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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 

avami pri ohranjanju in pospeševanju slovenskega jezika.  že t i m i n b o d o p  s  n i  i v i z z i  i m i t s i

Lutkovna skupina O‘Klapa iz Gorice je gostovala v
Celovcu (2013)

Letošnji koncert Krščanske kul-
turne zveze je privabil veliko število 
poslušalcev, ki so do zadnjega kotička na-
polnili dvorano Doma glasbe. To je raz-
veseljivo za prireditelja, še bolj pa to, če 
publika zadovoljna zapušča dvorano, z 
melodijo v ušesih: Lastovke so priletele, z 
njimi prišla je pomlad ..., ki nas je v kano-
nu spremljala skozi cel koncert. 

Koncert je bil po eni strani v znamenju 
malih vokalnih skupin, po drugi strani pa 
je v ospredje postavil skladbe in priredbe 
Pavleta Kernjaka ob 120-letnici rojst-
va in 40-letnici smrti. Po njegovih moti-
vih je segel tudi skladatelj Edi Oraže in 
napisal kanon ter instrumentalno skladbo, 
ki so jo glasbeniki zaigrali v uvodu, za 
zaključek so vse skupine skupno zapele še 
pesem Pomlad, ki jo je po besedilu Jožeta 

Podlesnika napisal Pavle Kernjak, z do-
dano glasbeno spremljavo Edija Oražeja. 
Pesem Pavleta Kernjaka nas je torej v 
vseh variantah in fasetah spremljala skozi 
koncert. 

Pavle Kernjak, znani koroški skladatelj, 
harmonizator ljudskih pesmi, organist in 
zborovodja, je napisal ali priredil nad sto 
pesmi. Če ni našel primernega besedila za 
svoja glasbena čustva, ga je napisal kar 
sam in postal je znan s svojimi pesmimi, 
ne nazadnje tudi s Slovenskim oktetom, 
ki jih je ponesel v svet, če jih omenimo le 
nekaj: Mojcej, Katrca, Regina, Ljudmila, 
Pravljične oči itd. Velike priljubljenosti so 
se veselile njegove pesmi Juhe, pojdamo 
v Škuәfәče, Mi smo mi, smo pr Dravcә 
doma, Ti puәbәč ja kna lumpej, Je biv 
an hospuәd Bebenav, Dva žlahtna bisera 

imam ali Rož, Podjuna, Zila.
Izredna zanimivost letošnjega koncerta 

je bila gotovo v tem, da je sodobni sklada-
telj segel po motivih skladatelja, ki je ust-
varjal pred pol stoletja in več. V enoto sta 
se zlila dva glasbena ustvarjalca in dala 
koncertu čisto poseben pečat, vtise, ki jih 
bodo tako pevci kot poslušalci ohranili v 
srcu, ne nazadnje tudi s posnetki, ki sta jih 
ali jih še bosta v svet ponesla televizijski 
hiši ORF in RTV Slovenija.

Koncert so oblikovale male vokalne 
skupine in se samozavestno uveljavile na 
velikem odru Doma glasbe. Koliko mla-
dostnega zagona in mladih, pa tudi zre-
lih glasov v ženskih, moških in mešanih 
zasedbah! Odnesli smo veliko pozitivne 
energije, se razveselili veliko mladih ob-
razov na odru in med publiko.

S strani Krščanske kulturne zve-
ze se prisrčno zahvaljujemo vsem 
nastopajočim, ki so nam omogočili lep 
pevski popoldan, pa tudi vsem, ki so 
delali v ozadju, da so se nastopi zlili v 
dovršeno enoto.  

(dalje na strani 5)
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tu pa tam. Večkrat pa zadostuje sámo spoznanje, da se tudi onstran meje ljudje ubadajo z 

avami pri ohranjanju in pospeševanju slovenskega jezika.  že t i m i n b o d o p  s  n i  i v i z z i  i m i t s i

Lutkovna skupina O‘Klapa iz Gorice je gostovala v
Celovcu (2013)

Srečanje otroških in
mladinskih zborov
28. 4. 2019, 14.30
Globasnica, ljudska šola
5. 5. 2019, 14.30
Šentjakob, farovž

Teden mladih
umetnikov
22.–27. 7. 2019 na Rebrci
29. 7.–3. 8. 2019 na Rebrci
Prireditelji: KKZ, KOM, Mladinski 
center na Rebrci

Poletna glasbena
delavnica
THE SOUL OF MOTOWN
4. – 8. 8. 2019, Katoliški dom
prosvete v Tinjah
Prireditelja: Katoliški dom
Sodalitas, KKZ

»Zopet bodo slavčki peli in ne bo veselja kraj«

Združene vokalne skupine so zapele zaključno pesem POMLAD

PRVIČ:
Izredna ponudba Doma 
v Tinjah in KKZ:

vodita: Bernarda Fink,  
mezzosopran
Marcos Fink, basbariton
19. – 24. avgust 2019
več na: www.kkz.at,
www.sodalitas.at

MOJSTRSKI TEČAJ



V petek, 25. 1. 2019, je bila v Tischler-
jevi dvorani Mohorjeve v Celovcu slav-
nostna podelitev jubilejne 40. Tischler-
jeve nagrade. Jubilejno nagrado je prejel 
dolgoletni predsednik Krščanske kul-
turne zveze Janko Zerzer za življenjsko 
delo na kulturnem, političnem, 
publicističnem in pedagoškem področju. 
Slavnostni govornik, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Zdravko 
Inzko, je v nagovoru predstavil življenjsko pot nagrajenca in nanizal njegove 
številne zasluge na raznih področjih. Nagrajenec je v svojem zahvalnem govoru 
poudaril pobudo, ki se je rodila pri KKZ po njegovi zamisli in mu je posebej 
pri srcu in to je skrb za družinski jezik in za domača slovenska narečja – Ini-
ciativa Slovenščina v družini. Slovesno podelitev so olepšali komorna pevka 
Bernarda Fink ob klavirski spremljavi Monike Seher, Cerkveni pevski zbor iz 
Sveč pod vodstvom Damjana Oitzla, pri katerem je Janko Zerzer pri 12-ih letih 
začel svojo pevsko pot, ter Kvartet Dobško jezero, ki ga vodi Simon Trießnig. 
Zaslužnemu vsestranskemu ustvarjalcu ob prejeti nagradi iskreno čestitamo in 
želimo zdravja, sreče in zadovoljstva.  

Nina Zdouc prejela nagrado 

Mlada pesnica Nina 
Zdouc, ki trenutno študira v 
Münchnu na Bavarskem, je 
prejela podporno nagrado 
dežele Koroške na področju 
literature. Avtorica pesniške 
zbirke Ko ne pišem, me ni 
(2012) je s svojo izpovedno 

in občuteno liriko prepričala kulturni gremij de-
žele. Nagrado je prejela iz rok kulturnega refe-
renta Christiana Bengerja 13. 12. Iskreno česti-
tamo in želimo še mnogo uspeha pri ustvarjanju.

Franc Opetnik – 60 let 
26. 11. 2017 je v Konove-

cah praznoval okrogli jubilej 
Franc Opetnik, predsednik 
MePZ Gorotan, navdušen 
pevec pri raznih zborih in 
ustanovni član Okteta Suha. 
S svojim prepoznavnim ža-
metnim glasom bogati pev-

sko sceno na Koroškem in vse svoje življenje se 
kulturno in narodnopolitično udejstvuje na raz-
nih področjih. Poznamo ga tudi kot dobrega fo-
tografa, ki s pogledom za detajl zna postaviti 
stvari na pravo mesto. Ob jubileju mu čestitamo 
in želimo naprej mnogo uspeha, zadovoljstva in 
sreče ter čas za svoja vnuka.  

 
 

Polde Zunder – 75 let 
11. novembra je obhajal 

polokrogli jubilej Polde Zun-
der, dekan dekanije Dobrla 
vas in župnik v Železni Kap -
li, na Obirskem ter na Rebrci. 
Prav na Rebrci je od leta 
1978 naprej gradil in izgradil 
priznan Mladinski center, 

kjer je tudi prostor za Teden mladih umetnikov 
in druge otroške oz. mladinske projekte. S 
Krščansko kulturno zvezo je prek svojega kul-
turnega dela in skupnih projektov tesno povezan 
že več desetletij. Ob jubileju mu čestitamo in     
želimo obilo zdravja in zadovoljstva ter še na 
mnoga leta! 

2
čestitamo:

Deželno priznanje za Alenko Hain 

13. 12. 2017 je koroški de-
želni referent za kulturo   
Christian Benger podelil ko-
roški režiserki in pisateljici 
Alenki Hain posebno prizna-
nje dežele Koroške. Alenka 
Hain, ki deluje kot režiserka 
in mentorica pri raznih kul-

turnih društvih na Koroškem, je prejela priznanje 
za svoje delo na področju upodabljajoče umetno-
sti. Prizadevni kulturni ustvarjalki čestitamo in 
želimo še mnogo uspeha pri njenem delu. 

Na gradu Krom-
berk v Novi Gorici 
je na martinovo, 11. 
novembra 2017, le-
tošnjo Murkovo li-
stino prejel predsed-
nik Narodopisnega 
društva Urban Jarnik 
Nužej Tolmajer. 
Murkovo listino je 
prejel za aktiviranje, 
zbiranje, realizacijo 
in kontinuirano delo 
pri ohranjanju koro-
ške kulturne in etno-
loške dediščine. Na 
tem področju je dol-
goletni tajnik Kr -
ščanske kulturne zveze  z zavzetostjo nadaljeval zastavljeno delo Franceta  
Cigana, ki je zbral in zapisal številne koroške ljudske pesmi. V ta sklop spa-
da tudi obširna publikacija Tiha zemlja – Pesemsko izročilo z Radiš in iz 
okolice, ki te dni izide pri Krščanski kulturni zvezi (izdajatelji: SNI Urban 
Jarnik, KKZ in JSKD v Ljubljani). Za to zbirko je Nužej Tolmaier zbral ne-
šteto starih in aktualnih pesmi, ki se pojejo ali so jih ljudje peli na Radišah in 
v okolici. Obširni knjižni publikaciji so priložene tri zgoščenke z zvočno do-
kumentacijo zbranega gradiva (več v naslednjem biltenu!). Ob prejemu na-
grade iskreno čestitamo!

