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Ob 40-letnici mladinske gledališke in
lutkovne dejavnosti pri Kršœanski kul-
turni zvezi se s hvaležnostjo oziramo
na zaœetke sredi sedemdesetih let in na
pobudnike te dejavnosti – tu je treba
posebej omeniti takratnega tajnika
KKZ Nužeja Tolmajerja. On se je nav-
dušil za lutkovno dejavnost ob gostova -
nju lutkovne skupine iz Maribora leta
1974 in uspelo mu je, da je zanjo navdu -
šil koroško mladino. Prvi premieri skupi-
ne Lutke mladje so sledile številne lut-
kovne premiere, zaœele so nastajati
mladinske gledališke skupine. Z vese -
ljem pri KKZ nadaljujemo s tem delom
in posveœamo veliko pozornosti mladin-
ski gledališki in lutkovni dejavnosti.
Šmihel in Celovec imata že dolgo tradici-
jo na podroœju lutkarstva, v zadnjih letih
so se pridružili še drugi kraji: Suha,
Dobrla vas, Kotmara vas in Šentprimož.
Prav tako se veœa število mladinskih gle-
daliških skupin, iz katerih nastajajo
odrasle. Na tem mestu moram omeniti
režiserje prve ure, ki so koroškim skupi-
nam ostali zvesti do danes: Tine in Breda
Varl (lutke) ter Franci Konœan (gleda-
lišœe). Niso se zbali dolgih voženj in na-
pornih vaj, dela z najstniki, ki je vœasih
tudi pedagoško zahtevno, kajti zavedali
so se in se zavedajo, da ravno z mladin -
sko gledališko in lutkovno dejavnostjo
lahko nagovorijo ogromno mladih, jim
posredujejo ljubezen do gledališœa in do
slovenskega knjižnega jezika; kajti prav
oni bodo bodoœi nosilci kulturne dejav-
nosti med Slovenci na Koroškem.

V zadnjih letih se uresniœuje pri naših
društvih tudi to, o œemer so sanjali vizio-
narji v osemdesetih letih, ki so si želeli
gledališko šolo. Zdaj jo imajo društva v
Šentjanžu, Šmihelu, Bilœovsu in Selah.

Gotovo bodo tem sledile še druge.
Hvala vsem mentorjem pri društvih, ki

zbirajo otroke in mlade in jim s tem omo-
goœajo delo v skupinah. Oni so tisti, ki so
pravzaprav najpomembnejši œlen verige.
Kajti œe se najdejo voditelji, ki znajo nav-
duševati in si vzamejo œas za skupine, se
najdejo tudi otroci in mladinci, se najde-
jo besedila, se najdejo režiserji. Torej ve-
lika hvala vsem mentorjem, ki spremljajo
mlade in so vezni œlen med njimi in
režiserji. 

Delo v gledališki ali lutkovni skupini je
kot šola – prvo leto nekateri niti ne znajo
dobro slovensko brati, ne znajdejo se na
odrskih deskah. Gledališœe jih vzgaja, jih
uœi knjižnega jezika, jih uri v nastopanju.

Posebej razveseljivo je to, da iste otro-
ke in mladince sreœavamo na društvenih
prireditvah, na obœnih zborih društev se

pojavljajo njihova imena v vrstah odbor-
nikov slovenskih kulturnih društev,
prevzemajo manjše in veœje naloge, z le-
ti postajajo nosilci kulturne dejavnosti.
Zato lahko reœemo, da gledališka dejav-
nost ni le sama sebi namen in zaposluje
œloveka nekaj tednov od prve vaje do
premiere, temveœ pozitivno vpliva na ce-
lotno kulturno sceno koroških Slo-
vencev. Naša želja ob jubileju je, da bi  se
tudi v prihodnje našli ljudje, ki bi pos-
veœali svoj œas mladim ter mladinski gle-
dališki in lutkovni dejavnosti; da bi bilo
dovolj mladih, ki bi našli pot do gleda-
liške in lutkovne dejavnosti in jo vzljubi-
li. Kršœanska kulturna zveza jih bo pri tej
dejavnosti po svojih moœeh podpirala. 

Zalka Kelih-Olip
tajnica

REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Mednarodni lutkovni 
festival Cikl cakl
od 14. do 18. oktobra 2015 
Farna dvorana Šmihel, KD Pliberk
Prireditelja: KPD Šmihel, KKZ

Primorski dnevi 
na Koroškem
od 19. oktobra do 28. nov. 2015  
KKZ, Slovenska prosveta v Trstu,
Zveza slovenske kat. prosvete Gorica
Spored na strani 8

Gledališki praznik KKZ 
8. december 2015, 19.30 
Mestno gledališče Celovec
DOBRI ŒLOVEK IZ SEŒUANA
(Bertolt Brecht)
Gostuje Mestno gledališče ljubljansko

40 let organizirane dejavnosti rojeva sadove

Prva izmena nadebudnih mladincev na gledaliøki delavnici v Ankaranu avgusta 2015
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čestitamo:        

Anica Lesjak-Ressmann
– 50 let

V Ledincah je
praz novala okroglo
obletnico Anica
Lesjak-Ressmann,
predsednica SKD
Jepa-Baško jezero,
zboro vodja skupi-
ne akzent ter ravna-

teljica ljudske šole v Ledincah. S svo-
jim obširnim kulturnim delom že
desetletja sooblikuje kulturno življenje
na južnem Koroškem in skrbi za pre-
poznaven peœat slovenske kulture v
domaœem kraju in širši okolici. Ob ju-
bile ju ji želimo še mnogo bogatih in
uspeš nih let ter zdravja in zadovolj-
stva.

