svojo civilno 
službo pri Krščanski kul-
turni zvezi Andrej Gal-
lob s Pečnice. Absolvent 
Višje šole za gospodar-

ske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu je 
navdušen in izkušen šahist in sodeluje tudi 
v domačem kulturnem društvu – nekaj let 
je igral v tamburaški skupini v Ločah. V 
naslednjih devetih mesecih bo okrepil našo 
pisarno in sodeloval pri projektih KKZ ter 
po potrebi pomagal kulturnim društvom 
pri večjih prireditvah. Želimo mu, da se 
bo dobro počutil med nami in spoznal pi-
sano življenje naših kulturnih društev. 

ustvarjanje naše neposredne soseščinje. Tako so v letošnjem
tednu v Svečah sodelovali Katja Felle, Aleš Sedmak in Sebastijan
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Krst pri Savici
Dekan Janko Krištof je v sodelova-

nju z glasbenikom Tončem Feinigom
pripravil obširen recital z glasbeno
spremljavo – Krst pri Savici. To je ep-
ska pesnitev Franceta Prešerna o po-
kristjanjevanju Karantancev v 8. sto-
letju. Za režijo recitala je skrbel
Aleksander Tolmaier. Krst pri Savici
je deveti recitalski projekt Janka Kri-
štofa, s katerim pri poslušalcih vzbuja
čut za lepoto slovenske umetne bese-
de. Janko Krištof je ta projekt posvetil
svojemu rajnemu očetu in rajni Ani
Reichmann. 

Klavirska spremljava izpod peresa
Tonča Feiniga je nastala prav za ta
projekt in na dovršen način dopolnju-
je pesniško besedilo. Premiera je bila
13. aprila v Bilčovsu, sledile so še
predstave v Selah, na Bistrici na Zilji,
v Pliberku, v Celovcu in v Tinjah, po-
leg tega še tri predstave za Višjo šolo
za gospodarske poklice v Šentpetru,
za Slovensko gimnazijo in za Dvoje-
zično trgovsko akademijo v Celovcu.
Recital je organizirala Krščanska kul-
turna zveza v sodelovanju s posamez-
nimi kulturnimi društvi in s tremi
omenjenimi šolami. 

V torek, 29. 5. 2018, so KKZ, SNI Ur-
ban Jarnik, Mohorjeva, ZG in ZRG za
Slovence, Sodaliteta, fara Bilčovs, SPD
Bilka, NSKS in Kumrovi vabili v Bilčovs
na spominski večer ob 25-letnici smrti dv.
sv. dr. Pavleta Zablatnika (1912 – 1993),
ravnatelja ZG za Slovence, predsednika
KKZ in Mohorjeve družbe, predsednika
SKD Celovec, soustanovitelja etnološke-
ga oddelka pri KKZ in prvega znanstve-
nega vodja SNI Urban Jarnik. 

Po spominski maši v farni cerkvi, ki sta
jo darovala domači župnik, dekan in
predsednik KKZ Janko Krištof ter pred-
sednik Mohorjeve Ivan Olip in sta jo
pevsko oblikovala Cerkveni pevski zbor
Bilčovs pod vodstvom Joška Boštjančiča
in Cerkveni otroški zbor Melodija pod
vodstvom Rosi Krušic, je sledila položi-

tev venca na grob Pavleta Zablatnika. Ob
grobu je o njem in njegovih velikih za-
slugah na mnogih področjih in v mnogih
funkcijah spregovoril podpredsednik
KKZ Miha Vrbinc. Slovesnost ob grobu
so pevsko olepšali pevci MePZ Bilka, to-
krat pod vodstvom Joška Boštjančiča. Na
povabilo sedanje lastnice Anice Maletz
Zablatnik je nato sledilo srečanje v roj-
stni hiši Pavleta Zablatnika v Bilnjovsu,
kjer je tudi spominska plošča na pročelju
hiše (odkrita 1998). Tam sta predvajali
recital dijakinji Slovenske gimnazije do-
mačinki Verena in Elena Kropiunig pod
mentorstvom prof. Marice Mletschnig.
Večer je izzvenel ob petju in v prijetnem
druženju sorodnikov, prijateljev in znan-
cev, ob prijazni in velikodušni pogostitvi
gospodinje Anice.

Spominski večer ob 25-letnici smrti
Pavleta Zablatnika

21. 6. 2018 je Koroško obiskal Mešani
pevski zbor iz Mendoze pod vodstvom
Diega Bosqueta. Rojaki iz Argentine so
med obiskom Slovenije za en dan prišli
na Koroško in si na povabilo Krščanske
kulturne zveze ogledali nekaj znamenito-
sti naše dežele ter Vetrinj, kjer so njihovi
predniki pred 70-imi leti na svojem begu
našli začasno zatočišče. Nato so obiskali
še Gospo Sveto in Sele ter se tam srečali
s člani PD Sele, ki so bili pred 20-imi le-
ti na obisku v Argentini. Za zaključek
obiska je argentinski mešani zbor sodelo-
val tudi na šolski akademiji ZG in ZRG
za Slovence v Celovcu, kjer je zapel ne-
kaj slovenskih in nekaj argentinskih pe-
smi – med drugim skupaj z mezzosopra-
nistko Bernardo Fink. Mešani pevski
zbor v Mendozi so ustanovili slovenski
politični izseljenci leta 1948, njihov prvi

pevovodja je bil Božidar Bajuk. V zboru
medtem poje že četrta generacija pevcev,

letošnji obisk v Sloveniji pa je bil tretji v
zgodovini zbora. 