Einspielerjeva nagrada 
Marthi Stocker 

13. 11. 2017 sta 
Narodni svet koro-
ških Slovencev in 
Krščanska kulturna 
zveza podelila letoš-
njo Einspielerjevo 
nagrado južnotirol-
ski deželni svétnici 
Marthi Stocker za 
njene zasluge za        
slovensko narodno 
skupnost na Koro-
škem. Martha Sto -
cker se je že pred de-
setletji izkazala za 
veliko prijateljico in 
zagovornico slovenske manjšine in v okviru južnotirolske ljudske stranke 
podpirala prizadevanja koroških Slovencev. Njena navezanost na Koroško in 
na Korošce je zelo čustvena in njen odnos do koroških Slovencev je prija-
teljski in dobrovoljen. Ob podelitvi je slavnostni govornik predsednik Na-
rodnega sveta Zdravko Inzko poudaril solidarnost in prijateljstvo nagrajenke 
do koroških Slovencev ter dolgoletni angažma za njihove pravice in pravice 
drugih narodnih manjšin v Evropi. V imenu Krščanske kulturne zveze je 
navzoče pozdravil predsednik Janko Krištof, za glasbeni okvir pa je poskr-
bela tamburaška skupina Starabanda (Hodiše/Škofiče), ki je slavljenko še 
posebej razveselila – saj občasno živi v Škofičah in izredno rada prisluhne 
igranju tamburašev.      

Nužej Tolmajer prejel         
Murkovo listino 

Alojz Čik – 80 let
17. januarja 2019 je slavil ok-

rogli jubilej predsednik SPD 
Vinko Poljanec ek. sv. Alojz 
Čik. Slavljenca vse življenje 
zaznamuje veselje do petja, 
do kmetijstva in do slovenske 
besede. Že vrsto let predse-

duje društvu v Škocjanu in navdušeno poje v 
domačem moškem zboru. Ob osebnem jubile-
ju čestitamo in želimo sreče, zdravja in zado-
voljstva v krogu prijateljev in družine.

Florjan Lipuš prejel zlati red za
zasluge

Ob podelitvi Tischlerjeve nagrade so bile podeljene 
tudi nagrade in priznanja govorniškega natečaja, ki 
ga razpisujeta KKZ in NSKS. Zaključno tekmovanje 
natečaja je bilo 14. 1. 2019 na Dvojezični zvezni trgov-
ski akademiji v Celovcu, na katerem je žirijo najbolj 
prepričala Jana Haab (učenka 6. A razreda ZG/ZRG za 
Slovence v Celovcu), s svojim govorom na temo »Ali 
se lahko zapremo v svoj mali udobni svet ali je v resnici celotni svet postal po-
doben odprti vasi? Kaj so aktualna vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo 
jo pospešuje?«. Drugo mesto je osvojila Hana Jusufagić (Dvojezična trgovska 
akademija), tretje pa Zala Filipič (Višja šola Št. Peter). Ob podelitvi nagrad je 
nastopila zmagovalka natečaja Jana Haab s svojim govorom. Na natečaju so 
sodelovali še Lucija Pfeifer, Tadej Ogorevc in Kristina Mlakar.

Janko Zerzer prejel Tischlerjevo 
nagrado 2019 

Govorniški natečaj ob Tischlerjevi nagradi

8. februarja 2019 je koroški pisatelj Florjan Lipuš za svoje življenjsko delo na 
književnem področju iz rok predsednika RS Boruta Pahorja prejel zlati red za 
zasluge, ki ga Slovenija podeljuje za izjemne zasluge na civilnem, diplomatsko 
mednarodnem in vojaškem oz. varnostnem področju. Ob prejemu odlikovanja 
čestitamo in želimo zdravja in še veliko navdihov za literarno ustvarjanje.

Lovro Sodja prejel častno priznanje
V torek, 5. februarja 2019, je predsednik Društva slovensko-avstrijskega pri-

jateljstva Lovro Sodja prejel častno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljane 
»za izjemen prispevek na področju medkulturnih izmenjav in krepitev vezi med 
Slovenijo in sosednjo Avstrijo«. V utemeljitvi so nadalje izpostavili dolgolet-
no uspešno organizacijo rednih Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani, ki jih 
DSAP prireja skupaj s Krščansko kulturno zvezo, Slovensko prosvetno zvezo 
in Klubom koroških Slovencev v Ljubljani. Ob prejemu odličja čestitamo in 
želimo naprej veliko uspeha in energije.

Peter Militarev – 80 let
6. januarja 2019 je obhajal 

okrogli življenjski jubilej Pe-
ter Militarev. Na Koroškem 
ga poznamo kot vsestranske-
ga režiserja, ki je v 90-ih letih 
prejšnjega stoletja uresničil 
večje gledališke projekte in 

delal z mladinskimi gledališkimi skupinami v 
raznih društvih na Koroškem. Za dolgoletno 
delovanje kot mentor mladinskih gledaliških 
skupin na Koroškem je leta 2010 od Krščanske 
kulturne zveze prejel Janežičevo priznanje. Ob 
osebnem prazniku čestitamo in želimo mnogo 
sreče, zdravja in zadovoljstva za naprej.

Majda Fister – 80 let
14. marca je praznovala ok-

rogli jubilej etnologinja in bi-
bliotekarka prof. Majda Fister. 
Že dolga leta je tesno poveza-
na s Koroško in koroškimi 
Slovenci, saj je tukaj raz-
iskovala stavbno dediščino 

koroških Slovencev, etnografsko podobo 
Roža ter zapuščino dr. Pavleta Zablatnika. 
Za svoje delovanje na teh področjih je prejela 
več priznanj in odlikovanj, mdr. Janežičevo 
priznanje KKZ, Murkovo listino Slovenske-
ga etnološkega društva, priznanje Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti in priznanje 
Društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva, 
v katerem je bila dolga leta tajnica in podpred-
sednica in kot taka skrbela za Koroške kultur-
ne dneve v Ljubljani. Ob jubileju čestitamo in 
želimo vse najboljše, zdravja in osebne sreče.   

Miha Vavti – 50 let
23. februarja je praznoval 

srečanje z Abrahamom Miha Vav-
ti, predsednik društva in vodja 
Godbe na pihala Šmihel. Glas-
benik z dušo in telesom že skozi 

leta skrbi za razcvet godbe in New Times Big 
Benda in sam uspešno sodeluje v obeh skupi-
nah. Poklicno je zaposlen pri Slovenski glasbe-
ni šoli dežele Koroške. Ob osebnem prazniku 
želimo mnogo sreče in zadovoljstva ter zdravja 
in nadaljnjih uspehov.  



Nina Zdouc prejela nagrado 

Mlada pesnica Nina 
Zdouc, ki trenutno študira v 
Münchnu na Bavarskem, je 
prejela podporno nagrado 
dežele Koroške na področju 
literature. Avtorica pesniške 
zbirke Ko ne pišem, me ni 
(2012) je s svojo izpovedno 

in občuteno liriko prepričala kulturni gremij de-
žele. Nagrado je prejela iz rok kulturnega refe-
renta Christiana Bengerja 13. 12. Iskreno česti-
tamo in želimo še mnogo uspeha pri ustvarjanju.

Franc Opetnik – 60 let 
26. 11. 2017 je v Konove-

cah praznoval okrogli jubilej 
Franc Opetnik, predsednik 
MePZ Gorotan, navdušen 
pevec pri raznih zborih in 
ustanovni član Okteta Suha. 
S svojim prepoznavnim ža-
metnim glasom bogati pev-

sko sceno na Koroškem in vse svoje življenje se 
kulturno in narodnopolitično udejstvuje na raz-
nih področjih. Poznamo ga tudi kot dobrega fo-
tografa, ki s pogledom za detajl zna postaviti 
stvari na pravo mesto. Ob jubileju mu čestitamo 
in želimo naprej mnogo uspeha, zadovoljstva in 
sreče ter čas za svoja vnuka.  

 
 

Polde Zunder – 75 let 
11. novembra je obhajal 

polokrogli jubilej Polde Zun-
der, dekan dekanije Dobrla 
vas in župnik v Železni Kap -
li, na Obirskem ter na Rebrci. 
Prav na Rebrci je od leta 
1978 naprej gradil in izgradil 
priznan Mladinski center, 

kjer je tudi prostor za Teden mladih umetnikov 
in druge otroške oz. mladinske projekte. S 
Krščansko kulturno zvezo je prek svojega kul-
turnega dela in skupnih projektov tesno povezan 
že več desetletij. Ob jubileju mu čestitamo in     
želimo obilo zdravja in zadovoljstva ter še na 
mnoga leta! 

2
čestitamo:

Deželno priznanje za Alenko Hain 

13. 12. 2017 je koroški de-
želni referent za kulturo   
Christian Benger podelil ko-
roški režiserki in pisateljici 
Alenki Hain posebno prizna-
nje dežele Koroške. Alenka 
Hain, ki deluje kot režiserka 
in mentorica pri raznih kul-

turnih društvih na Koroškem, je prejela priznanje 
za svoje delo na področju upodabljajoče umetno-
sti. Prizadevni kulturni ustvarjalki čestitamo in 
želimo še mnogo uspeha pri njenem delu. 

Na gradu Krom-
berk v Novi Gorici 
je na martinovo, 11. 
novembra 2017, le-
tošnjo Murkovo li-
stino prejel predsed-
nik Narodopisnega 
društva Urban Jarnik 
Nužej Tolmajer. 
Murkovo listino je 
prejel za aktiviranje, 
zbiranje, realizacijo 
in kontinuirano delo 
pri ohranjanju koro-
ške kulturne in etno-
loške dediščine. Na 
tem področju je dol-
goletni tajnik Kr -
ščanske kulturne zveze  z zavzetostjo nadaljeval zastavljeno delo Franceta  
Cigana, ki je zbral in zapisal številne koroške ljudske pesmi. V ta sklop spa-
da tudi obširna publikacija Tiha zemlja – Pesemsko izročilo z Radiš in iz 
okolice, ki te dni izide pri Krščanski kulturni zvezi (izdajatelji: SNI Urban 
Jarnik, KKZ in JSKD v Ljubljani). Za to zbirko je Nužej Tolmaier zbral ne-
šteto starih in aktualnih pesmi, ki se pojejo ali so jih ljudje peli na Radišah in 
v okolici. Obširni knjižni publikaciji so priložene tri zgoščenke z zvočno do-
kumentacijo zbranega gradiva (več v naslednjem biltenu!). Ob prejemu na-
grade iskreno čestitamo!