Milka Olip – 60 let
20. avgusta 2015

je praznovala Mil-
ka Olip, dolgoletna
sodelavka KKZ in
tajnica SNIUJ,
okrogli življenjski
jubilej. Milka Olip
je v okviru svojega

dela pri KKZ merodajno spremljala in
skrbela za odrsko dejavnost pri sloven-
skih kulturnih društvih na Koroškem.
Kot dolgoletna mentorica za gledali-
ško in lutkovno dejavnost pri KKZ je
skrbela za dobro povezavo med gleda-
liškimi in lutkovnimi ustvarjalci in
osrednjo kulturno organizacijo. Kot
pevka pri PD Sele in odbornica KPD
Planina že desetletja sooblikuje kultur-
no življenje v domaœih Selah. Pri
Slovenskem narodopisnem inštitutu
Urban Jarnik je sodelovala pri neštetih
terenskih raziskavah in spremljala
etnološko dejavnost na Koroškem. Ob
osebnem jubileju ji œestitamo in želi-
mo vse dobro, obilo zdravja in osebne-
ga zadovoljstva. 

Novi civilnik Simon Rustia
Od 1. oktobra da-

lje bo pri Kršœanski
kulturni zvezi
opravljal civilno
službo Simon
Rustia iz Celovca.
Absolvent ZG in
ZRG za Slovence v

Celovcu, ki ga poznamo kot zavzetega
nogometaša in pisca slovenske proze,
bo v naslednjih devetih mesecih okre-
pil pisarno KKZ in pomagal pri veœjih
prireditvah slovenskih kulturnih dru-
štev na Koroškem. Želimo mu, da se
bo dobro poœutil med nami in z zani-
manjem spremljal in sooblikoval kul-
turno življenje koroških Slovencev.

Od 1. septembra 2015 dalje je novi generalni konzul Republike
Slovenije v Celovcu Milan Predan. Sreœali smo ga že na nekaterih
prireditvah koroških Slovencev, obiskal pa je tudi že ustanove naše
narodne skupnosti. 16. septembra je bil na obisku pri Kršœanski kul-
turni zvezi in pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik v
Celovcu. Novemu generalnemu konzulu želimo, da se bo dobro
poœutil med koroškimi rojaki in da bo lahko uresniœil svoje vizije in
naœrte dobrega œezmejnega povezovanja. 

Bivši generalni konzulki Dragici Urtelj se zahvaljujemo za dobro
sodelovanje v œasu njenega poslovanja v Celovcu in ji želimo na na-
daljnji življenjski in poklicni poti vse dobro in mnogo uspeha.

Milan Predan novi generalni konzul v Celovcu

Za svoj pesniški opus in svoj prispevek k slovenski literaturi je
pesnik in slikar Gustav Januš 25. avgusta 2015 v Celju prejel pri-
znanje Zlatnik poezije, ki ga podeljuje ustanova Fit media v okviru
podelitve Veronikine nagrade. Priznanje so nagrajencu, ki v svojih
pesmih z ironijo in satiro zna predstaviti teme iz vsakdanjega do-
maœega koroškega okolja in jih povezati s splošnimi eksistencialni-
mi œlovekovimi stiskami in vprašanji, podelili ob slavnostnem
veœeru poezije na celjskem gradu. Nagrajencu œestitamo za odliko-
vanje!

Gustav Januš dobitnik zlatnika poezije

Nagrado First Step Award za pospeševanje filmskega narašœaja je
14. septembra 2015 v Berlinu prejela Andrina Mraœnikar za svoj ce-
loveœerni film Ma folie, s katerim je opozorila na svoje vrhunsko
ustvarjanje tudi že v domaœih kinodvoranah. Ob prejemu nagrade
œestitamo in želimo še naprej mnogo uspeha.

Andrina Mraœnikar prejela nagrado

Urad zveznega kanclerja na Dunaju je nagradil koro-
ško univerzitetno kulturno iniciativo Unikum s poseb-
nim priznanjem v okviru Avstrijske umetniške nagrade
2015 za kulturne iniciative. Za »izredne dosežke na
podroœju inovativnega in trajnostnega kulturnega
ustvarjanja« so kulturnemu centru podelili denarno pre-
mijo v vrednosti € 4.000.-. Zavzetim inovativnim kul-
turnim ustvarjalcem œestitamo.

Unikum prejel nagrado Urada zveznega kanclerja

Konœala se je zemeljska pot Janeza Kuchlinga, 
pd. Havžarja v Štriholœah
Na njegovem pogrebu 18. septembra je v želinjski cerkvi in na po-
kopališœu zadonela slovenska pesem iz grl številnih žalnih gostov,
ki so se hoteli posloviti od narodno zavednega moža, ki je kljuboval
raznarodovanju severno od Drave in moral zaradi svoje drže presta-
ti marsikatero žalitev in ponižanje. 

Janez Kuchling, po poklicu banœnik in kmet, se nikoli ni zadovoljil s tem, kar mu
je veleval stan, temveœ se je zavedal, da je treba vlagati trud v ohranitev vere, slo-
venske besede in pesmi. Bil je zastopan v župnijskem svetu, mežnar, bil je predsed-
nik Pevskega društva, ki ga je na Želinjah ustanovil Tomaž Holmar. Vedno je zasto-
pal tudi samostojno politiœno gibanje, kandidiral za Koroško volilno skupnost, za
Enotno listo na obœinski in deželni ravni ter za Skupnost južnokoroških kmetov. 