MePZ iz Mendoze na Koroškem

Polaganje venca, v ozadju MePZ Bilka

Tonč Feinig
in Janko
Krištof

Trivium - Tri poti na Gori sv. Heme

Na večer pred veliko gospojnico, 14. 8. 2018, so se spet zbrali številni obis-
kovalci na Gori sv. Heme in prisluhnili izbranim umetnikom, ki so v okviru 
priljubljene stalnice Trivium ponovno spremenili kraj starodavnega svetišča v 
kraj prepletanje treh umetniških zvrsti – besedne, glasbene in likovne. Trivium z 
geslom doma je bil posvečen spominu na soustanovitelja in vse prerano umrlega 
Fabjana Hafnerja in je zaključil cikel treh tovrstnih srečanj, ki so bila v preteklih 
dveh letih posvečena prav njemu – 2016: zdoma, 2017: domov. Poleg glasbe -
nika in glavnega organizatorja Janeza Gregoriča so letos še sodelovali: Alen-
ka Resman Langus in Mirjam Jessa (besedila Fabjana Hafnerja v slovenščini 
in nemščini), Anna Baar (pesmi), Gabriel Lipuš (petje) in Rudi Benetik 
(inštalacije, slike). Arheolog Franz Glaser je kot vsako leto pred pričetkom kul-
turnega sporeda vodil obiskovalce po izkopaninah v neposredni bližini cerkve.
Umetniško-kulturna poslastica, ki jo vsako leto prireja domače Slovensko kul-
turno društvo Globasnica v sodelovanju s faro Globasnico, Krščansko kulturno 
zvezo in Slovenskim sporedom ORF, na lep in izpoveden način dopolnjuje po-
letno kulturno ponudbo Koroške. Tudi letos se je umetniški večer zaključil z maj-
hnim prigrizkom in prijetnim druženjem pod mogočno lipo na Gori sv. Heme. 

RAST – Argentinski
mladinci na 
Koroškem
Tudi letos so maturantje iz Buenos Airesa, ki 
obiskujejo slovenski srednješolski tečaj v Ar-
gentini, obiskali Slovenijo in Koroško. 19. ju-
lija so se za en dan mudili na Koroškem in si 
ogledali nekaj znamenitosti ter obiskali nekaj 
ustanov koroških Slovencev. Med drugim so 
obiskali tudi Mohorjevo hišo, kjer so izvedeli 
marsikaj zanimivega o zgodovini in delovan-
ju nekaterih slovenskih ustanov na Koroškem. 
Krščanska kulturna zveza mlade Argentince 
vsako leto rada sprejme in jim pripravi majhen 
kulturni spored ter jim razkaže nekaj zname-
nitosti naše dežele. Skupino je na Koroškem 
spremljala sodelavka Marija Gruškovnjak.     

Poletna glasbena delavnica v Tinjah
On Broadway se je glasilo geslo letošnje poletne glasbene delavnice, ki jo prirejata Dom prosvete v Tinjah in Krščanska kulturna zve-
za. Posebna ponudba za zborovske pevke in pevce, solistke in soliste je spet privabila prijatelje sodobnega petja, ki so se pet dni izpo-
polnjevali v krogu profesionalnih glasbenih mentoric in mentorjev. Letos se je poletne glasbene delavnice udeležilo več kot 30 ljudi, 
ki so na 11. tovrstni ponudbi lahko odkrivali svet glasbenega gledališča, se podrobneje seznanjali z izbranimi kompozicijami iz boga-

vedno je bilo mogoče preizku-
siti svoj glas in svoje pevske 
sposobnosti tako v zborovski 
zasedbi kot tudi solistično 
z individualnim poukom. 
Za vokalno tehniko in zbo-
rovsko petje so bile pristojne 
Ana Bezjak, ki je bila tudi 
umetniška vodja delavnice, 
D a n i e l a  F r i t z  i n  K a r i n  
Zemljič; Tonč Feinig je v ok-
viru zborovskega in glasbene-
ga dela prispeval svoje znan-
je kot priznani jazz pianist. 
Sklepni koncert je bil 9. 8. ob 
20.30 na dvorišču Doma pros-
vete v Tinjah in je privabil 
številno navdušeno publiko. Zaključni koncert poletne glasbene delavnice

Skupina RAST 2018 v Celovcu



Projekt dokumentacije slovenskih le-
dinskih in hišnih imen se izvrstno razvi-
ja. V zadnjih mesecih so potekale števil-
ne dejavnosti na lokalni in tudi
mednarodni ravni. 

26. aprila sta Jakob Sitter in Alojz
Sticker v Regionalnem centru Šentjakob
v Rožu predavala o hišnih imenih in hiš-
nih številkah v občini Šentjakob. Hišne
številke so tesno povezane s hišnim ime-
nom, z uvajanjem cestnih imen pa izgi-
njajo ne le naselbinska imena, temveč tu-
di hišne številke. Martina Piko-Rustia je
navzočim predstavila razvoj projekta na
lokalni in mednarodni ravni. Posebej je
opozorila na priporočila ekspertne komi-
sije AKO (Arbeitsgemeinschaft für Kar-
tographische Ortsnamenkunde), v kate-
rih strokovnjaki pri novih cestnih in
uličnih imenih priporočajo rabo domačih
lokalnih (hišnih, ledinskih idr.) imen.

Priljubljeni in odmevni so tudi pohodi
v naravi. Volilna skupnost Bistrica v Ro-
žu v sodelovanju z otroki izdeluje table s
starimi hišnimi imeni, ki jih na skupnem
pohodu po določenem kraju občine pre-
dajo domačinom z razlago izvora in po-
mena njihovih starih hišnih imen. Doslej
so v občini Bistrica v Rožu obhodili dva
kraja in sicer Sveče (julija 2016) in Sine
(maja 2018). Pohode pripravljajo tudi v

Šentjakobu v Rožu in v Kotmari vasi.
Društvo SPD Gorjanci je 23. junija letos
vabilo na »Pohod pod Humcem proti
Zvonini, nad Orešnika proti Vetrinju, do
Vožence, mimo Spokane peči do Plešiv-
ca, pod Žmukom mimo Strminjaka skozi
Pesji rov do Motajdla«. 