Einspielerjeva nagrada 
Marthi Stocker 

13. 11. 2017 sta 
Narodni svet koro-
ških Slovencev in 
Krščanska kulturna 
zveza podelila letoš-
njo Einspielerjevo 
nagrado južnotirol-
ski deželni svétnici 
Marthi Stocker za 
njene zasluge za        
slovensko narodno 
skupnost na Koro-
škem. Martha Sto -
cker se je že pred de-
setletji izkazala za 
veliko prijateljico in 
zagovornico slovenske manjšine in v okviru južnotirolske ljudske stranke 
podpirala prizadevanja koroških Slovencev. Njena navezanost na Koroško in 
na Korošce je zelo čustvena in njen odnos do koroških Slovencev je prija-
teljski in dobrovoljen. Ob podelitvi je slavnostni govornik predsednik Na-
rodnega sveta Zdravko Inzko poudaril solidarnost in prijateljstvo nagrajenke 
do koroških Slovencev ter dolgoletni angažma za njihove pravice in pravice 
drugih narodnih manjšin v Evropi. V imenu Krščanske kulturne zveze je 
navzoče pozdravil predsednik Janko Krištof, za glasbeni okvir pa je poskr-
bela tamburaška skupina Starabanda (Hodiše/Škofiče), ki je slavljenko še 
posebej razveselila – saj občasno živi v Škofičah in izredno rada prisluhne 
igranju tamburašev.      

Nužej Tolmajer prejel         
Murkovo listino 

Lovro Sodja prejel častno priznanje

3
čestitamo:

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 nasil   en
smrti je bil redni profesor na ljubljanski teološki fakulteti.      
Bil je aktiven nasprotnik komunistične 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.
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zapustili so nas:

	  

Jože Zadravec – 80 let
1. januarja 2019 je praznoval 80-letnico p. Jože Zadravec, 

duhovnik salezijanec, doma iz župnije Odranci v Prekmurju. 
Bil je dolga leta urednik verskega lista Družina in tam bil 
pristojen za rubriko Vera in kultura. V letih od 1975 do 2012 
je pripravil skoraj 500 pogovorov in reportaž za ta časopis in 
redno obiskal tudi prireditve koroških Slovencev ter poročal 
o njih. Od leta 1968 do 2003 je bil učitelj na gimnaziji v 
Želimljah in v teku svojega življenja izdal okrog 30 publika-

cij. Za svoje bogato delo je leta 1998 od KKZ prejel Janežičevo priznanje. Ob 
osebnem prazniku kličemo Ad multos annos in želimo obilo zdravja, sreče in 
ustvarjalnega duha.  

Breda Varl – 70 let
16. januarja 2019 je praznovala okroglo oblet-

nico Breda Varl, duša in srce lutkarstva in pisa-
nih lutk na Koroškem. Kot bivša ravnateljica lut-
kovnega gledališča Maribor, mentorica številnih 
lutkovnih skupin, režiserka neštetih lutkovnih 
predstav, oblikovalka publikacij in glavna men-
torica Tedna mladih umetnikov na Rebrci že 
desetletja sooblikuje lutkovno ustvarjanja tako 

v Sloveniji kot tudi pri nas na Koroškem. Izraziti čut za lutkov-

no ustvarjanje je absolventko fakultete za arhitekturo pred dol-
gimi leti ob strani moža Tineta popeljal na pisano pot zgodb in 
dogodivščin, malih junakov in velikih prijateljev. S Krščansko 
kulturno zvezo je uresničila in uresničuje številne lutkovne pro-
jekte, in za svoje delo je prejela več odlikovanj in priznanj, mdr. 
tudi Tischlerjevo nagrado. Draga Breda, ob jubileju ti kličemo: 
Na mnoga leta in želimo veliko sreče zdravja in zadovoljstva v 
krogu tvojih najdražjih.  	  

Marija Oraže – 60 let 
1. februarja 2019 je praznovala 

rojstni dan predsednica Pevskega 
društva Sele Marija Oraže. Od 
najmlajših let je tesno povezana 
s petjem tako v družini kot tudi v 
Otroškem in pozneje v Mešanem 
pevskem zboru domačega 

društva. Od leta 2008 naprej je tudi predsednica 
društva in merodajno sooblikuje pevsko ustvar-
janje v Selah. Ob jubileju iskreno čestitamo in 
želimo naprej sreče, zdravja in zadovoljstva.  

	  

Lovro Petričič, župnik v pokoju
27. decembra 2018 je za vedno zatisnil oči dolgolet-

ni župnik v Št. Ilju Lovro Petričič. Rojen leta 1927 v 
Benečiji v Italiji je bil po šolanju in študiju v Vidmu ter 
v krški škofiji leta 1952 posvečen v duhovnika. Od leta 
1956 do upokojitve je bil župnik v Št. Ilju, kjer je skrbel 
za gradnjo nove cerkve, farnega doma in župnišča ter 

za obnovo podružniških cerkva šentiljske fare. Z otroškimi in mladin-
skimi zbori je redno sodeloval pri Srečanju mladinskih zborov KKZ, 
z mladino je vsako leto hodil v Benečijo na počitniško taborjenje in 
oddih. Vedno se je zavzemal za ohranitev slovenskega jezika in podprl 
tudi uprizoritev Drabosnjakove pastirske igre v Št. Ilju v letih 1987 
in 2001. Za svoje velikodušno delovanje na kulturnem področju je od 
KKZ leta 2004 prejel Janežičevo priznanje. 

Župnik Mario Gariup 
V petek, 1. februarja 2019, je po 

daljši bolezni v 79. letu starosti umrl 
župnik v Ukvah v Kanalski dolini 
Mario Gariup. Rajni je kot dobri 
dušni pastir in zavedni slovenski 
duhovnik več kot 40 let deloval v 
Kanalski dolini in Benečiji. Rodil se 
je leta 1940 v Topolovem, v občini 

Grmek v Beneški Sloveniji in leta 1965 bil posvečen 
v duhovnika. Od leta 1974 dalje je bil župnik v Ukvah 
in Ovčji vasi v Kanalski dolini, od leta 1999 naprej pa 
še v Naborjetu in v Lužnicah. Ob svojem pastirjeva-
nju je napisal tudi več knjig o Kanalski dolini in o Slo-
vencih v njej. Bil je pobudnik in urednik župnijskega 
vestnika »Ukva« in zasnoval kulturni center »Lepi 
vrh«.  

	  

Hans Haid
5. februarja 2019 je v 81. letu starosti umrl prof. dr. 

Hans Haid, duša in motor Arge Region Kultur in Pro 
Vita Alpina. Sodelovanje med Hansom Haidom in 
Krščansko kulturno zvezo se je začelo v 80-ih letih, 
vedno je rad sodeloval s koroškimi Slovenci in sprem-
ljal naše delovanje, predstavnika KKZ in SPZ sta bila 
zastopana v odborih obeh ustanov. Zavzemal se je za 
pravice koroških Slovencev in jih zastopal pri ustano-

vah in ministrstvih. 

Rozka Smrečnik
21. februarja 2019 nas je za vedno 

zapustila Rozka Srečnik, doma v Glo-
basnici, kjer je s svojim možem Alber-
tom Smrečnikom vodila Šoštarjevo 
gostilno in merodajno sooblikovala 
in podpirala kulturno ustvarjanje v 

domačem kraju. V njuni hiši je slovensko kulturno 
društvo dolgo imelo svoj sedež in svoje prireditvene 
prostore v Šoštarjevi dvorani, ki je bila s tem v kultur-
nem in narodno-političnem pogledu prava inštitucija 
za slovensko narodno skupnost na Koroškem. V letu 
2016 je Rozka Smrečnik skupaj z možem Albertom 
za svoje dolgoletno delovanje v prid slovenski kulturi 
prejela Janežičevo priznanje Krščanske kulturne zve-
ze. 

Inge Pöcheim
V Zavozah pri Šmarjeti v Rožu je 1. marca 2019 v 82. 

letu starosti nepričakovano za vedno zatisnila oči dolgolet-
na zborovodkinja cerkvenega zbora, organistka in članica 
farnega sveta v šmarješki fari Inge Pöcheim. Veselje do 
petja in pevska nadarjenost sta ji bila položena v zibelko. 
Vodila je več pevskih zborov in se pri svojem delovanju 

vedno tudi zavzemala za enakopravnost in ohranitev slovenske bese-
de. Krščanska kulturna zveza ji je za njeno obširno delo na pevskem 
področju leto 2013 podelila Janežičevo priznanje. 
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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

Slovenščina v družini – Govorimo svoj jezik
V okviru pobude Slovenščina v družini je izšla nova publi-

kacija, ki predstavlja prispevke s čezmejnega posveta pobu-
de v letu 2017 na Gornjem Seniku v Porabju. Posebnost tega 
srečanja je bila, da sta na njem spregovorila tudi predstavnika 
Romov (Monika Sandreli) in Madžarov (Attila Kovács) v Slo-

veniji in podala nekaj utrin-
kov iz življenja teh dveh na-
rodnih skupnosti v zamejstvu. 
Brošura je brezplačno na voljo 
pri KKZ.

V soboto, 19. 1. 2019, je Krščanska kulturna zveza vabila v Dom prosvete 
v Tinjah na seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov, ki ga je ob 
klavirski spremljavi korepetitorke Ane Tijssen vodila glasbena pedagoginja 
Tatjana Dolenc iz Ljubljane.

9. 2. 2019 pa je bil prav tako v Tinjah seminar za zborovodje odraslih zbo-
rov, ki ga je vodila glasbena pedagoginja Katja Gruber. Krščanska kulturna 
zveza redno vabi na take izobraževalne seminarje, saj na ta način lahko nudi-
mo koroškim zborovodjem šolanje in izpopolnjevanje njihovega dragocene-
ga dela pri sodobnih glasbeno-pevskih strokovnjakih. Sad tega dela pa lahko 
občudujemo na številnih koncertih in pevskih srečanjih, ki bogatijo kulturno 
podobo naše dežele.  