Kot zaupnik Narodnega sveta koroških Slovencev je deloval v raznih odborih te
osrednje politiœne organizacije. Dve poslovni dobi (1974 – 1980) je bil kot blagajnik
tudi v odboru Kršœanske kulturne zveze. Leta 1974 je skupaj z Jožetom Kopeinigom
in Pavletom Apovnikom dal pobudo za obnovitev Prosvetnega društva Lipa v Veli-
kovcu in bil prvi in dolgoletni predsednik društva. Na Želinjah se je tudi po njegovi
zaslugi do danes ohranilo koledniško petje okoli novega leta. Janez Kuchling je bil
sicer tih in skromen, a zapustil je moœne in trdne sledove na dolgi poti, ki jo je pre-
hodil. Njegov nasmejani obraz bomo ohranili v najlepøem spominu!

In memoriam
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kkz: evropski projekti: novo: SNI Urban Jarnik:        

Pogled na spletne strani
Zemljevidi s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni

• Zemljevid obœine Sele 
www.kosuta.at
www.kosuta.at/zemljevid

• Zemljevid in avdioposnetki nareœnih imen obœine
Kotmara vas 
www.gorjanci.at
http://www.gorjanci.at/index.php/zemljevid-top

• Œezmejni projekt FLU-LED – Kulturni portal ledinskih
in hišnih imen
Zemljevidi iz avstrijske Koroške in Gorenjske: Bekštanj,
Šentjakob v Rožu, Bistrica v Rožu, Šmarjeta v Rožu,
Tržiœ, Jesenice, Kranjska Gora
www.flurnamen.at
www.ledinskaimena.si
http://www.flurnamen.at/si/dokumente-si

• Œezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska
kulturna dedišœina v œezmejnem prostoru vœeraj,
danes in jutri
www.duo-kunsthandwerk.eu

• Œezmejni projekt Spomeniki – Biseri naše kulturne
krajine 
www.kleindenkmaeler.at   

• Œezmejni projekt Reg-Kult – Žive vezi /
Vitaler Kulturkontakt
www.reg-kult.si

• Dan spomenika – Tag des Denkmals 2015
www.tagdesdenkmals.at
www.tagdesdenkmals.at/kaernten
www.tagdesdenkmals.at/fileadmin/media/20150806_
download_low.pdf

Luise Maria Ruhdorfer: Geboren
zum Leiden und Sterben. Kärntner
geistliche Volksschauspiele

Na obœinskem uradu v Bekštanju je bi-
la 23. junija 2015 predstavitev tretje
knjige o koroških verskih ljudskih igrah,
ki jo je pripravila in uredila Luise Maria
Ruhdorfer. V knjigi avtorica obravnava
razvoj iger o Kristusovem trpljenju in
rojstvu na Koroškem, s komentarji vred
sta v knjigi objavljeni božiœna igra z
Otoka (iz leta 1898) in pasijonska igra

Jožefa Urana iz Lipe pri Vrbi (iz leta 1889) ter pasijonska kronika
Silvestra Wietingerja iz Metnitza (iz let 1911–1931 v nemšœini).
Objavljena sta tudi 2. in 3. del pasijonske igre iz Železne Kaple in
starejše velikonoœne in božiœne pesmi. Martina Piko-Rustia v
spremni besedi piše o Kristusovem trpljenju kot ljudski igri in du-
hovni jezikovni in kulturni dediøœini Koroške, Janko Kriøtof pa je
prispeval teoloøki komentar. 

Maria Bartoloth: Zilšœ™ puš™lœ -
Pesmi s spodnje Zilje / Gedichte
aus dem unteren Gailtal
(z DVD-jem)

Izšla je nova pesniška zbirka pesnice
Marije Bartoloth. V zbirki so objavljene
novejše pesmi v ziljskem nareœju, v
knjižno slovenšœino in nemšœino je pes-
mi prevedel Reinhold Jannach. Pesmi
ohranjajo spomin na nekdanje življenje
na Zilji, ohranjene so tudi dragocene
ziljske nareœne besede – zilski žob™r.

Zbirko sta izdala inštitut Urban Jarnik in Mohorjeva založba.
Knjigi je priložen DVD, na katerem avtorica bere svoje pesmi.

Maria Bartoloth se je rodila leta 1938 pri V™žíœarju v Gorjah na
Zilji. Odrašœala je v slovenskem ziljskem nare œju. Leta 1992 je pri
Mohorjevi založbi izšla njena pesniška zbirka Pa Zila še v™sœ™s
š™mi – Die Gail rauscht noch ållweil. V njej je Maria Bartoloth
objavila izvirne pesmi v domaœem ziljskem nareœju, ki jih je pre-
pesni la tudi v nemško nareœje. Leta 1993 je kulturni forum Freie
Akademie Feldkirchen pesnico odlikoval z nagrado MundArt
Literaturpreis. 

Vizualna antropologija - Osebne
izkušnje in institucionalni vidiki
Zbornik ob 70-letnici Naška Križnarja

V zborniku so zbrani prispevki sloven -
skih in tujih avtorjev, ki skozi osebno iz-
kušnjo in na narativen naœin razmišljajo
o razvoju vizualne antropologije,
predvsem v svojih specifiœnih okoljih.

Knjiga je poklon dr. Našku Križnarju,
ki se je v slovenski in mednarodni pro-
stor zapisal kot œlovek, ki je svoje
življenje posvetil dokumentaciji kultur-

ne dedišœine, problematiki etnografskega filma in vizualne pro-
dukcije. Martina Piko-Rustia v obsežnem œlanku opisuje njegove
raziskovalne poti na Koroškem.