Projekt dokumentacije slovenskih le-
dinskih in hišnih imen je 3. junija Vinko
Wieser predstavil tudi v sklopu priredi-
tve Carinthischer Sommer unterwegs –
CS na poti v Centru k&k v Šentjanžu v
Rožu; na prireditvi so predvajali tudi do-
kumentacijo ORF o ledinskih in hišnih
imenih kot nesnovni dediščini Unesco.
16. junija so bili v grajskem parku v Ho-
dišah v sklopu Praznika svetovne dedi-
ščine UNESCO (Welterbefest) na ogled
tudi vsi doslej tiskani zemljevidi. Občina
Hodiše na prazniku svetovne dediščine

(Unesco Welterbefest) predstavlja sve-
šided onrutluk on vot čino kolišč v Hodi-

škem jezeru. V spremljevalnem progra-
mu za otroke in odrasle je bila tudi
predstavitev novejših projektov doku-
mentacije, med njimi tudi zemljevid s
hišnimi in ledinskimi imeni občine Hodi-
še, ki je v pripravi. 21. junija pa so Milka
Olip, Mirijam Gallob in Martina Piko-
Rustia na Slovenski gimnaziji v okviru
Gimnazijskega dne nudili delavnico o
dokumentaciji ledinskih in hišnih imen
na Koroškem, ki so se je udeležili dijaki-
nje in dijaki 3D, 4B ter 7A&7B. Projekt
je bil predstavljen tudi študentkam in štu-
dentom jezikoslovja (uporabne lingvisti-
ke) na Dunaju in študentkam in študen-
tom zgodovine FF Univerze v Ljubljani.

Maja 2018 je bila Martina Piko-Rustia
povabljena na zasedanje nemških nacio-
nalnih Unescovih komisij (Nemčija, Av-
strija, Švica in Luksemburg), da predsta-
vi projekt dokumentacije slovenskih
ledinskih in hišnih imen na Koroškem
kot primer dobre prakse za področje
manjšin Avstriji. Projekt je bil maja pred-
stavljen tudi na posvetu Vzporednice
med slovensko in hrvaško etnologijo v
Mojstrani, junija pa na 14. Mednarod-
nem simpoziju ERBE na Ravnah na Ko-
roškem.
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

30. maja je imelo Narodopisno društvo
Urban Jarnik svoj redni občni zbor. Pred-
sednik društva Nužej Tolmajer in vodja
inštituta Urban Jarnik sta poročala o bo-
gatem delovanju inštituta. 

Dejavnosti inštituta Urban Jarnik pote-
kajo na več ravneh in segajo na področja
raziskovalnih projektov (terensko in ar-
hivsko delo), organizacije znanstvenih
posvetov, aktivne in pasivne udeležbe na
posvetih, priprave publikacij in strokov-
nih člankov, uredniškega dela, evropskih

čezmejnih projektov, delovne prakse za
študente/študentke, priprave občasnih
razstav, organizacije etnoloških priredi-
tev, ekskurzij ipd., urejanje arhiva in za-
puščin, postavitve spominskih plošč, so-
delovanja z znanstvenimi in kulturnimi
ustanovami in društvi do sodelovanja v
jezikovnih iniciativah in delovanja v
strokovnih gremijih. Med prioritetnimi
dejavnostmi inštituta Urban Jarnik so bi-
li v preteklem obdobju raziskovalni pro-
jekti in publikacije, jezikovne iniciative

in delovna praksa za mlade. Evropske
čezmejne projekte (OP SI-AT 2007–
2013) je inštitut v letu 2015 zaključil.
Marca 2010 so bila slovenska ledinska in
hišna imena na Koroškem sprejeta v av-
strijski seznam Unescove nesnovne kul-
turne dediščine. Priznanje je spodbudilo
številne dejavnosti, zato inštitut Urban
Jarnik projekt dokumentacije ledinskih
in hišnih imen od tedaj izvaja kot enega
izmed prioritetnih projektov. V sodelo-
vanju z Inštitutom za narodnostna vpra-
šanja v Ljubljani in raziskovalnih usta-
nov v zamejstvu (SLORI – Trst, SZI –
Celovec) je inštitut Urban Jarnik v letih
2013–2016 izvajal temeljni raziskovalni
projekt, ki je preučeval situacijo mladih v
slovenskem zamejstvu. Vse bolj po-
membna dejavnost inštituta postaja sve-
tovanje in sodelovanje v strokovnih gre-
mijih. Martina Piko-Rustia je od leta
2012 članica avstrijske komisije za kar-
tografska vprašanja in geografska imena
AKO (Arbeitsgemeinschaft für Karto-
graphische Ortsnamenkunde), od leta
2013 je bila članica kulturnega gremija
Dežele Koroške, skupno z Uši Sereinig,
ki je bila njena namestnica v kulturnem
gremiju, sta bili vključeni v strokovni so-
svet za ljudsko kulturo (Fachbeirat für
Volkskultur).

Redni občni zbor Narodopisnega društva Urban Jarnik

V upravni odbor društva so bili izvoljeni: predsednik Nužej Tolmajer, podpredsednik
Ernst Dragaschnig, tajnica Milka Olip, namestnica tajnice Mirijam Gallob, blagajni-
čarka Uši Sereinig, namestnik blagajničarke Martin Kuchling in znanstvena vodja
inštituta Martina Piko-Rustia 

Dokumentacija ledinskih in hišnih imen – dejavnosti na lokalni in mednarodni ravni

Mladi v slovenskem zamejstvu
Identitetne opredelitve mladih

-
mejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi“. Na predstavitev knjige so v prostore Hačka vabili knjigar-
na Haček v Celovcu, Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) 
ter SGZ mladina. Urednik druge knjige je Milan Obid, ki v zaključnem razmisleku piše: „Ob primerjanju identitetnih opre-
delitev med štirimi slovenskimi zamejstvi smo naleteli na marsikatere podobnosti, hkrati pa izsledili izrazite razlike. Med 
življenjskimi svetovi posameznikov so precejšnje že znotraj posameznih zamejstev, kljub temu pa smo lahko smiselno ana-
lizirali razlike in podobnosti med zamejstvi, ki smo jih za ta namen razumeli in obravnavali kot socialne enote“. Razvid-
no je, kakšne so razlike v identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in 
kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi manjšinci v posameznih državah.
Knjiga je nastala v sodelovanju INV Ljubljana, SZI Celovec, SNI Urban Jarnik in SLORI Trst. V pripravi je tretja knjiga, ki bo pred-
vidoma predstavljena konec oktobra in bo predstavila izsledke raziskav o družbeni participaciji mladih v slovenskem zamejstvu.