Seminar za vodje pevskih zborov

KD Peter Markovič – 40 let
Kulturno društvo Peter Markovič v Rožeku obhaja letos 40-letnico obstoja 

in skoraj prav tako dolgo mu predseduje Franc Kattnig, p. d. Prosen iz Spod-
njih Gorič. Društvo je v teh desetletjih dalo pečat kakovosti na raznih kul-
turnih in umetnostnih področjih v Rožeku in okolici – če pomislimo na letno 
obhajanje slovenskega kulturnega praznika z vrhunskimi pisatelji in pesniki 
pri Primku na Reki ali na klasične koncerte v cerkvi na Humu. KD Peter 
Markovič, poimenovano po znamenitem domačem slikarju, bo svojo oblet-
nico praznovalo celo leto z različnimi prireditvami in dogodki. Ob jubileju 
čestitamo in želimo uspešnega delovanja in mnogo navdušenih obiskovalcev 
za naprej.    

Kulturni dom Pliberk je v 20 letih svojega obs-
toja postal prava kulturna inštitucija v Pliberku in 
širši regiji. Pestro kulturno ponudbo cenijo ljudje 
z obeh strani meje in dom obiskujejo ljudje obeh 
narodnih skupnosti na Koroškem. V hiši so našli 
svoj dom slovenska kulturna in športna društva v 
Pliberku, odlikuje jo pa tudi dobro sodelovanje 
z obema osrednjima kulturnima organizacijama. 
Kooperacije z vrhunskimi ustanovami, sodelo-
vanje v čezmejnih evropskih projektih in izbran 
spored napolnjujeta hišo z odmevnimi priredit-
vami. Tudi jubilejno leto bodo obhajali z nastopi 
vrhunskih skupin in posameznikov – prva tovrstna 
prireditev je bila 23. marca, ko so nastopili Modri-
jani, že 24. maja pa bo sledil Vlado Kreslin z Ma-
limi bogovi. Ob uspešnem delovanju čestitamo in 
želimo naprej veliko uspeha in zadovoljstva pri 
kulturnem delu. 

Kulturni dom Pliberk
deluje 20 let
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Odšel je Janez Hudl 
27. 11. 2017 je za vedno zatisnil oči Janez Hudl iz Ma-

le vasi. Le nekaj mesecev po obhajanju 80-letnice ga je 
Bog poklical k sebi in mu povrnil vse dobro, za kar si je 
v življenju prizadeval. Bil je kulturnik z vsem srcem, po-
končen mož, ki mu je bila slovenska beseda dragulj, dru-
žina pa zaklad in varno zavetišče. Udejstvoval se je na 
kulturnem, političnem in gospodarskem področju, zasto-
pal je slovensko narodno skupnost v raznih odborih in 
ustanovah ter aktivno sooblikoval življenje narodne 

skupnosti na Koroškem. Kot pevec in gledališki igralec ostaja v najboljšem spo-
minu, njegove zasluge za krepitev slovenske besede na Koroškem ostajajo dra-
gocena dediščina. Od 1970 do 1974 je bil odbornik KKZ. Za njegovo delo na kul-
turnem področju mu je Krščanska kulturna zveza leta 2016 podelila Janežičevo 
priznanje. Družini in vsem njegovim dragim izrekamo iskreno sožalje! 

Edicija_017 
Oktet Suha je 4. 

novembra v ljudski 
šoli na Suhi predsta-
vil svojo 12. zgo -
ščenko z naslovom: 

EDICIJA_017. Na zgoščenki so sodob-
ne zborovske kompozicije dipl. kompo-
nista Edija Oražeja, ki je s tem projek-
tom zaključil uspešno 11-letno vodstvo 
Okteta Suha. Z izdajo skladb Edija Ora-
žeja, ki jih je le-ta kot umetniški vodja v 
zadnjih letih napisal prav za Oktet Suha, 
želijo pevci dokumentirati skupno pre-
hojeno pot. Ob izidu zgoščenke so izdali 
tudi notni zvezek posnetih pesmi, ki do-
datno bogati pevsko izročilo koroških 
Slovencev. Cena zgoščenke je 15 evrov.

Zbirka kantavtorskih pesmi 
Odvetnik Franc 

Serajnik je 25. 
novembra skupaj 
z domačimi pevci 
in glasbeniki v 
Šentjakobu v Ro-
žu predstavil svo-
jo zbirko kantav-
torskih pesmi v 
rožanskem nareč-
ju. Zbirka sama 
po sebi predstav -

lja posebnost, saj so pesmi zapisane v  
rožanskem narečju, nastale pa so veči- 
noma že pred leti, zdaj pa jih je avtor          
zaključil, jim dodal melodije in jih obja-
vlja kot dozorelo zbirko svoje pesniške 
in glasbene ustvarjalnosti. Besedila so 
zelo ritmična z uglajenimi verzi, ki nosi-
jo v sebi preproste, a globoke resnice iz 
vaškega vsakdana – tistega pred leti, pa 
tudi sedanjega. 

Vedno mlajši 
Društvo Godba na 

pihala v Šmihelu je 
25. novembra v 
ljudski šoli v Šmi-
helu praznovalo 

svojo 30-letnico. Ob jubileju so izdali 
novo zgoščenko z izpovednim naslovom 
»Vedno mlajši«. Kot je dejal Miha Vavti, 
vodja treh skupin društva (Jazz Combo, 
New Times Big Band in Godba na piha-
la), postajajo člani vedno mlajši in želijo 
že najmlajši sodelovati v uspešnih skupi-
nah društva. Društvo šteje 35 članov, ki 
prihajajo iz raznih krajev Koroške. Ob 
jubileju so prejeli številne čestitke ter 
obljubo s strani občine, da jim bo kmalu 
dala na voljo prostor za redne vaje. Na 
novi zgoščenki najdete skladbe vseh treh 
skupin, kar ji daje pisan in prepoznaven 
zvok. Cena je 15 evrov. 

Bilka N’mav 
čriәz … 

Na martinovo, 11. 
novembra, je Meša-
ni pevski zbor Bilka 
iz Bilčovsa vabil v 

domačo ljudsko šolo na predstavitev 
svoje prve zgoščenke, ki že s samim na-
slovom predstavlja program zgoščenke 
– pregled čez pesmi, pregled čez pevke 
in pevce, pregled vseh sodelujočih. Tako 
je zgoščenka prerez zborovskega dela, ki 
ga v zadnjih letih vodi Dominik Jurca, 
pri katerem pa so svoje sledove zapustili 
tudi drugi (občasni) zborovodje in prire-
jevalci pesmi. Tradicionalno zborovsko 
izvedbo večine pesmi dopolnjuje nekaj 
komadov, ki so jih pevci naštudirali in 
izvedli skupaj s pianistom Tončem Fei-
nigom, ki je za te pesmi napisal tudi 
ustrezne aranžmaje. Tako se novo pre-
pleta z znanim in si utira pot v skupni ka-
non koroške pevske in glasbene kulture. 
Cena zgoščenke je 15 evrov.  

Slovenski dnevi 2017 
Klub slovenskih študentk in štu-

dentov na Koroškem (KSŠŠK) je 
tudi letos vabil na Slovenske dneve, 
ki so potekali od četrtka, 14. decem-
bra, do sobote, 16. decembra. Raz-
nolik program je nudil nekaj za vsak 
okus. Toda začnimo od začetka.  

Slovenski dnevi so se začeli z gle-
dališko igro mlajše gledališke sku-
pine iz Sel in nadaljevali z nasto-
pom ponovno pevajočega zbora 
KSŠŠK in pevske skupine NO-
MOS. Za zaključek prvega večera 
pa je poskrbel Tomaž Boškin Trio. 
Drugi dan se je pričel z delavnico 
Stefana Reichmanna, ki sta mu sle-
dila prikaz letošnjih filmov »Iskri-
ce« in predavanje Daniela Wuttija. 
Glasbeno je drugi večer zaokrožila 
popularna slovenska skupina Hamo 
& Tribute 2 Love. Športno se je pri-
čel zadnji dan, z zelo napornim tre-
ningom Tonija Smrtnika. Za urav-
novešenje je nato sledil glasbeno- 
literarni del, ki sta ga oblikovali 
Mateja Rihter in Katarina Sima. 
Uspešne slovenske dneve pa je za-
ključil Nikolaj Efendi & his temper 
z glasbenimi mojstrovinami. 

 (Simon Rustia)  

Rastje 11 na poti med bralce 
Kot vsako leto 

jeseni je novem-
bra izšel zbornik 
Društ va sloven-
skih pisateljev v 
Avstriji: Rastje 
– Revija za lite-
raturo, ustvarjal-
nost in druž - be-
na vpra šanja; 
letos 11. po vrs-

ti. V njem najdete zanimive prispevke z 
literarnega in družbenega področja, iz-
virno književnost ter komentarje in kri-
tike, ki jih je skrbno zbral in uredil ured-
niški tim okrog Miha Vrbinca. Revija je 
tudi del knjižnega daru SPZ, ki je soiz-
dajatelj. Cena je 19,80 €. 

Zbor KSŠŠK, vodi Toma  Boškin

Redni občni zbor 
KSŠŠK

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK) je vabil v sredo, 13. 3. 2019, v prostore SMO na redni občni zbor in 
volitve novega odbora. V odboru je prišlo do dveh sprememb. Funkciji sta oddali tajnica Ana Einspieler in namestnica blagajnika Janina 

Opetnik. Njiju bosta v novem mandatu nasledili tajnica Lena Kolter in namestnica blagajnika Marina Smolnik. Z minulim letom je odbor 
KSŠŠK zadovoljen, veseli pa se že novih izzivov. Delovanje kluba temelji 
na kulturno-političnih dejavnostih, kar pomeni, da skrbi in krepi slovensko 
besedo na Koroškem in kritično dvigne glas, če se študentke in študentje 
s čim ne strinjajo. Klub tudi pripravlja klubske večere (ob četrtkih) z vse-

binskimi programi, ki segajo od filmskih in literarnih večerov do strokov-

nih predavanj. Seveda pa ne manjka veselja in zabave. Za letošnje leto si 

je odbor zastavil cilj, da hoče nuditi študentkam in študentom še malo več. 
Poleg vse bolj uspešnega delovanja klubskega zbora je bila ustanovljena 

tudi gledališka skupina, ki jo vodi Lara Vouk.