N a j n o v e j š e :

Zgoøœenka »Zgodbe slovenskih
pesmi na Koroškem« 
MePZ  J. P. Gallus
Solo: Bernarda Fink-Inzko, Mario Podreœnik
Dirigent: Dominik Hudl
CD bo predstavljen na koncertu

v nedeljo, 4. 10. 2015, ob 19. uri, v Domu glasbe v Celovcu.

Luise Maria Ruhdorfer

Geboren zum Leiden und Sterben
Kärntner geistliche Volksschauspiele
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Predstavitve zemljevidov s slovenskimi
ledinskimi in hišnimi imeni

Ob zakljuœku œezmejnega projekta FLU-LED – Kulturni
portal ledinskih in hišnih imen sta 18. 6. v Celovcu in 19. 6.
2015 na Jesenicah potekali zakljuœni tiskovni konferenci.
Predstavitve zemljevidov s slovenskimi ledinskimi in hišni-
mi imeni so izdajatelji in društveniki pripravili tudi v
domaœih krajih – 20. junija v Šentožboltu (predstavitev kar-
te obœine Šentjakob), 2. julija na obœinskem uradu v Bekšta-

nju (predstavitev karte obœine
Bekštanj) in 11. julija na obœin-
skem uradu na Bistrici v Rožu
(predstavitev karte obœine
Bistrica v Rožu).
Predstavitev zemljevidov, v

standardnem knjižnem in na-
reœnem zapisu, obœine Šmar-
jeta v Rožu bo 16. oktobra
2015 ob 19:30 v hiši eksperi-
mentov EXPI na Koœuhi. 

Prisrœno vabljeni!

solo: Bernarda Fink-Inzko
Mario Podrečnik

dirigent: Dominik Hudl

Geschichten
slowenischer
Lieder 
in Kärnten

Zgodbe
slovenskih
pesmi
na Koroškem

Mešani pevski zbor/
Gemischter Chor
Jakob Petelin

 
 

 
 

  
 

 
 

 

    
    

    
   

   
   

    
    

      
    
       

    
     

     

      
    

  
  

       
     

    
    

  
                

         
 

         
       

      
           

         
        

         

   
      

   

     
      

   
       

     

          
          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Mehr Informationen: www.unserlied.at, www.nasapesem.at
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poročila:

Od 5. do 17. julija 2015 so potekale 27. Jezikovne poœitnice, ki jih organizira
Kršœanska kulturna zveza v sodelovanju z OŠ Grm na Dolenjskem. Letos se je
poœitnic udeležilo 11 otrok/mladincev iz Koroške, potekale pa so tokrat na spreme-
njeni lokaciji, namreœ v OŠ Šmarjeta na Dolenjskem, ker OŠ Grm pregrajujejo. Ude-
leženci so se z novim uœiteljskim timom in z izbranim poœitniškim spremljevalnim
sporedom poglabljali v svet slovenskega jezika in odkrivali jezikovne posebnosti in
tudi naravne in gradbene znamenitosti Šmarjete in okolice. Kot vsako leto so skupaj z
mentorji in uœitelji pripravili prikupno pisano brošuro, v kateri prikazujejo živo doga-
janje med jezikovnimi poœitnicami, kot posebnost pa je nastal kratek film, ki prikazu-
je doæivetja koroških dijakov z njihovimi sovrstniki iz Dolenjske. 

Jezikovne poœitnice v Šmarjeti na Dolenjskem Skupina maturantov
RAST na Koroškem

Skupina maturantov RAST iz Argenti-
ne je 11. in 12. julija 2015 obiskala Ko-
roško in si ogledala nekaj zgodovinskih
znamenitosti dežele, predvsem pa hodila
po sledeh prednikov, ki so po drugi sve-
tovni vojni zapustili Slovenijo in prek
Koroške potovali dalje v Argentino, kjer
so našli nov dom. Kot vsako leto so na
povabilo Kršœanske kulturne zveze pre-
živeli dva dneva na Koroškem in po-
drobneje spoznali slovensko narodno
skupnost in njeno delovanje. Živ stik z
argentinskimi Slovenci se zrcali v mno-
govrstnem sodelovanju in v številnih
obiskih tako koroških skupin v Argentini
kot argentinskih na Koroškem, najbolj
redna izmenjava pa je prav gostovanje
argentinskih dijakov vsako leto pri nas
na Koroškem.

Mladi umetniki so dva tedna ustvarjali na Rebrci
Od 20. julija do 1. avgusta je na Rebrci

potekal teden mladih umetnikov, ki je tu-
di letos privabil okrog 100 otrok, da so z
izbranimi umetniki in pod spremstvom
pedagogov preživeli lep poœitniški teden
v Komendi na Rebrci. Tema letošnjega
umetniškega tedna je bila Tisoœ in ena
noœ in otroci so lahko spoznali arabski
svet in se poglobili v œarobno-srhljivo
ozraœje Aladina, Šeherezade in drugih
arabskih junakov. Kršœanska kulturna
zveza, Katoliška otroška mladina in Mla-

dinski center na Rebrci skrbijo vsako leto za pisan spored med starodavnimi zidovi na
Rebrci in nudijo otrokom vpogled v raznovrstno umetniško in kreativno ustvarjanje.
Ob zakljuœku delavnic so otroci svoje umetnine in vsebino tedna z zakljuœno predsta-
vo pokazali staršem, prijateljem, znancem in sorodnikom.  