Librisov poletni večer v Kocjančičih
V vasici Kocjančiči pri Svetem Antonu pri Kopru je 20. julija potekal Librisov 
poletni narečni večer pod geslom Siz cone B u Jugoslavijo (Iz cone B v Jugo-
slavijo). Večer je bil namenjen živemu narečnemu govoru teh krajev in spomi-
nom na coni A in B, ki sta tamkajšnje vasi razdelili na dve državi. Na Libriso-
vem večeru v prijetni vasi Kocjančiči sta spregovorili tudi Martina Piko-Rustia in 
Milka Kriegl; Martina Piko- Rustia je predstavila pobude za ohranjanje sloven -
skih narečij na Koroškem, Milka Kriegl pa ziljsko narečje in znamenito ziljsko 
štehvanje. Večeri, ki se že vrsto let odvijajo v zaledju Slovenske Istre, postavlja-
jo v ospredje slovenska, pa tudi sosednja narečja in ljudi, ki jih ohranjajo oziro-
ma raziskujejo. Večeri so prijetni kulturni dogodki, ki jih obiskuje veliko število 
ljudi. Tudi Librisov večer v Kocjančičih je privabil številne obiskovalce, ki so 
z zanimanjem sledili ziljskemu govoru in se navdušili nad ziljskim štehvanjem.

Oddaja o koroških 
narečjih na RTV Slo-
venija
V okviru Izobraževalnega programa 
TV Slovenija bo konec leta predstav-
ljena dokumentarna oddaja o slovens-
kih narečjih na Koroškem. Od oktobra 
do decembra bodo na sporedu oddaje 
o slovenskih narečjih v slovenskem je-
zikovnem in kulturnem prostoru. Zad-
nja med njimi bo posvečena Koroški 
in njenim narečnim govoricam.

Izšel je nov planinski 
zemljevid »Storžič in 
Košuta«
Zemljevid Storžič in Košuta  – Storžič, 
Košuta, Begunjščica,  Dobrča, Kriška 

 gora,  Ljubelj,  Dovžanova soteska. 
 Planinska  karta  z  opisi vzponov  

ejinevolS azevz  aksninalP  aladzi  ats
  in  Geodetska  družba. 

Slovenski inštitut na Dunaju, Slovenski narodopisni Inštitut Urban Jarnik v 
Celovcu in Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju vabijo na spominski večer 
dveh velikih koroških osebnosti
Erich Prunč (1941 – 2018) in Urban Jarnik (1784 – 1844)
v četrtek, 18. 10. 2018, ob 18.00 v predavalnici IÖK, Hanuschgasse 3,
2. dvorišče, 1. nadstr. Lepo vabljeni!

Odprtje Parka Angele Piskernik
Ob novo postavljeni tabli »Park Angele Piskernik« sta navzoče pozdra-
vila ljubljanski podžupan arhitekt univ. prof. Janez Koželj ter Franc-Jožef 
Smrtnik, župan trške občine Železna Kapla – Bela/Eisenkappel – Vellach, 
kjer so že leta 2015 odkrili spominsko ploščo. Dr. Nada Praprotnik, v bo-
taniki in naravovarstvu nadaljevalka dela dr. Piskernik, je predstavila lik te 
največje koroške Slovenke doslej. Za literarni okvir slovesnosti je poskrbe-
la ljubljanska Korošica mag. Lidija Golc iz Grafenauerjevega rodu, navzoči 
pa so prisluhnili tudi koroškim pesmim, med njimi pesmi Pihljaj vetrič, 
pesnice Katarine Miklau, ki jo je prinesla Angela Piskernik iz taborišča Ra-
vensbrück. Tablo Park Angele Piskernik je prejel tudi župan Franc-Jožef 
Smrtnik. Ureditev Parka Angele Piskernik je le ena izmed zaslug najboljšega 
poznavalca življenja in dela Angele Piskernik, Janeza Stergarja, ki se ne-
nehno trudi za ohranjanje trajnega spomina na veliko (koroško) Slovenko.

Ludvik Karničar prejel županovo priznanje
24. 9. 2018 je Ludvik Karničar prejel županovo priznanje občine Šentjur, nek-
danje domovine skladatelja Benjamina Ipavca. V utemeljitvi so organizator-
ji izpostavili Karničarjeva prizadevanja za čezmejno povezovanje med Slovenci, ter postavitev nagrobnika v čast Ipavcu na 
graškem pokopališču, za katero se je zavzel odlikovani. Ob podelitvi so zapeli mdr. člani Vokalne skupine 7 de’ci Ipavčevo 

 pesem Slovenec sem. K odlikovanju neutrudnemu in duhovitemu jezikoslovcu ter navdušenemu pevcu iskreno čestitamo.  



Poletna glasbena
delavnica

Poletna glasbena delavnica bo po-
tekala ponovno v Tinjah od 5. do 9.
8. 2018.

Delavnica pevkam in pevcem
vsako leto nudi drugo tematsko po-
dročje. 

Pod geslom ON BROADWAY
bomo odkrivali svet glasbenega gle-
dališča in se podrobneje seznanili z
izbranimi kompozicijami iz bogate
zakladnice odrskih in filmskih mu-
zikalov.

Pevci se težiščno lahko posvetijo
ali petju v zboru ali solo petju, med
tednom pa jih bodo spremljali izku-
šeni glasbeni mentorji. Intenzivna
delavnica v prijetni družbi bo prav
gotovo pozitivno navdahnila pevsko
doživljanje vsakega posameznika
pri nadaljnjem prepevanju tako v
zboru, kot tudi na individualni ra-
vni.

Letos imamo ogromno število pri-
jav, predvsem ženskega spola, zato
prisrčno vabimo k sodelovanju še
moške in fante.

Sklepni koncert bo v četrtek,
9. avgusta 2018.
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Verena Smrtnik gledališče:

Mladirod-rock delavnica se letos znova odvija v CENTRIS-u
in Centru k&k v Šentjanžu v Rožu. Dobrodošli vsi, tako začet-
niki kot izkušeni glasbeniki in ustvarjalci, ki vas povezujeta ve-
selje in strast do ustvarjanja rock-glasbe. Starost: +13

Prispevek: za posamezno udeleženko, posameznega udele-
ženca znaša 210 €. Cena vsebuje polni penzion, učne enote v
Centru k&k v Šentjanžu (posamezne in skupinske učne enote,
predavanja in delavnice) z vrhunskimi učitelji. Na voljo bo tudi
vsa za pouk potrebna tehnična oprema ter učni material. Za ce-
lotni čas bivanja je zagotovljeno tudi pedagoško spremstvo v
prostem času. Iz pedagoških razlogov je zaželena navzočnost
udeleženk/ udeležencev vse štiri dni s prenočitvijo. Med delav-
nico veljajo splošni deželni zakoni v zaščito otrok in mladine. 