Novi odbor KSŠŠK: predsednik in podpredsednik – Simon Rustia, Izi-
dor Sturm; blagajnik in namestnica – Dorian Urank in Marina Smolnik; 
tajnica in namestnik – Lena Kolter in Rok Selan; odgovorna za zbor – 
Kristina Kragelj.

novo:

poročila:

(Simon Rustia)
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Koncert v spomin Milki Hartman v Pliberku
V nedeljo, 19. 11. 2017, so KKZ, 

MoPZ Kralj Matjaž, MePZ Podjuna, 
SPD Edinost, KPD Drava, Oder 73-Gle-
dališče ob Dravi in KD Pliberk vabili       
na poseben koncert v spomin pesnici z 
Libuškega puәla, Milki Hartman. Rojena 
11. februarja 1902 v Libučah se je Milka 
Hartman vse življenje aktivno vključeva-
la v kulturno življenje koroških Sloven-
cev. Delovala je na področju izobraževa-
nja ter kulturnega in umetnostnega 
ustvarjanja. Napisala je ogromno pesmi, 
od katerih so mnoge uglasbili razni skla-
datelji in priredili številni prirejevalci. 
Zbori jih prepevajo in nosijo njeno opo-
roko med ljudi.   

Temu primeren je bil tudi spored kon-
certa, ki so ga v prvem delu oblikovali: 
Moški pevski zbor Kralj Matjaž, Moški 
pevski zbor Foltej Hartman, Pevsko-in-
strumentalna skupina KPD Drava, Oktet 
Suha in Mešani pevski zbor Podjuna.  

V drugem delu pa sta mešana pevska 

zbora PD Sele in Bilka iz Bilčovsa ob 
spremljavi članov Orkestra Slovenske 
filharmonije in sodelovanju solistov so-
pranistke Irine Lopinsky in tenorista  
Maria Podrečnika izvajala skladbo na 
besedila Milke Hartman, ki jih je uglas-

bil Roman Verdel, To bo moja pesem pe-
la.  

Za povezavo so poskrbeli člani Odra 
73-Gledališča ob Dravi, ki so med posa-
meznimi pesmimi recitirali besedila Mil-
ke Hartman. 

Mešani pevski zbor Podjuna, vodi Anja Kapun

Iskrica navdušila že sedmič

Letošnji festival kratkih filmov, ki ga 
ob gmotni podpori Volbankove ustano-
ve, Krščanske kulturne zveze in drugih 
ustanov vsako leto pripravi Miha Dolin-
šek s svojim angažiranim timom, je 14. 
novembra v celovški kinodvorani Cine-
City pokazal 18 filmov izpod peresa 
mladih filmskih ustvarjalcev. Večina fil-
mov je nastajala od vigredi do poletja te-
ga leta – deloma tudi med šolskim po-
ukom na Slovenski gimnaziji –, trije 
filmi pa so nastali v okviru filmskega 
krožka v Mladinskem domu. Kot vsako 
leto je bil festival tekmovalnega značaja 
in posamezni filmi ter njihovi protagoni-

sti so se v raznih kategorijah pomerili 
med seboj. Kakor je medtem že dobra 
tradicija, so tudi tokrat v posameznih fil-
mih sodelovali nekateri učitelji in tako 
aktivno ter v zabavo svojih učencev pod-
prli kreativno ustvarjanje svojih gojen-
cev. Za najboljši film dneva je bil izbran 
triler Nadja? (avtorice: Nadja in Jana 
Ogris, Debora Stern). Gledalci in akterji 
so uživali ob predvajanju in gledanju fil-
mov v največji celovški kinodvorani, ki 
je bila ta dan kar neke vrste »Hollywood 
v malem«. Veselimo se že iskrice 2018 in 
novih filmskih zamisli naše mladine.

Prestavitev filmov v Celovcu

Tamburaški ansambel 
Loče praznoval jubilej 

21. 10. 2017 je Tamburaški ansambel 
Loče obhajal 40-letnico in vabil na jubi-
lejni koncert v domači kulturni dom. Pod 
mogočno Jepo je zbrano občinstvo pri-
sluhnilo jubilantom in prijateljem, ki so 
prišli čestitat in so skupaj s slavljenci 
oblikovali pester kulturni spored. V ime-
nu Krščanske kulturne zveze sta čestita-
la tajnica Zalka Kelih-Olip in podpred-
sednik Zdravko Inzko ter ustanovnim 
članom Eriki Wrolich, Tereziji, Lojzu in 
Marjanu Gallobu za 40-letno delovanje 
predala posebno priznanje KKZ. V ime-
nu SKD Jepa-Baško jezero se je pred-
sednica Anica Lesjak-Ressmann zahva-
lila za dolgoletno delo, v imenu občine 
in dežele pa župan Christian Poglitsch 
ter deželna svétnica Beate Prettner. Na 
koncertu so nastopili še Dekleta Smrtnik 
in skupina Matakustix. 

Vodja skupine Erika Wrolich

Slovenski kulturni praznik na Koroškem
V četrtek, 5. 2. 2019, so vabili Generalni konzulat RS v Celovcu, 

Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza in Društvo 
slovenskih pisateljev v Avstriji na skupno proslavo slovenske-
ga kulturnega praznika v celovško dvorano Theaterhalle 11 na 
sejmišču. Slavnostna govornica je bila predsednica slovenskega 
PEN-a Ifigenija Simonović, ki je v svojem nagovoru izpostavila 
mdr. tudi ženske literarne ustvarjalke iz celotnega slovenskega 
kulturnega prostora. Spored slavnostne prireditve pa je obliko-
val Ženski pevski zbor Rož pod vodstvom Žige Kerta, ki je pre-
dvajal multimedijski koncert Shiva šiva v režiji Marjana Štikra. 
Pesmi v različnih jezikih sveta o delu, delavkah in delavcih ter 
njihovem izkoriščanju so na oder pričarale odsev različnih kultur 

in predočile pomen 
in funkcijo dela v 
raznih predelih sveta. 
Ob slovenskem kul-
turnem prazniku so 
kulturna društva po 
celotnem koroškem 
dvojezičnem ozemlju 
vabila na obeležitev 
Prešernovega dneva 
in na razne načine postavila v središče slovensko besedo in slo-
vensko kulturno ter umetnostno ustvarjanje.    

Koroška poje
Tako je letošnja Koroška poje pokazala pester prerez pevske-

ga in glasbenega ustvarjanja malih vokalnih skupin, ki od Zilje 
do Suhe merodajno sooblikujejo kulturno podobo Koroške ter 
širše regije. Na koncertu so sodelovali: Agnes Schnabl in Petra 
Schnabl-Kuglitsch iz Straje vasi, Tercet Tri rože iz Št. Jakoba, 
Vokalna skupina AnTaMiNa iz Dobrle vasi, Dekleta Smrtnik z 
Obirskega, Kvartet 4U iz Roža, Kvintet bratov Smrtnik iz Kort, 
Oktet Suha, Vokalna skupina Sanje s Suhe, Kežarjevi vnuki iz 
Šentprimoža, Vokalna skupina Klika iz Železne Kaple in kot 

gost Ženska vokalna skupina Rupa-Peč iz Primorske. Za glas-
beno spremljavo so poskrbeli odlični glasbeniki Ana Tijssen 
na klavirju, Christian Filipič na prečni flavti in Roman Pech-
mann na harmoniki, pri zaključni pesmi še Simon Kogelnik na 
kontrabasu. Za režijski potek koncerta je poskrbel Aleksander 
Tolmaier, Alexander Lomšek-Marold je vse postavil v »pravo« 
luč, Jurij Opetnik pa je bil pristojen za dober ton in ustrezno 
ozvočitev. Računalniško oblikovanje  in prezentacijo je imel v 
rokah Andrej Reichmann.  

Koroška in Primorska pojeta
V nedeljo, 17. 3. 2019, sta Slovensko kulturno središče Planika in 

Združenje Don Mario Černet iz Kanalske doline s soprireditelji vabila 
na koncert Koroška in Primorska pojeta v kulturni center na Trbižu. 
Koncert, ki se vsako leto odvija v sklopu revije Primorska poje, red-
no sooblikujejo tudi zbori in skupine iz Koroške, ki na povabilo KKZ 
predstavijo svoje glasbeno-pevsko ustvarjanje. Letos so iz Koroške so-
delovali MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca, Kvintet Donet iz Pod-
june in tamburaška skupina Loče. V imenu KKZ je navzoče pozdravil 
predsednik Janko Krištof in poudaril pomen koncerta, ki daje možnost 
čezmejne kulturne iz-
menjave in srečanja 
s prijatelji in znan-
ci obmejne regije na 
stičišču treh držav in 
treh kultur.  

Od Pliberka do Traberka
Že 52-ič se je letos odvijala pevska revija Od 

Pliberka do Traberka, ki jo prireja Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti skupaj z drugimi kulturnimi 
ustanovami in društvi. Tudi tokrat so se koncerti zvrs-
tili v koroški regiji na obeh straneh meje, da so na 
prijeten pevsko-glasbeni način povezali posamezne 
kraje med seboj ter skrbeli za prijateljsko čezmejno 
srečanje v obmejni regiji. Na Koroškem so se kon-
certi odvijali 9. 3. 2019 v Kulturnem domu v Pliber-
ku, 16. 3. 2019 pa v gostilni Kovač na Obirskem. 
Soprireditelja revije sta tudi Slovenska prosvetna 
zveza in Krščanska kulturna zveza, za organizacijsko 
izvedbo pa so poskrbela domača kulturna društva s 
svojimi zbori in skupinami: SPD Valentin Polanšek 
na Obirskem, Kulturni dom, SPD Edinost in MePZ 
Podjuna pa v Pliberku. 

	  

(nadaljevanje s strani 1)

Tadicionalni izlet KKZ in SNI Urban Jarnik
Na godovni dan sv. Jožefa, 19. marca, 

smo se sodelavke in sodelavci KKZ in 
SNI Urban Jarnik podali na izlet.

Naša prva postaja je bila romanje k Ma-
riji Pomagaj na Brezje, kjer smo se ji za-
hvalili za njeno varstvo na prehojeni poti 
in prosili, da nas tudi v prihodnje spremlja 
njena materinska ljubezen.

Potem smo se podali po krajih pod 
Karavankami in občutili veljavnost 
Prešernovih verzov: Dežela kranjska 

nima lepš‘ga kraja, kot je okol‘šč‘na ta, 
podoba raja. Po stranskih poteh smo se 
pripeljali do vasi Rodine, ki je znana iz 
srednjega veka kot prafara in rojstna vas 
pisatelja Janeza Jalna. V sosednji vasi, 
v Doslovčah je bil rojen Fran Saleški 
Finžgar, pisatelj, ki je dejal, da se mu je 
čut za pristen jezik oblikoval za domačo 
pečjo, kjer je sedel in poslušal zgodbe. V 
Breznici, rojstnem kraju Antona Janše, 
pionirja sodobnega čebelarstva, smo za-

vili proti Vrbi. V Prešernovi rojstni hiši 
smo se »srečali« s pesnikom Francetom 
Prešernom in njegovim pranečakom An-
tonom Vovkom, ljubljanskim škofom, ro-
jenim tudi v tej hiši.