Poletna glasbena delavnica v Tinjah
Z odliœnim koncertom se je v œetrtek,

13. 8. 2015,   v ljudski šoli v Tinjah
konœala letošnja Poletna glasbena delav-
nica, ki jo organizirata Dom prosvete So-
dalitas in Kršœanska kulturna zveza. Pev-
kam in pevcem se je po lanskem uspehu
letos spet pridružil New Times Big Band
iz Šmihela. Udeleženci so se v petih dneh
pod strokovnim mentorstvom kakovost-
nega kadra glasbenikov – Edi Oraže
(umetniški vodja), Markus Geiselhart
(DE), Ana Bezjak (SLO), Vesna Petkovic
(SRB), Tonœ Feinig in Miha Vavti –
nauœili kar osemnajst novih pesmi iz sve-

ta popevk in jazza, med njimi tudi krstne izvedbe. S simpatiœnim, a profesionalnim
pristopom je delavnica v osmem letu pokazala, da je primerna tako za zborovske pev-
ce kot tudi za soliste. 

Igrivo do jezika
Od 16. do 21. avgusta 2015 je v Kato-

liškem domu prosvete v Tinjah potekal
teœaj slovenšœine za otroke od starosti od
8 do 11 let pod naslovom Igraje do slo-
venšœine. Ob raznih poœitniških dejavno-
stih ter ob sprošœenih uœnih urah so si
otroci tako »igraje« usvajali slovenski
jezik ter poglobili svoje znanje le-tega.
Poœitniško uœenje slovenskega jezika je
dobro dopolnilo drugim jezikovnim po-
nudbam, ki omogoœajo in krepijo jezi-
kovno znanje najmlajših uœencev.
Poœitnice ponuja Dom v Tinjah v sodelo-
vanju s KKZ.

Pisateljsko sreœanje
v znamenju Valentina
Polanška

Društvo slovenskih pisateljev v Av-
striji je 26. 9. 2015 vabilo na pisateljsko
sreœanje v gostilno Kovaœ na Obirskem.
Vsakoletno sreœanje redno nudi tudi kul-
turni spored ter služi povezovanju besed-
nih ustvarjalcev med seboj in njihovim
povezavam do založb in bralcev. Letos
je potekalo sreœanje v spomin na Valen-
tina Polanška, ki je umrl pred 30-imi leti.
V ta namen so odkrili spominsko plošœo
na ljudski šoli na Obirskem, ki obeležuje
hkrati toœko na Slovenski pisateljski po-
ti, ki povezuje besedne ustvarjalce v Slo-
veniji in na Koroškem. Ob sodelovanju
Društva pisateljev iz Slovenije in ob
vrhunskem kulturnem sporedu je dan po-
tekel v prijetnem ozraœju ob vznožju
Obirja in pokazal mnogo stiœnih toœk in
skupnih prizadevanj besednih umetni-
kov to- in onstran Karavank. 

Izlet v Økocjanske jame

Zbrana udeleæenka

Navduøeni pevci na zakljuœnem koncertu
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poročila:

Razstava Toneta Oblaka v Železni Kapli
Ob 70-letnici begunstva je izšla slikovna monografija del argentinskega slikarja Tone  -

ta Oblaka, ki je pred 70-imi leti zapustil domovino Slovenijo in kot begunec prek Koro-
ške prišel v Argentino. Pod naslovom »Zapustil sled sem svojih korenin« je v obširni raz-
stavi v farni dvorani v Železni Kapli 19. 9. 2015 predstavil svoje umetniško delo. Isti
veœer je bila prikazana tudi fotografska razstava Marjana Kocmurja »Umik œez Ljubelj«,
ki jo je predstavil neœak Boštjan Kocmur. Za glasbeni okvir ob odprtju razstave sta po-
skrbela Kvintet bratov Smrtnik in Oktet Suha, obe skupini sta tesno povezani z argentin-
skimi Slovenci, saj sta že gostovali pri njih in se tam veselili velike gostoljubnosti. 

15 let uspeønice
Trivium – tri poti 

14. 8. 2015 so SKD Globasnica, fa-
ra Globasnica, ORF-slovenski odde-
lek ter KKZ ponovno vabili na Goro
sv. Heme na priljubljeno prireditev
Trivium. Letos je bil Trivium v zna-
menju 15. obletnice tega umetniško-
kulturnega sreœanja na zgodovinskih
tleh, kot je v svojem uvodnem nago-
voru poudaril zgodovinar Franz Gla-
ser. Nadaljnji spored so sestavljali
razni prispevki zadnjih petnajstih let,
ki so zajeti tudi v publikaciji, ki je ob
jubileju izšla pri Mohorjevi založbi.

V knjigi najdete
tudi zgošœenko z iz-
branimi zvoœnimi
posnetki preteklih
let. Glasbeno so
veœer oblikovali Pe-
tra Ackermann,
Walter Auer, Arthur
Ottowitz, Janez

Gregoriœ in carinthia saxophonquar-
tett (Gilbert Sabitzer, Gerhard Lip-
pauer, Rudolf Kaimbacher, Günter
Lenart), literarne prispevke iz pre-
teklih petnajstih let sta brali  Alenka
Resman Langus in Mirjam Jessa.  

Oktet Suha in Podjunski
trio – turneja po Evropi

Oktet Suha in Podjunski trio sta od
28. avgusta do 6. septembra 2015 obi-
skala Nizozemsko, Belgijo in Franci-
jo, kjer so pevci in glasbeniki predsta-
vili slovensko pesem in koroške
melodije mdr. tudi na slovenski amba-
sadi v Bruslju. Tam so koroškim pev-
cem in glasbenikom prisluhnili visoki
evropski politiki in diplomati. Uspeš -
no turnejo so zakljuœili z nastopom v
Parizu. 