Zopet imamo zagotovljen naš prostor v
lepem obmorskem ambientu v Ankara-
nu, kjer se gledališke in lutkovne skupine
lahko temeljito in brez vplivov domače-
ga vsakdana pripravljajo na novo gleda-
liško sezono. Gledališko in lutkovno
ustvarjanje se je razvilo v enega od te-
meljnih elementov kulturnega ustvarja-
nja koroških Slovencev, intenzivno delo
na odru pa je hkrati izvrstna jezikovna in
življenjska šola za našo mladino. 

Razpis in prijavnico za letošnjo gleda-
liško in lutkovno delavnico najdete na
naši spletni strani: www.kkz.at

Letošnja termina:
I) 19. - 25. 8. 2018
II) 25. - 31. 8. 2018 

Ker so prostorske kapacitete za prvi te-
den že dosežene, so prijave mogoče sa-
mo še za drugi teden. Letos na delavnici
prvič sodeluje gledališka skupina Slo-
venske iniciative Dunaj (SID: to je dru-
štvo Slovencev, živečih na Dunaju).
Ustanovljena je bila leta 2014. Glavni
namen iniciative je podpirati slovensko
kulturno delovanje na Dunaju za odrasle
in otroke.

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu

Mladirod-rock delavnica
»Mladirod-rock delavnica 2018« traja od sobote,
11. 8. 2018, do torka, 14. 8. 2018. 

Udeleženci delavnice 2017

Gledališka in lutkovna delavnica 
v Ankaranu
Letošnje delavnice Krščanske kulturne zveze, ki je potekala od 19. do 31. avgusta, se je udeležilo 13 skupin, 9 v 
prvem tednu, 4 pa v drugem. V teku tedna so vse skupine imele možnost, da so se ob intenzivnih vajah za aktualno 
predstavo izpopolnjevale tudi v odrskem gibu in odrskem jeziku. 
Dva tedna sta bila Igor Sviderski (mentor za gib) in Simona Zorc-Ramovš (mentorica za govor) vsem skupinam na 
voljo za strokovno pomoč. 

Ankaran I 19. – 25. 08. 2018  9 skupin

Lutkovna skupina SPD Danica: 
premiera: 10. novembra, 19.30,
ponovitev: 18. novembra 2018, 14.30

Lutkovna skupina SPD Srce: Alice v čudežni deželi 
premiera: 29. septembra, ponovitev: 30. septembra 2018

Lutkovna skupina Mladi Celovčani
SKD Celovec: Gori, doli, naokoli
premiera: 11. oktobra 2018, 18.00

ŠTKGRA (KPD Šmihel)
premiera: februarja 2019

Sami močni (KPD Šmihel): Vaje v slogu
premiera: decembra 2018

Gledališka šola KPD Šmihel: 
premiera: 17. novembra, ponovitev: 18. novembra 2018



Slikeeee ankaran
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petek, 29. 6. 2018, 20.00
Koncert s skupinama Pop Design
in Popwal
Farni dom Sele
Prireditelj: DSG Sele

petek, 29. 6. 2018, 20:00
Glasbeni Cocktail
Casineum, Vrba
Prireditelj: Rožanski muzikanti

petek, 29. 6. 2018, 20.00
Rož´n Rock 2018
Bilčovs, pri gasilcih 
Nastopajo: skupine The Crispies, 
Danny and the Bad Rats, Selfish
Murphy 

sobota, 30. 6. 2018
Večer pod lipo 
Prireditelj: SPD Radiše

nedelja, 1. 7. 2018
Selsko žegnanje, 
sv. maša in nato druženje
Igra: Tomaž Boškin Trio
Prireditelj: DSG Sele

nedelja, 1. 7. 2018, 14.30
Koncert otroških zborov
S pesmijo v poletje
Žitara vas, Kumst
Prireditelj: SPD Trta

torek, 3. 7. 2018, 18.00
Koncert The best of
Nastopajo: JAMzi in Mladinski Zmaji
Celovec, Kardinalski okoliš
Prireditelj: Društvo ICS ZMAJ

petek, 6. 7. 2018, 20.30
Sosedska pomoč – zbiramo zamaške 
Dobrodelna fešta – open air
Nastopajo: Milan Kamnik in Hedera
Pliberk, Alpe-Adria restavracija
Prireditelj: SPD Edinost v Pliberku

sobota, 7. 7. 2018, 17.00
Tamburaški festival Šentjanž
Nastopajo domače in mednarodne
tamburaške skupine
Prireditelja: SPD Šentjanž, SPZ

sobota, 7. 7. 2018, 20.15
Koncert Klasika na Humu
Podružniška cerkev Hum, Brezje
Nastopa ,Duo Ovocutters 
(Sonja Leipold, čembalo, in
Christoph Hofer, akordeon) iz Beljaka 
Prireditelj: KD Peter Markovič

nedelja, 8. 7. 2018
Mednarodno srečanje pri Šti barju 
Komelj, Šti bar 
Prireditelji: KPD Drava, SJK,
Šti barca, KOM

Sobota, 14. 7. 2018, 20.00
Poletna noč
Igrajo Veseli Begunjčani
Železna Kapla, pred občinskim
kopališčem
Prireditelj: SPD Zarja

nedelja, 22. 7. 2018
Kmečki praznik
11.00 sv. maša
14.00 kulturni spored
Galicija, Pokanjski slap
Prireditelja: SJK, KiS

22.–28. 7. 2018
37. Slikarski teden
Sveče
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

23.–28. 7. 2018
Teden mladih umetnikov I 
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 28. 7. 2018
Poletni večer
Šentprimož, pred Kulturnim domom
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

30. 7.–4. 8. 2018
Teden mladih umetnikov II
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 4. 8. 2018
Dalmatinski večer 
Žitara vas, pred Kulturnim domom 
Prireditelj: SPD Trta