Kulturno potovanje smo končali v 
rojstni hiši Matija Čopa, ki je bil prvi 
slovenski jezikoslovec, eden največjih 
evropskih učenjakov tistega časa in velik 
Prešernov prijatelj.

     (Marija Gruškovnjak)
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Ciril Rudolf v svoji delavnici. 
Fotoarhiv Len ke Kupper 
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Jakob Špicar med          
jeseniškimi                 

dramskimi igralci 

Kraj je tudi del identitete – Predavanji in 
diskusija o pomenu zemljepisnih imen

12. marca 2019 je bila v Tischlerjevi dvorani prireditev, ki 
je zbudila pozornost tako s strani številnih medijev kot tudi pri 
udeležencih in udeleženkah prireditve. Kot soprireditelji večera 
Mohorjeve Celovec in SNI Urban Jarnik sta bila poleg KKZ in 
SPZ še Slovensko planinsko društvo Celovec in ustanova »Kärnt-
ner Bildungswerk«. Predavatelja dr. Peter Jordan z Inštituta za 
mestne in regionalne raziskave Avstrijske akademije znanosti in 
jezikoslovec dr. Gerhard Rampl z Univerze v Innsbrucku sta v 
uvodnih predavanjih izpostavila številne iztočnice za zanimivo 
in stvarno diskusijo, ki jo je vodil Vinko Wieser. Geograf Peter 
Jordan je poudaril, da so kraji tudi del identitete, kot je tudi je-
zik del identitete. Z dvojezičnimi napisi postane manjšina vidna 
in se počuti sprejeto in »tam doma«. Pomembno priporočilo za 
večinski narod je, da to sprejme, in s tem lahko na zelo enosta-
ven način veliko pripomore, da se odnos med večino in manjšino 
izboljša. Gerhard Rampl je predstavil projekt dokumentacije le-
dinskih imen v zvezni deželi Tirolske, kjer so s pomočjo Uni-
verze v Innsbrucku dokumentirali imena v 279 občinah. Zaradi 
obsežnega teritorija so se odločili, da v prvi fazi dokumentira-
jo samo imena, ki jih ljudje danes še uporabljajo, v drugi fazi 
pa bodo to zbirko dopolnili tudi z gradivom iz arhivov. Tako 

je bilo mogoče 
ta projekt tudi 
dokončati. Le-
dinska imena 
na Tirolskem so 
bila v letu 2018 
sprejeta v avstrij-
ski seznam ne-
snovne dediščine 
UNESCO. Mi-
chael Aichhol-
zer, poslovodja ustanove »Kärntner Bildungswerk«, je omenil 
zaključeni projekt dokumentacije hišnih imen, ki ga je v občini 
Feldkirchen (Trg) izvajal Alois Spitzer. Inštitut Urban Jarnik in 
ustanova »Kärntner Bildungswerk« sta skupno uspešno izvedla 
čezmejni evropski projekt »Biseri naše kulturne krajine« (www.
kleindenkmaeler.at). Prireditev so navzoči označili kot izredno 
uspešno in pomembno. Nadaljnje prireditve na temo dokumen-
tacije hišnih in ledinskih imen v čezmejnem prostoru, ki bodo 
še sledile, so objavljene na obnovljenem spletnem portalu FLU-
LED (www.ledinskaimena.si, www.flurnamen.at).

Delavnica o slovenskih 
ledinskih in hišnih imenih

V soboto, 30. marca 2019, je ustanova Kärntner Bildungs-
werk imela zborovanje »Tag des Kärntner Bildungswerks«. 
Delavnico o hišnih in ledinskih imenih sta skupno z Aloisom 
Spitzerjem, ki je dokumentiral hišna in ledinska imena v občini 
Feldkirchen (Trg), sooblikovala Martina Piko-Rustia in Vinko 
Wieser. Predstavila sta možnosti dokumentiranja in predstavit-
ve imen, npr. z zemljevidi in na spletnem portalu. 

155-letnica Slovenske matice
Ob 155-letnici Slovenske matice je potekal Dan odprtih vrat, 

na katerem je SM kot znanstvena in kulturna ustanova in druga 
najstarejša slovenska založba predstavila svoje dejavnosti na 
področjih filozofije, naravoslovja in tehnike, zgodovine, gos-
podarstva in kulturno-raziskovalnih dejavnosti. Pomembno 
vlogo ima SM tudi pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in 
po svetu. Koroški Slovenci so bili od vsega začetka povezani 
s SM, ki omogoča izdajo publikacij in je prostor za kulturno 
in duhovno izmenjavo. Martina Piko-Rustia je na slavnostni 
prireditvi, 4. februarja 2019, predstavila nesnovno dediščino 
koroških Slovencev v avstrijskem seznamu nesnovne dediščine 
UNESCO. Doslej sta v seznam vpisana dva elementa, sloven-
ska ledinska in hišna imena na Koroškem ter ziljski žegen in 
ziljska noša. Slednji element ima tudi uradni dvojezični naslov.

Vita Mavrič o dedku Vinku 
Möderndorferju

V četrtek, 14. marca 2019, je bila v Finžgarjevi galeriji v 
Ljubljani predstavitev filma o učitelju in raziskovalcu Vinku 
Möderndorferju. Vnukinja Vita Mavrič je na večeru predstavila 
svojo petletno raziskavo, ki je obrodila monografijo in dokumen-
tarni film o izjemnem človeku, čigar zibelka je tekla na Brdu na 
Zilji. »Zgodba še ni zaključena, saj so se medtem našli novi do-
kumenti in še ena neobjavljena knjiga,« pravi Vita Mavrič, ki je 
svojega »dedka« odkrila in spoznala šele po obsežnem gradivu, 
ki ga je našla v arhivih. Koroškega rojaka Vinka Möderndorferja 
bomo predstavili tudi v njegovi rodni Koroški. 

Zinki Zorko v spomin
V starosti 83 let je umrla univerzitetna 

profesorica Univerze v Mariboru, dialek-
tologinja in redna članica SAZU Zinka 
Zorko. Profesorica Zinka Zorko je bila 
ena največjih strokovnjakinj na področju 
dialektologije in je bila največja pozna-
valka štajerskih in koroških narečij. Lju-

bezen do koroškega narečja so Zinki Zorko predali starši, strast 
za ukvarjanje z maternim jezikom pa se je rodila že zelo zgodaj 
v času nacistične okupacije, ko so nemški učitelji mlado deklico 
kaznovali za rabo slovenščine, je dejala v intervjuju za Slovenski 
spored ORF. Zinka Zorko je orala ledino, ko je z znanstvenimi 
raziskavami dokazala, da na avstrijskem Štajerskem v Radgons-
kem kotu živijo avtohtoni Slovenci, ki govorijo slovensko pan-
onsko narečje. Bila je visoko spoštovana in med študenti izredno 
priljubljena. Kot nekdanja študentka sem na ljubljanski Univerzi 
sledila njenim predavanjem, s katerimi je pripomogla, da inštitut 
Urban Jarnik dokumentira koroška narečja na strokovni ravni, 
predvsem pa z velikim spoštovanjem. Z velikim spoštovanjem 
bomo profesorico Zinko Zorko ohranili v spominu.
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Jakob Špicar med          
jeseniškimi                 

dramskimi igralci 
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gledališče:Verena Smrtnik
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Gledališke in lutkovne skupine so se na premiero začele pripravljati na            
delavnici v Ankaranu (razen MS Dobrač). Naslednje leto nas čakata še naj-
manj dve premieri – skupina ŠTKGRA iz Šmihela in gledališka šola v Selah.�
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Premiera  arovnik iz Oza, Vogr e Premiera Lepotica in zver, LŠ Danica

Lutkovna predstava 
za šole in vrtce 

15.–17. 1. 2018

Po nekaj letih se Tribuna zopet 
vrača v Celovec in kot vsako leto 
nudimo skupinam profesionalne 
delavnice in pogovor s strokov-
njaki JSKD. Letos ponujamo pro-
gram predvsem za šole v Celovcu.

„Afriško sonce“ je navdušilo otroke.

Lutkovna predstava za s ole in vrtce,  
Peter Klepec

Meseca januarja vabimo otroke 
ljudskih šol in otroških vrtcev na 
ogled profesionalne lutkovne 
predstave v slovenščini. Tokrat 
pride gostovat Gledališče Malih-
Velikih s predstavo PETER KLE-
PEC. Predstava črpa svojo snov iz 
ljudske zgodbe o drobnem in šib-
kem fantu, ki zaradi svoje dobrote 
postane močan. 

Lutkovna predstava Super Brina 2019 razveselila
otroke

Meseca januarja smo vabili otro-
ke ljudskih šol in otroških vrtcev na  
ogled profesionalne lutkovne predstave v 
slovenščini. Tokrat je gostovalo Gledališče 
MalihVelikih – igrala sta Ana Ruter in 
Jose – s predstavo SUPER BRINA. Ker 
je bila predstava interaktivna, so otro-
ci lahko sodelovali s petjem, ploskanjem 
in so celo lahko odgovarjali na njim za-
stavljena vprašanja. Z velikim smehom 
in navdušenjem so spremljali predstavo. 
Deset predstav si je skupno ogledalo nad 
800 otrok. 

Prvi dan, v ponedeljek, 21. januarja, smo 
bili v farni dvorani v Šmihelu nad Pliberkom, sledile so predsta-
ve naslednji dan, 22. januarja, v Celovcu, v Tischlerjevi dvorani. 
Tretji dan, 23. januarja, smo se podali v Šentjakob v Rožu, v 
Ražunovo dvorano Višje šole za gospodarske poklice. 

V četrtek, 24. januarja 2019, smo s to ponudbo prvič gostova-
li na Zilji, v »Šišǝ« v Zahomcu. Otroci ljudskih šol Straja vas, 
Čajna, Štefan na Zilji in Brdo, ter otroškega vrtca Bistrica na 
Zilji, so bili zelo navdušeni nad predstavo!