Sonus
Od 22. do 28. avgusta je na Bistrici

nad Pliberkom (Werkhof) potekala
10. mednarodna delavnica s poudar-
kom na komorni glasbi – SONUS.
Tudi v desetem letu je organizatorju
Janezu Gregoriœu uspelo pridobiti
izvrstne domaœe in mednarodne men-
torje, ki so z udeleženci pripravili
vrhunski spored, predstavljenem na
zakljuœnem koncertu 28. avgusta v
Kulturnem domu Pliberk. Sonus pa je
tudi letos privabil obœinstvo z vrhun -
skimi koncerti med potekom delavni-
ce ali že pred njenim priœetkom –
Sonus-Aviso koncert 9. maja v Muze-
ju Wernerja Berga v Pliberku, otvorit-
veni koncert 22. avgusta v Šmihelu ali
koncert gostov 26. avgusta v Muzeju
Liaunig na Suhi. 

Slikarski teden v Sveœah navduøil
V Sveœah je od 26. 7. do

1. 8. 2015 potekal Slikarski
teden, ki vsako leto privabi
umetnike iz Avstrije, Slove-
nije, Italije in drugih sred-
njeevropskih držav. Umetni-
ki na intenzivnih delavnicah
dajejo vpogled v svoje umet-
nostno ustvarjanje in pred-
stavljajo raznovrstne možno-
sti slikarskega izražanja.
Tako v Goršetovi galeriji v
Sveœah zaveje mednarodni
umetniški duh, ki privabi pri-
jatelje in ljubitelje umetnosti

in kulturnega ustvarjanja od blizu in daleœ. Kot vsako leto je SPD Koœna z izbranim
spremljevalnim sporedom, ki so ga oblikovali priznani umetniki in ustvarjalci, skrbelo
za pester potek umetniškega tedna. Ob zakljuœni prireditvi so umetnice in umetniki
obœinstvu predstavili umetnine, ki so nastale v teku slikarskega tedna 2015 v Sveœah.

Umetniki, ki so sodelovali v letu 2015: Katra Petriœek (SLO), Matej Košir (SLO),
Anna Maria Kramm (PL), Max M. Seibald (AUT), Ina Loitzl (AUT), Zuzana Kaliako-
vá (SK), Dunja Jogan (IT)

18. julija 2015 je vabila v galerijske prostore na
odprtje jubilejne razstave Marija Šikoronja v Ro-
žeku, saj galerija letos praznuje 30 let obstoja in je
z osrednjo-posebno razstavo (stenske slike Valen-
tina Omana, dela izbranih umetnikov in umetnic iz
Alpsko-jadranskega prostora) pokazala to, kar jo
vseh trideset let odlikuje: vrhunska slikarska umet-
nost iz regije s poudarkom na koroških ustvarjal-
cih. Galeriji in zavzeti vodji želimo še veliko
odliœnih razstav in veliko obiskovalcev, ki se zave-
dajo umetnostnih zakladov pred domaœim pragom.

Galerija Šikoronja je vabila na jubilejno razstavo

Miriam Oblak, Boøtjan Kocmur, Tone Oblak, Manfred in Nuæej Tolmaier,
Joæe Kopeinig, Lojze Dolinar in Zalka Kelih-Olip pred razstavo Toneta Oblaka

Sodelujoœi umetniki pred galerijo Gorøe v Sveœah

Marija Øikoronja z obiskovalci
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

V œetrtek, 24. 9. 2015, so bili etnologi
konservatorji Zavoda za varstvo kulturne
dedišœine Slovenije na strokovni ekskur-
ziji v Selah in v Železni Kapli. V Selah
so si pod vodstvom deželnega konser-
vatorja Gorazda Živkoviœa ogledali
Kobovnikovo in Krištanovo domaœijo.
Pri obeh kmetijah je še dobro ohranjeno

starejše kmeœko stavbarstvo. Del ekskur-
zije so bili tudi manjši spomeniki, zato so
se udeleženci ustavili ob spomeniku
žrtvam nacionalsocializma pred farnim
domom v Selah in pri Kozamurnikovi
kapeli na Obirskem, kjer je Martina Pi-
ko-Rustia predstavila œezmejni evropski
projekt Spomeniki ter pomen ohranjanja
znamenj in manjših spomenikov za kul-
turno krajino. Obnovljena Kozamurniko-
va kapela stoji neopazno ob poti ob Ko-
zarmurnikovi domaœiji, v sebi pa hrani
bisere, ki jih je zašœitil zavod za spome-
niško varstvo. Na Kobovnikovi domaœiji
v Selah so si udeleženci ogledali tudi
manjšo zasebno zbirko kmeœkih predme-
tov, veœja urejena zasebna zbirka pred-
metov iz vsakdanjega in prazniœnega
življenja v Železni Kapli in okolici je
na ogled pri gostilni Piskernik („Zum
Florian“) na Obirskem, kjer so na ogled
številni predmeti, med njimi tudi manj
znani objekti, redki in dragoceni avtomo-
bili in motorna kolesa. Pred gostilno so
informativne table o lovstvu, ena izmed
njih je posveœena Angeli Piskernik, nara-
vovarstvenici, ki je bila doma v Železni
Kapli. Ekskurzijo so udeleženci sklenili
v Rorejevi kovaœiji v Železni Kapli, kjer
je kovaœ Peter Dolinšek udeležence po-
peljal v svojo delavnico. Predstavil je os-
novne postopke kovanja železa in kar
kmalu je iz surovega kosa nastal umet-
niško oblikovan prstan. 