SONUS - 
Delavnica za komorno glasbo
18.–24. 8. 2018
sobota, 18. 8. 2018, 20.00
Otvoritveni koncert
Šmihel nad Pliberkom, občinski urad

sreda, 22. 8. 2018, 20.00
Koncert gostov
Suha, muzej Liaunig

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

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA

Viktringer Ring 26/III 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at
Verena Smrtnik -13 verena.smrtnik@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Verena Smrtnik, Zalka Kelih-Oli, Simon Rustia
Slike: Nedelja, Novice, KKZ 

termini:

Zaščita osebnih
podatkov v EU

14. 5. 2018 so Slovenska športna
zveza, Slovenska prosvetna zveza in
Krščanska kulturna zveza vabile v
Tischlerjevo dvorano Slomškovega
doma na informacijsko prireditev o
zaščiti osebnih podatkov, saj so s 25.
5. 2018 začela veljati »pravila o var-
stvu osebnih podatkov v EU«. V ta
namen so organizatorji povabili stro-
kovnjakinjo in pravnico Christino
Toth, ki je predstavila nova pravila in
ustrezne korake, ki so potrebni, da se
kulturna in športna društva primerno
informirajo in zavarujejo pred mogo-
čo zlorabo teh podatkov. Za vse, ki se
informativnega večera niso mogli
udeležiti ali imajo še odprta vpraša-
nja, so informacije na voljo pri ome-
njenih organizacijah. 

Zapušča nas civilnik
Michael Kelih

V preteklih
devetih mesecih
je z nami delal
civilnik Michael
Kelih iz Sel. S
koncem junija
nas zapušča in
se pripravlja na
nadaljnjo iz-
obrazbo. Zahvaljujemo se mu za do-
bro sodelovanje in upamo, da je do-
bil dober vpogled v kulturno
delovanje slovenske narodne skup-
nosti na Koroškem.  Na njegovi ži-
vljenjski poti mu želimo mnogo ve-
selja, sreče in zadovoljstva, ter
uspeha pri njegovih načrtih. Vse naj-
boljše!

petek, 24. 8. 2018, 17.00
Zaključni koncert
Pliberk, Kulturni dom

Ankaran II 25. – 31. 08. 2018  4 skupine

Starejša gledališka skupina KPD 
Planina Sele: Ljubezen v omari 
(Martin Dovjak)
premiera: 26. decembra, 15:00

CIKL CAKL:
18. – 22.10.2017 
sreda, 17. 10. 2018, 18.00
Odprtje festivala in 
predstavitev lutkovnih delavnic:
Claudio e Consuelo (ITA)
»Potujoča kuhinja - Die Wanderküche«
Šmihel, občinski urad 

četrtek, 18. 10. 2018, 08.30, 09.45, 11.00
predstava za šole in vrtce, v slovenščini:
O belem mucku, ki je bil čisto črn 
Lutkovno gledališče FRU FRU Ljubljana 
(SLO)
od 3. leta naprej, 35 min.
farna dvorana Šmihel

petek, 19. 10. 2018, 08.30, 10.30
predstava za šole in vrtce, v 
nemščini: 
»Der Koch, eine Wurst und das 
verrückte Huhn«
Babelart (ITA / EST)
od 3. leta naprej, 45 min. 
farna dvorana Šmihel

petek, 19. 10. 2018, 19.30
predstava v angleščini:

-
ler«

od 12. leta naprej, 55 min.
Kulturni dom Pliberk 

sobota, 20. 10. 2018, 11.00 
predstava brez besed:
 »Mali modri in Mali rumeni«
Lutkovno gledališče Maribor 
(SLO)
od 4. leta naprej, 35 min.
farna dvorana Šmihel
nato: kosilo in delavnica 

sobota, 20.10. 2018, 14.30
predstava v nemščini:
»Kasperl fährt zum Pirkdorfer-
see«
Puppentheater Andreas Ulbrich 
(D/A)
od 3. leta naprej, 45 min.
farna dvorana Šmihel

sobota, 20. 10. 2018, 19.30 
predstava v nemščini:
»Commedia der Nase«
Babelart (ITA / EST)
od 12. leta naprej, 55 min.
farna dvorana Šmihel

sobota, 20.10. 2018, 21.15 
predstava v slovenščini, 
nemški nadnapisi
»Via matti - ulica norcev«
moment (SLO)
farna dvorana Šmihel
od 14. leta naprej, 45 min.

nedelja, 21. 10. 2018, 11.00
predstava brez besed
»Circus Funestus«

od 3. leta naprej, 45 min.
farna dvorana Šmihel

Starejša gledališka sku-
pina SPD Bilka Bilčovs: 
Mi evropski mrliči (Si-
mona Semenič) 
16. novembra, 20.00 Šentjanž

Mlajša gledališka skupina KPD Planina Sele:
Poezija Gustava Januša 

premiera: 24. 11. 2018

Gledališka skupina Šentjanž: 
18. oktobra v Šentjanžu, ponovitve: 20.,
21., 23., 26., in 27. 10. 2018

Otroška gledališka skupina
SID Dunaj

Otroška gledališka skupina Šentlipš: 
Trnuljčica
premiera: 21. septembra 2018, 19:00, ponovitev: 
22. septembra, 10:00

Mlajša gledališka skupina SPD 
Bilka Bilčovs: Prevzgoja
premiera:  novembra 2018



Poletna glasbena
delavnica

Poletna glasbena delavnica bo po-
tekala ponovno v Tinjah od 5. do 9.
8. 2018.

Delavnica pevkam in pevcem
vsako leto nudi drugo tematsko po-
dročje. 

Pod geslom ON BROADWAY
bomo odkrivali svet glasbenega gle-
dališča in se podrobneje seznanili z
izbranimi kompozicijami iz bogate
zakladnice odrskih in filmskih mu-
zikalov.

Pevci se težiščno lahko posvetijo
ali petju v zboru ali solo petju, med
tednom pa jih bodo spremljali izku-
šeni glasbeni mentorji. Intenzivna
delavnica v prijetni družbi bo prav
gotovo pozitivno navdahnila pevsko
doživljanje vsakega posameznika
pri nadaljnjem prepevanju tako v
zboru, kot tudi na individualni ra-
vni.