Gledališka in lutkovna delavnica ANKARAN 2019
Ankaran I: 18. 8. – 24. 8. 2019
Ankaran II: 24. 8. – 30. 8. 2019

Na letošnjem gledališkem in lutkovnem festivalu TRIBUNA 
od 21. do 22. februarja je sodelovalo 8 skupin: 

Otroška gledališka skupina NEnavadni KPD Šmihel s predstavo: NAJBOLJ NENAVADEN ŠOLSKI DAN
Starejša gledališka skupina BILKA s predstavo: MI, EVROPSKI MRLIČI
Mlajša gledališka skupina KPD Planina Sele s predstavo: GUSTAV 
Lutkovna skupina Mladi Celovčani s predstavo: GORI, DOLI NAOKOLI 
Mlajša mladinska gledališka skupina s predstavo: (PRE)VZGOJA
Lutkovna skupina KPD Šmihel s predstavo: PEKARNA MIŠMAŠ 
Lutkovna skupina DANICA s predstavo: TV-ŠALA DOBRO JUTRO 
Gledališka skupina Štkgra KPD Šmihel s predstavo: V GARDEROBI 

Organizirane so bile tudi delavnice, v katerih so skupine s pomočjo strokovnjaka Vida Sodnika vadile igro, gib in improvizacijo 
na odru. Za ogled predstav smo prejeli lepo število prijav. Hvaležni smo vsem šolam za sodelovanje, predvsem Slovenski gim-
naziji, ki nas vedno podpira s številčnim obiskom.

Gledališka predstava:
Danes bomo tiči

Predstave na prostem so v Vogrčah v zadnjih desetletjih postale prava kulturna tradi-
cija, ki med seboj povezuje vaški živelj, vaščane in prijatelje gledališča daleč naokrog. 
Letos čaka uprizoritev komedije Danes bomo tiči (Johann Nestroy, Einen Jux will er 
sich machen) na idiličnem kraju pred vogrškim farovžem.

Poletna glasbena delavnica
THE SOUL OF MOTOWN  
Od 4. do 8. 8. 2019,
Sklepni koncert: 8. 8. 2019

Tribuna 2019 v Celovcu



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

komentar gostje:

Ljubiteljska gledališka in lutkovna
dejavnost

Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD) je kul-
turna, izobraževalna in svetovalna 
institucija, ki skrbi za različne kul-
turno umetniške dejavnosti v Sloveni-
ji in zamejstvu. Organizira kulturne 
prireditve, festivale, različne oblike 
izobraževanja, izdaja različne publi-
kacije, strokovno in organizacijsko po-
maga kulturnim društvom in njihovim 
zvezam v Sloveniji ter skrbi za medna-
rodno sodelovanje v evropskem in sve-
tovnem prostoru.

JSKD z različnimi programskimi de-
javnostmi, ki obsegajo historično glasbo 
in ples, ples, folklorno dejavnost, in-
strumentalno glasbo, zborovsko glasbo, 
literarno dejavnost, gledališče in lutke, li-
kovno dejavnost ter film, celostno pokriva 
vse segmente ljubiteljske kulturne dejav-
nosti. Sklad sestavlja kulturna mreža 59 
izpostav, ki so razdeljene med 10 koordi-
nacij. K temu pa se pridružujejo še kultur-
na društva iz zveze v zamejstvu.

Gledališka in lutkovna dejavnost ima 
v Sloveniji dolgoletno in izredno bogato 
tradicijo. Številčno produkcijo ustvarja-
jo skupine iz urbanih središč kot tudi iz 
perifernih manjših krajev in vasi. Sklad 
za vsako starostno skupino prireja pose-
ben gledališki festival, srečanja lutkovnih 
skupin pa združujejo lutkovne ustvarjal-
ce vseh starosti. V sezoni 2017/18 se je 
na Srečanje otroških gledaliških skupin 
prijavilo kar 250 skupin, na Srečanje 
mladinskih skupinskih – Vizije 54 sku-
pin, na Srečanje odraslih gledaliških sku-
pin – Linhartovo srečanje 142 skupin in 
na Srečanje lutkovnih skupin 88 skupin. 
Omenjene številke nam povedo, da so si 
regijski selektorji v lanski sezoni ogledali 
kar 534 predstav in med njim v vsaki ko-
ordinaciji izbrali najboljše. Izbrane pred-

stave so si na regijskih festivalih ogledali 
državni selektorji in vsak od njih je v svo-
jem starostnem segmentu izbral najboljše, 
ki so se nato predstavili na zaključnih fes-
tivalih. Srečanji najboljših lutkovnih in 
otroških predstav potekata vsako leto v 
začetku junija v različnih krajih po Slo-
veniji. Najboljše mladinske skupine se 
vsako leto maja zberejo na tridnevnem 
zaključnem festivalu Vizije v Novi Go-
rici, odrasle skupine pa na tridnevnem 
festivalu Linhartovo srečanje konec sep-
tembra v Postojni. Festivala Vizije in Lin-
hartovo srečanje sta tudi tekmovalnega 
značaja, saj tričlanski komisiji podelita 
nagrade tako za posamične ustvarjalne 
dosežke kot tudi za predstave v celoti.

K tej bogati produkciji ljubiteljskega 
gledališkega ustvarjanja v Sloveniji pa 
se vsako leto pridružijo še gledališke in 
lutkovne predstave v zamejstvu. Ker med 
vrednote in poslanstvo JSKD-ja spadajo 
tudi ohranjanje in razvoj slovenskega je-
zika, spodbujanje kulturne raznolikosti ter 
ohranjanje tradicije, je vsakoletni kulturni 
in umetniški prispevek Koroške zamej-
ske skupnosti dragocen in nenadomestljiv 
prispevek k ljubiteljskemu ustvarjanju. 
Društva koroških Slovencev, ki se ukvar-
jajo z gledališko in lutkovno dejavnostjo, 
se že vrsto let prijavljajo na srečanja v 
okviru JSKD-ja. Sklad uspešno sodeluje 
s Krščansko kulturno zvezo (KKZ) , ki od 
leta 2012 organizira Gledališki in lutkov-
ni festival Tribuna. Festivala se udeležijo 
tudi državni selektorji, ki imajo po pred-
stavah pogovore z ustvarjalci. Podajo jim 
svoje mnenja, pohvale in dodatne nasve-
te za prihodnje ustvarjanje. Predstave so 
popolnoma enakovredne predstavam v 
Sloveniji, ocenjene po enakih merilih in 
se imajo prav tako možnost uvrstiti na 
zaključne festivale. Ker sama kot selek-

torica že vrsto 
let sodelujem 
z JSKD-jem in 
sem zato vide-
la veliko pred-
stav, ki ste jih 
ustvarili na avstrijskem Koroškem, lahko 
mirno zatrdim, da po kakovosti povsem 
parirajo predstavam, ustvarjenim v Slo-
veniji. Veseli me tudi, da se vaši mladi 
gledališčniki redno in radi udeležujejo 
vsakoletnih poletnih gledaliških delav-
nic in na njih ustvarjajo predstave, ki jih 
nato nadgrajujejo še doma. Imate zelo 
dober sistem, sploh pri otrocih, da pri 
predstavah sodeluje tako mentor skupi-
ne kot režiser, česar v Sloveniji ne po-
znamo. Pri nas otroške predstave režirajo 
mentorji oz. učitelji, katerih poznavanje 
odrskih in režijski zakonitosti zelo va-
riira, kar posledično prinese predstave 
zelo različnih kakovosti. Sistem mentor – 
režiser se mi zdi dober predvsem zato, ker 
je pri otrocih poleg režije zelo pomemb-
no osebno poznavanje otrok, saj lahko le 
tako z njimi dosežemo dobro sodelovanje 
in delo. Je pa zadnja leta mogoče opaziti 
upad v številu prijavljenih predstav. Leta 
2013 je bilo na festival Tribuna prijavl-
jenih kar 14 lutkovnih, otroških in mla-
dinskih predstav, lansko leto 8 in letos 7. 
Upam, da je to zgolj naključje in ne trend, 
saj lahko gledališka dejavnost mladim 
pomaga do večje samozavesti, razvo-
ju govornih sposobnosti in odpravljanju 
strahu pred javnim nastopanjem. Predv-
sem pa oder ponuja prostor za neomejeno 
kreativnost in svobodno izražanje, ki si ga 
mladi želijo in zaslužijo.

piše Ana Ruter

Ana Ruter je selektorica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in dobra poznavalka ljubiteljske gledališke in lutkovne 
scene na avstrijskem Koroškem. Redno obiskuje predstave domačih skupin in je kot selektorica Javnega sklada sodelovala tudi 
na lutkovnem in gledališkem festivalu Tribuna 2019. Njena ocena gledališke in lutkovne dejavnosti pri nas na Koroškem daje 
vpogled »od zunaj« in je zato tem zanimivejša, saj vzpostavlja povezave do gledaliških in lutkovnih ustvarjalcev v Sloveniji in 
ostalem zamejstvu.  