Po kmeœkih poteh - Strokovna ekskurzija
etnologov konservatorjev iz Slovenije

Kozamurnikova kapela na Obirskem

Kresovanje za Cirila im
Metoda – živa šega

Na predveœer godu sv. Cirila im Meto-
da (5. julija) v Podjuni še sežigajo kreso-
ve v œast obema slovanskima apostolo-
ma. Za ohranitev šege se trudi tudi
Moški pevski zbor kralj Matjaž, ki je še-
go, ki je bila živa do œasa druge svetovne
vojne, ponovno obudil leta 1989.
Društveniki vsako leto pripravijo kres,
ob kresu pojejo domaœe slovenske pesmi
in se spominjajo slovanskih apostolov.
Ciril im Metod iz Soluna sta pokristja-
njevala Slovane in v ta namen prevedla
celotno biblijo v starocerkveno slo-
vanšœino. Leta 868 je papež Hadrijan II.
slovanski jezik priznal kot liturgiœni je-
zik, zato veljata Ciril in Metod tudi kot
priprošnjika Slovanov. Leta 1980 je pa-
pež Janez Pavel II. slovanska apostola
med drugimi imenoval za zašœitnika
Evrope.

Deželna vlada je letos junija spremeni-
la odredbo, ki doloœa izjeme pri prepove-
di sežiganja (Kärntner Verbrennungs-
verbot-Ausnahmeverordnung) in od
letos naprej tudi zakonsko izjemno do-
voljuje sežiganje kresov za Cirila in Me-
toda. Inštitut Urban Jarnik je kot gradivo
za spremembo odredbe pripravil uteme-
ljitev, ki predstavlja šego kresovanja ob
Cirilu in Metodu ter pregled œašœenja sv.
Cirila in Metoda na Koroškem. Po starej-
ših œasopisnih virih je bilo kresovanje od
leta 1887 naprej do prve svetovne vojne
zelo razširjeno, ponekod še do druge
svetovne vojne, potem je bila šega pre-
povedana. Po drugi svetovni vojni so jo
v nekaterih krajih oživili, v Podjuni je ži-
va še danes.

Z odkritjem spominske plošœe na
proœelju župnišœa v Železni Kapli so 29.
maja 2015 v domaœem kraju ozavestili
javnosti pomen Angele Piskernik, prve
Slovenke z doktorskim nazivom s pod -
roœja naravoslovja in prve slovenske na-
ravovarstvenice. Tabla je nastala na
skupno pobudo Slovenskega prosvetnega
društva Zarja, Kluba koroških Slovencev
v Ljubljani in Kluba 99. Oblikoval jo je
arhitekt in slikar Karl Vouk. Angela Pi-
skernik je bila v domaœem kraju dolgo
pozabljena in nevidna. V œezmejnem
projektu je Klub prijateljev lova leta
2006 uresniœil lovsko uœno pot pri gostil-
ni Piskernik na Obirskem. Prva tabla te
poti govori o Angeli Piskernik, vizionar-
ki iz Lobnika. Leta 2015 je Angela
Piskernik dobila dostojno spominsko
plošœo, ki v središœu Železne Kaple spo-
minja na pomembno botaniœarko, rojeno
v Lobniku. Bila je pobudnica varstva na-
rave, glasnica spoštovanja ženskih pra-

vic, zagovornica praviœne družbe in  jet -
nica v taborišœu Ravensbrück. Po Angeli
Piskernik naj bi mesto Celovec v koroški

prestolnici imenovalo cesto. To predlaga
nadomestna odbornica zelenih v Celovcu
Sonja Koschier.

Spominska plošœa Angeli Piskernik na farnem domu v Železni Kapli

Odkritje spominske ploøœe
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gledališče:Mateja Kert

Že 40 let prireja KKZ Gledališko in lutkovno delavnico za mlade koroške ust-
varjalke in ustvarjalce, letos od 17. do 29. avgusta, sodelovalo pa je 13 skupin.
Skupine so pridno delale in pripravljale nove predstave, vmes pa je bilo seveda œasa
za kopanje in druženje ter izlet v Piran oz. Koper. Tu pa tam nagajajoœemu vremenu
smo kljubovali z umikom v notranji bazen. Vsaka skupina je prišla na delavnico s svo-
jimi strokovnjaki in strokovnjakinjami in mentorji in mentoricami, vsem pa sta bila na
voljo Gregor Geœ kot mentor za govor in Igor Sviderski kot mentor za gib. 

Ob jubileju je v pripravi tudi posebna brošura, ki bo nudila pregled dejavnosti, ki je
sad gledaliških in lutkovnih delavnic. 

Na delavnici so bili:
• Mlajša mladinska gledališka skupina SPD BILKA

Bilœovs, režija: Aleksander Tolmaier, mentorstvo: Jana Hedenik
• Združena mladinska gledališka skupina SPD BILKA,

Bilœovs, režija: Alenka Hain, mentorstvo: Marija Hedenik
• Mladinska gledališka skupina ŠCHOK,

SPD Trta, Žitara vas, režija: Branka Bezeljak, mentorstvo: Jožica Gregorn
• Mladinska gledališka skupina SPD RADIŠE

režija: Mirel Knez, mentorstvo: Mateja Walter
• Lutkovna skupina ŒAŒO ŒEŒE

SPD Gorjanci, Kotmara vas, režija: Katja Povše, strokovno mentorstvo:
Iuna Ornik, mentorstvo: Monika Wieser-Zeichen

• Lutkovna skupina SRCE
Dobrla vas, režija: Matevž Gregoriœ, mentorstvo: Giti Neuwersch