Letos imamo ogromno število pri-
jav, predvsem ženskega spola, zato
prisrčno vabimo k sodelovanju še
moške in fante.

Sklepni koncert bo v četrtek,
9. avgusta 2018.

9
gledališče:Verena Smrtnik

Mladirod-rock delavnica se letos znova odvija v CENTRIS-u
in Centru k&k v Šentjanžu v Rožu. Dobrodošli vsi, tako začet-
niki kot izkušeni glasbeniki in ustvarjalci, ki vas povezujeta ve-
selje in strast do ustvarjanja rock-glasbe. Starost: +13

Prispevek: za posamezno udeleženko, posameznega udele-
ženca znaša 210 €. Cena vsebuje polni penzion, učne enote v
Centru k&k v Šentjanžu (posamezne in skupinske učne enote,
predavanja in delavnice) z vrhunskimi učitelji. Na voljo bo tudi
vsa za pouk potrebna tehnična oprema ter učni material. Za ce-
lotni čas bivanja je zagotovljeno tudi pedagoško spremstvo v
prostem času. Iz pedagoških razlogov je zaželena navzočnost
udeleženk/ udeležencev vse štiri dni s prenočitvijo. Med delav-
nico veljajo splošni deželni zakoni v zaščito otrok in mladine. 

Zopet imamo zagotovljen naš prostor v
lepem obmorskem ambientu v Ankara-
nu, kjer se gledališke in lutkovne skupine
lahko temeljito in brez vplivov domače-
ga vsakdana pripravljajo na novo gleda-
liško sezono. Gledališko in lutkovno
ustvarjanje se je razvilo v enega od te-
meljnih elementov kulturnega ustvarja-
nja koroških Slovencev, intenzivno delo
na odru pa je hkrati izvrstna jezikovna in
življenjska šola za našo mladino. 

Razpis in prijavnico za letošnjo gleda-
liško in lutkovno delavnico najdete na
naši spletni strani: www.kkz.at

Letošnja termina:
I) 19. - 25. 8. 2018
II) 25. - 31. 8. 2018 

Ker so prostorske kapacitete za prvi te-
den že dosežene, so prijave mogoče sa-
mo še za drugi teden. Letos na delavnici
prvič sodeluje gledališka skupina Slo-
venske iniciative Dunaj (SID: to je dru-
štvo Slovencev, živečih na Dunaju).
Ustanovljena je bila leta 2014. Glavni
namen iniciative je podpirati slovensko
kulturno delovanje na Dunaju za odrasle
in otroke.

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu

Mladirod-rock delavnica
»Mladirod-rock delavnica 2018« traja od sobote,
11. 8. 2018, do torka, 14. 8. 2018. 

Udeleženci delavnice 2017

8

petek, 29. 6. 2018, 20.00
Koncert s skupinama Pop Design
in Popwal
Farni dom Sele
Prireditelj: DSG Sele

petek, 29. 6. 2018, 20:00
Glasbeni Cocktail
Casineum, Vrba
Prireditelj: Rožanski muzikanti

petek, 29. 6. 2018, 20.00
Rož´n Rock 2018
Bilčovs, pri gasilcih 
Nastopajo: skupine The Crispies, 
Danny and the Bad Rats, Selfish
Murphy 

sobota, 30. 6. 2018
Večer pod lipo 
Prireditelj: SPD Radiše

nedelja, 1. 7. 2018
Selsko žegnanje, 
sv. maša in nato druženje
Igra: Tomaž Boškin Trio
Prireditelj: DSG Sele

nedelja, 1. 7. 2018, 14.30
Koncert otroških zborov
S pesmijo v poletje
Žitara vas, Kumst
Prireditelj: SPD Trta

torek, 3. 7. 2018, 18.00
Koncert The best of
Nastopajo: JAMzi in Mladinski Zmaji
Celovec, Kardinalski okoliš
Prireditelj: Društvo ICS ZMAJ

petek, 6. 7. 2018, 20.30
Sosedska pomoč – zbiramo zamaške 
Dobrodelna fešta – open air
Nastopajo: Milan Kamnik in Hedera
Pliberk, Alpe-Adria restavracija
Prireditelj: SPD Edinost v Pliberku

sobota, 7. 7. 2018, 17.00
Tamburaški festival Šentjanž
Nastopajo domače in mednarodne
tamburaške skupine
Prireditelja: SPD Šentjanž, SPZ

sobota, 7. 7. 2018, 20.15
Koncert Klasika na Humu
Podružniška cerkev Hum, Brezje
Nastopa ,Duo Ovocutters 
(Sonja Leipold, čembalo, in
Christoph Hofer, akordeon) iz Beljaka 
Prireditelj: KD Peter Markovič

nedelja, 8. 7. 2018
Mednarodno srečanje pri Šti barju 
Komelj, Šti bar 
Prireditelji: KPD Drava, SJK,
Šti barca, KOM

Sobota, 14. 7. 2018, 20.00
Poletna noč
Igrajo Veseli Begunjčani
Železna Kapla, pred občinskim
kopališčem
Prireditelj: SPD Zarja

nedelja, 22. 7. 2018
Kmečki praznik
11.00 sv. maša
14.00 kulturni spored
Galicija, Pokanjski slap
Prireditelja: SJK, KiS

22.–28. 7. 2018
37. Slikarski teden
Sveče
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

23.–28. 7. 2018
Teden mladih umetnikov I 
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 28. 7. 2018
Poletni večer
Šentprimož, pred Kulturnim domom
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

30. 7.–4. 8. 2018
Teden mladih umetnikov II
Rebrca, Mladinski center 
Prireditelji: MC Rebrca, KKZ, KOM

sobota, 4. 8. 2018
Dalmatinski večer 
Žitara vas, pred Kulturnim domom 
Prireditelj: SPD Trta

SONUS - 
Delavnica za komorno glasbo
18.–24. 8. 2018
sobota, 18. 8. 2018, 20.00
Otvoritveni koncert
Šmihel nad Pliberkom, občinski urad

sreda, 22. 8. 2018, 20.00
Koncert gostov
Suha, muzej Liaunig

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

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA

Viktringer Ring 26/III 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at
Verena Smrtnik -13 verena.smrtnik@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Verena Smrtnik, Zalka Kelih-Oli, Simon Rustia
Slike: Nedelja, Novice, KKZ, Novi glas 

termini:

Zaščita osebnih
podatkov v EU

14. 5. 2018 so Slovenska športna
zveza, Slovenska prosvetna zveza in
Krščanska kulturna zveza vabile v
Tischlerjevo dvorano Slomškovega
doma na informacijsko prireditev o
zaščiti osebnih podatkov, saj so s 25.
5. 2018 začela veljati »pravila o var-
stvu osebnih podatkov v EU«. V ta
namen so organizatorji povabili stro-
kovnjakinjo in pravnico Christino
Toth, ki je predstavila nova pravila in
ustrezne korake, ki so potrebni, da se
kulturna in športna društva primerno
informirajo in zavarujejo pred mogo-
čo zlorabo teh podatkov. Za vse, ki se
informativnega večera niso mogli
udeležiti ali imajo še odprta vpraša-
nja, so informacije na voljo pri ome-
njenih organizacijah. 

Zapušča nas civilnik
Michael Kelih

V preteklih
devetih mesecih
je z nami delal
civilnik Michael
Kelih iz Sel. S
koncem junija
nas zapušča in
se pripravlja na
nadaljnjo iz-
obrazbo. Zahvaljujemo se mu za do-
bro sodelovanje in upamo, da je do-
bil dober vpogled v kulturno
delovanje slovenske narodne skup-
nosti na Koroškem.  Na njegovi ži-
vljenjski poti mu želimo mnogo ve-
selja, sreče in zadovoljstva, ter
uspeha pri njegovih načrtih. Vse naj-
boljše!

petek, 24. 8. 2018, 17.00
Zaključni koncert
Pliberk, Kulturni dom

petek, 28. 9.2018, 19.00
Odprtje razstave 
Vermessungsamt/Geodetski urad
Šentjakob, Kino Janach
Prireditelja: SPD Rož, Verein 
Industriekultur und Alltagsge-
schichte

sobota, 29. 9. 2018, 19.00
Premiera: Alice v čudežni deželi
Nastopa: Lutkovna skupina Srce
Ponovitev: 30. 9. 2018, 11.00
Dobrla vas, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Srce

sobota, 29. 9. 2018, 20.30
Veselica Gorjancev
za ples igra: ansambel Drava
Šentkandolf pri Kotmari vasi, pri 
Pušniku

sobota, 6. 10. 2018, 20.00
Koncert Tamike
Železna Kapla, farna dvorana
Prireditelj: Tamika

nedelja, 7. 10. 2018, 17.00
Spominska maša Romana Verdela 
Nastopajo: MePZ PD Sele in 

Farna cerkev Rožek

torek, 9. 10. 2018, 19.45
Recital: Krst pri Savici
Natopata: Janko Krištof in Tonč 
Feinig
Ljubljana Vič, Antonov dom

četrtek, 11. 10. 2018, 18.00
Premiera lutkovne predstave:
Gori, doli, naokoli
Lutkovna skupina Mladi 
Celovčani
Tischlerjeva dvorana
Prireditelj: SKD Celovec

sobota, 13. 10. 2018, 20.00
Fantje s Praprotna praznujejo
Gostilna Kovač na Obirskem
Prireditelj: Alpski klub Obir

sobota, 13. 10. 2018, 20.00
10 let Rožanski muzikanti
Jubilejni Glasbeni Cocktail
Šentjakob v Rožu, Kulturni dom

četrtek, 18. 10. 2018, 20.00
Premiera: 5&20 udarcev / Schlag-
zeilen
Teater Šentjanž
Center k&k 
Prireditelja: SPD Šentjanž, SPZ

petek, 19. 10. 2018, 19.30
Dober večer, sosed
Dobrla vas, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Srce

sobota, 20. 10. 2018 
Jesenski koncert 
Škocjan, dvorana K3
Prireditelj: MoPZ Vinko Poljanec

sobota, 3. 11. 2018, 19.00
Vinko Poljanec – 80-letnica smrti
Predavanje Marije Wakounig
Škocjan, dvorana K3
Prireditelja: SPD Vinko Poljanec, 
KKZ

petek, 16. 11. 2018, 19.00
Podelitev Einspielerjeve nagrade
Celovec, Tischlerjeva dvorana
Prireditelja: KKZ, NSKS

petek, 23. 11. 2018, 10.00–17.00
Slovenščina v družini
Čezmejni posvet na Štajerskem
Potrna, Pavlova hiša
Prireditelji: Iniciativa Slovenščina 
v družini, KD Člen 7, KKZ

četrtek, 29. 11. 2018, 18.00
Od eniga poredniga paura …
Andrej Šuster-Drabosnjak
Prireditev ob 250-letnici rojstva
Celovec, Tischlerjeva dvorana
Prireditelji: KKZ, SNI UJ, Inst. za 
slavistiko na Univerzi Celovec, 
SAZU/Institut za literaturo, SPD
Drabosnjak

KULTURNI TEDEN
28. 9. –1.  10. 2018 

petek, 28. 9. 2018, 19.30
Odprtje tedna & koncert
Suha, Ljudska šola

sobota, 29. 9. 2018, 10.00
Življenjski prostori. Mejne 
izkušnje
Kulturno-zgodovinski pohod
po nekdanji občini Libeliče
Vodi Zdravko Haderlap

sobota, 29. 9. 2018, 16.00 
Kulturni zaključek pohoda
Jazz&Hadn.Ajda
Duo Tonč Feinig in Štefan Thaler
Grad Libeliče

nedelja, 30. 9. 2018, 10.00
Zahvalna maša
Župnijska cerkev Žvabek

nedelja, 30. 9. 2018, 14.30
Vernisaža Umetnost & moda
Ana Grilc & Tamina Katz
Hiša kulture Žvabek

nedelja, 30. 9. 2018, 17.30
Premiera: Rdeča kapica
Igrajo: Lutke Suha
Hiša kulture Žvabek

ponedeljek, 1. 10. 2018, 9.00 in 
11.00
ponovitev igre Rdeča kapica
Hiša kulture Žvabek

Prireditelji: Biro za slovensko 
narodno skupnost pri Deželni 
vladi, KPD Drava, KKZ,
SPZ, Občina suha