Ana Ruter je izobražena gledališka igralka in je leta 2002 diplomirala na AGRFT na oddelku za dramsko igro in umetniško 
besedo pod mentorstvom Dušana Jovanovića in Sebastijana Horvata. Igrala je tudi v slovenskih filmih. Nastopala je in nastopa 
v raznih gledališčih Slovenije.
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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

komentar gostje:



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

komentar gostje:

četrtek, 4. 4. 2019, 19.30 
Predavanje: »Kako z začimbami 
izboljšamo imunski sistem in 
premagamo viruse, bakterije, 
zajedavce in glivice« 
Predava: Sanja Lončar
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

četrtek, 4. 4. 2019, 19:00
»Pobožnost S trnjem kronane 
glave«
Celovec, mestna fara 
sv. Egidija
Poje: MePZ J.P. Gallus

sobota, 6. 4. 2019, 19.30
Koncert Ženskega zbora Trta
Pliberk, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Trta

sreda, 10. 4. 2019, 19.30 
Občni zbor KPD Šmihel
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

petek, 12. 4. 2019, 18.00
Odprtje razstave  
Franto Andreas Uhl
Šentpeter, farna cerkev
Prireditelj: SPD Rož

petek, 12. 4. 2019, 19.30
Branje v živo
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

sobota, 27. 4. 2019, 19.30
Premiera, Poetična zgodba z 
glasbo: »Mali princ«
Gledališka skupina SKD Jepa-
Baško jezero
Ledince, kulturni dom
Ponovitve: 28. 4., 14.30; 29. 4., 
09.00, 10.00, 11.00
Prireditelj: SKD Jepa-Baško jezero

sobota, 27. 4. 2019
Vigredni koncert
Škocjan, K3
Prireditelj: SPD Vinko Poljanec

sobota, 27. 4. 2019, 19.30
Gledališki večer
Žitara vas, Kulturni dom
Prireditelj: SPD Trta

nedelja, 28. 4. 2019, 14.00
Sledi umetnosti
Šmihel, farna dvorana
Prireditelj: KPD Šmihel

nedelja, 28. 4. 2019
Koncert Lojzetu Slaku v spomin
Sele, pri Trklu
prireditelj: AK Obir

sobota, 4. 5. 2019, 18.30
Vigredni koncert
Velikovec, društvena dvorana PD 
Lipa
Prireditelj: PD Lipa 

Rožanska kulturna vigred
30. 3. - 9. 4. 2019

sreda, 3. 4. 2019, 19.30
Predavanje: Wie kann man 
Herzinfarkt, Demenz und Schlag-
anfall vorbeugen?
Predava: Ulrike Di Vora
Farni dom v Selah
Prireditelja: KPD Planina, 
Katoliška prosveta

petek, 5. 4. 2019, 19.30 
»Andrej Šuster-Drabosnjak in 
njegovi praprapravnuki«
Marnva Aleks Schuster
Poje pevska skupina »Svrž«
Pri Primku (Thomashof) na Reki 
pri Št. Jakobu
Prireditelj: KD Peter Markovič

ponedeljek, 8. 4. 2019, 19:00
Potopisno predavanje: 
Hanzi Weiss: Vietnam 
Center k&k v Šentjanžu (slo) 
torek, 9. 4. 2019, 19:00
Centris v Šentjanžu (nem)
Prireditelj: SPD Šentjanž

Koroški kulturni dnevi v 
Ljubljani 28. 3. - 5. 4. 2019
 
sreda, 3. 4. 2019, 11.00
Predstavitev publikacij KKZ in 
SNI UJ,
Literarno branje: Alenka Hain
Slovenska matica, Kongresni trg 
8/1

petek, 5. 4. 2019, 19.00
Koncert: Koroška pesem prek meja
Nastopajo: Tamburaški ansambel 
Loč, MePZ PD Sele
Linhartova dvorana Cankarjevega 
doma

Globaški kulturni dnevi 
2019, 24. 3. - 1. 5.

petek, 5. 4. 2019, 19.30 
Vse življenje za materinščino
Predstavitev disertacije o Milki 
Hartman
Eva-Maria Verhnjak-Pikalo, 
Glasba: Silvia Igerc, citre
Muzej Globasnica

sobota, 6. 4. 2019, 9.00 
Zajtrk v muzeju
9.00 zajtrk, 10.30 univ.prof. dr. 
Franz Glaser: Aquileia/Oglej
Muzej Globasnica

sobota, 6. 4. 2019, 14.30 
Otroški popoldan
Gledališka predstava »Pekarna 
MišMaš« (Otroška lutkovna 
skupina KPD Šmihel)
Delavnica torb: Anja Greiner
Farna dvorana

sobota, 6. 4. 2019, 20.00 
The Unit Pub Pop/Rock 
Manifest, Kernfusion, Popwal 
Unit PUB Juenna Čepiče

sobota, 27. 4. 2019, 19.30 
Koncert
Otroški zbor ŽivŽav, glasbena šola 
Globasnica, MoPZ Franc Leder-
Lesičjak, PIS Žvabek, MePZ Peca 
Ljudska šola Globasnica

nedelja, 28. 4. 2019, 14.30
Koncert Srečanje otroških in mla-
dinskih zborov
Prireditelja: KKZ in SKD Globasnica
Ljudska šola Globasnica

torek, 30. 4. 2019, 19.30
Finisaža 
Glasbeni okvir: mlade glasbenice
Kitara: Angelika Burkhardt, Živa 
Poberžnik, Zala Moschitz, Katarina 
Sima
Glasbena šola na Koroškem, razred: 
Janez Gregorič
Muzej Globasnica

sreda, 1. 5. 2019, 19.30
Kulinarika za dušo in telo, presen-
ted by Kvintet Donet
Special guests: Kmetija Kukman, 
Mesar Čebul Fritz, Histavino
Muzej Globasnica
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sobota, 23. 12. 2017, 18:00 
Božični koncert 
Nastopajo: Otroški zbor Trtinos,  
MoPZ Trta, ŽePZ Trta,  
vokalna skupina Tambula  
(Iniciativ Angola), kvartet  
MundArt, Glasbena šola Rutar 
Farna cerkev, Št. Lipš 
Prireditelj: SPD Trta 
 
sobota, 23. 12. 2017, 19:00 
Božični koncert 
Nastopa: Duo Appasionato  
(Sara Lešnik in Mihael Strniša) 
Lepenska šola, Lepena 
 
ponedeljek, 25. 12. 2017, 10:00 
Praznična maša na sveti dan 
z mašo Wolfganga Amadeusa  
Mozarta (Missa Brevis v G-duru,  
KV140) 
Nastopajo: Birgit Stöckler (sopran),  
Sebastian Seifert (alt), Grega Nowak  
(tenor), Gregor Einspieler (bas); 
zbor samostana Šentpavel v  
Labotski dolini;  
vodi: Florian Moskopf 
Samostan, Šentpavel v Labotski 
dolini 
 
torek, 26. 12. 2017, 15:00 
Premiera predstave »(Totalno)  
katastrofalna večerja« 
Nastopa: Gledališka skupina          
KPD Planina Sele;  
režija: Niko Kranjc 
Farni dom, Sele 
 
torek, 26. 12. 2017, 19:00 
Predstava Desni kupé Mladinska 
gledališka skupina 
KPD Šmihel »Sami močni«, 
besedilo in režija: Alenka Hain 
Farna dvorana, Šmihel 
 
torek, 26.1 2. 2017, 20:00 
Športni ples na štefanovo 
za ples igra: Ansambel Rosa 
Farni dom, Sele 
 
petek, 29. 12. 2017, 20:00 
»Trio« 
v gledališkem abonmaju Pogled dlje  
z dramskim prvencem Gašperja Tiča 
gostuje: Gledališče Koper 
igrajo: Uroš Smolej, Daniel Malalan, 
Rok Matek 
režija: Jaka Ivanc 
k&k, Šentjanž v Rožu 
 
petek, 5. 1. 2018, 20:00 
66. Slovenski ples 
za ples igrajo: Sam’s Fever,              
Big band Nova, Deja Vu 
International Band 
Casineum, Vrba 

sobota, 6. 1. 2018,  
Novoletno srečanje,                               
Hiša kulture, Žvabek, KPD Drava 
 
sobota, 6. 1. 2018, 14:30  
Novoletni koncert  
Kulturni dom, Šentprimož 
Prireditelj: SPD Danica 
 
sobota, 6.–7. 1. 2018  
Novoletno srečanje v Tinjah  
Prireditelj: Katoliška akcija 
 
sobota, 13. 1. 2018, 20:00 
Plesno-glasbena predstava                  
Koncert za Mam 
avtorica in koreografinja:                           
Maša Kagao Knez 
Farovž, Šentjakob v Rožu 
 
sobota, 13. 1.2018 
Podjunski ples  
Prireditelj: SKD Globasnica 
 
ponedeljek, 15.–17. 1. 2018  
Lutkovna predstava za šole in vrtce,  
Šmihel, Celovec, Šentjakob  
Prireditelj: KKZ 
 
petek, 19. 1. 2018 
Literarno branje in finisaža,                
Katja Kozjek-Varl  
Hiša kulture Žvabek 
Prireditelj: KPD Drava 

 
sobota, 20. 1. 2018 
Seminar za vodenje  
otroških in mladinskih zborov, 
Katoliški dom prosvete Sodalitas  
Prireditelj: KKZ 
 

ponedeljek, 22. 1. 2017, 19:00 
Podelitev Tischlerjeve nagrade 
prejemnica: Lenčka Kupper 
Tischlerjeva dvorana, Celovec 
Prireditelja: NSKS, KKZ 
 
četrtek, 25. 1. 2018, 17:00 
Noč višjih šol, Višja šola Št. Peter 
 
petek, 26. 1. 2018, 8:30–12:30  
Dan odprtih vrat  
višja šola Št. Peter 
 

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

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

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

Prispevki: Martin Kuchling, Verena Smrtnik, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip, Simon Rustia 
Slike: Nedelja, Novice, KKZ, SNI Urban Jarnik

termini:

sobota, 27. 1. 2018, 14:30 
Predstavitev publikacije                  
Tiha zemlja 
Kulturni dom Radiše 
Prireditelji: SPD Radiše, KKZ, 
SNI UJ 
 
nedelja, 28. 1. 2018, 14:30 
Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku  
Katoliški dom prosvete Sodalitas 
Prireditelji: Katoliški dom,                
PD Lipa 
 
sreda, 31. 1. 2018, 18:30 
Koncert Glasbene šole  
Pri Borovcu / Hotel Mittagskogel, 
Ledince  
Prireditelj: SKD Jepa-Baško jezero 
 
sobota, 3. 2. 2018, 20:00 
Ples Danice  
Igra ansambel Saša Avsenik  
Kulturni dom, Šentprimož 
Prireditelj: SPD Danica 
 
četrtek, 8. 2. 2018, 19:00 
Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku  
Celovec 
Prireditelji: KKZ, SPZ, Generalni 
konzulat RS v Celovcu, DSPA

nedelja, 18. 3. 2017, 14.30 
Koroška in Primorska pojeta 
Kulturni center Trbiž 
Prireditelji: KKZ / ZPZP /             
SKS Planika 

nedelja, 11. 3. 2017, 14.30

Prireditelj: KKZ 

Dom glasbe Celovec 

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
šiladelg :ečVerena 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
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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
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Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Verena Smrtnik, Zalka Kelih-Olip, Simon Rustia, Marija

   SNI Urban Jarnik, Gorensjki glas, JSKD,ZKK ,ecivoN ,ajledeN :ekilS

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

Gruškovnjak

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
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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

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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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
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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-Olip, Simon Rustia, Marija

   SNI Urban Jarnik, Gorensjki glas, JSKD,ZKK ,ecivoN ,ajledeN :ekilS

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

Gruškovnjak

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