• Otroška gledališka skupina ŠENTLIPŠ
SPD Trta, režija: Bernarda Gašperœiœ, mentorstvo: Roswitha Stern

• Skupina SAMI MOŒNI
KPD Šmihel, režija: Alenka Hain, mentorstvo: Kristina Trap-Jernej

• Mladinska gledališka skupina ŠTKGRA
KPD Šmihel, režija: Alenka Hain, mentorstvo: Micka Opetnik

• Mladinska gledališka skupina KKD VOGRŒE in okolica
režija: Lojz Kerbitz, mentorstvo: Lojz Kerbitz, Jelka Stern

• Mlajša gledališka skupina KPD PLANINA
Sele, režija: Michael Kristof, mentorstvo: Milena Olip

• Gledališka skupina KPD PLANINA, Sele
režija: Niko Kranjc, mentorstvo: Martin Dovjak

• Lutkovna skupina SPD DANICA
Šentprimož, režija: Natalija Herlec, mentorstvo: Rozi Kummer-Pasterk

Prva premiera nove sezone je bila 18. 9. v Kulturnem domu KUMST – Otroška
gledališka skupina Šentlipš, SPD Trta, s predstavo Na vrtu pod režijo Bernarde
Gašperœiœ. Igro so mladi gledališœniki ponovili dan kasneje, 19. 9., prav tako v Kul-
turnem domu KUMST.

Mladinska gledališka skupina SPD Radiše pod režijo Mirel Knez pa je uprizorila
igro Don Juanna. Premiera predstave je bila 26. 9. v Kulturnem domu na Radišah. 

To sta bili prvi dve premieri nove gledališke in lutkovne sezone po Ankaranu. V
naslednjih tednih in mesecih bodo sledile ostale, pa tudi nekaj predstav iz stare gleda-
liške sezone si je še mogoœe ogledati. Tako bodo 11. 10. v Selah igralci Gledališke
skupine SPD Bilka iz Bilœovsa ponovili predstavo Slehernik. Mlajša gledališka skupi-
na iz Sel pa bo gostovala še na izbranih odrih v Sloveniji in Italiji s predstavo Opera
za tri groše. Za Brechtovo opero so bili mladi gledališœniki tudi izbrani za Linhartovo

sreœanje v Postojni, kjer so v tek-
movalnem sporedu prejeli diplo-
mo Linhartovega sreœanja za glas-
beno interpretacijo. To odliko -
vanje potrjuje pot selskih gleda-
lišœnikov, ki so si v preteklih letih
pridobili bogate gledališke iz-
kušnje in postavili na oder ter
mojstrsko odigrali zahtevna gleda-
liška besedila. Ob prejemu diplo-
me œestitamo in želimo še mnogo
podobnih uspehov!    

Gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu 
Mednarodni lutkovni
festival Cikl cakl: 
14. – 18. 10. 2015 
KPD Šmihel/KKZ

sreda 14. 10., 18.00
Odprtje festivala
Predstavitev lutkovnih delavnic 
Obœinski urad Šmihel

œetrtek, 15. 10., 8.30, 9.45, 11.00
Zaljubljeni žabec 
Predstava za ljudske šole in vrtce 
Lutkovno gledališœe FRU FRU (SLO)
Od 3. leta dalje; 45 min. 

petek, 16. 10., 8.00, 9.15, 10.30
Ein Schaf fürs Leben
Predstava za ljudske šole in vrtce 
Figurentheater Gerti Tröbinger (A)
Od 3. leta dalje; 45 min. 
Farna dvorana Šmihel

petek, 16. 10., 19.30
Im Blut
Christoph Bochdansky und die
Strottern (A)
Kulturni dom Pliberk
Od 8. leta dalje; 45 min.

sobota, 17. 10., 11.00
O Grdinici, ki je šla na lov
Glasbeno-lutkovna predstava
Lutkarnica Koper (SI)
Od 2. leta dalje; 40 min.
Farna dvorana Šmihel

14.30: Sadne zgodbe 
Inkubator Moment Maribor
(SLO/SK/CZ)
Farna dvorana Šmihel

19.30: Finger and Thumb Theatre
(GB)
Small Fables
Od 3. leta dalje; 45 min. 
Farna dvorana Šmihel

21.30: Pavliha Revival
Teatro Matita (SLO)
Od 15. leta dalje; 40 min.
Farna dvorana Šmihel

Po predstavi: Študentje svetovno znane 
akademije za lutkarstvo iz Prage
The Bottles
Lutkovni performans

nedelja, 18.10., 11.00
Vrata v kratek œas
Premiera domaœe skupine
»Sami moœni«
Farna dvorana Šmihel

18.00: Vrata v kratek œas
Ponovitev predstave domaœe skupine
»Sami moœni« 
Farna dvorana Šmihel

CIKL CAKL on tour
S predstavo Small fabels Drew Colby
gostuje tudi v Celovcu (15. oktobra) in 
na Prevaljah (16. oktobra).

Otroška gledališka skupina ŠENTLIPŠ
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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
Mateja Kert -13 mateja.kert@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

termini:

Slike: Nedelja, KKZ, Vincenc Gotthardt, Martina Piko-Rustia, Franc Opetnik, Gabi Frank, Saøa Roøkar, Mitja Feguø
Prispevki: Martin Kuchling, Mateja Kert, Martina Piko-Rustia, Zalka Kelih-Olip
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sobota, 17. 10. 2015, 20.00
Dober veœer, sosed – Guten Abend,
Nachbar! 
Ljudska šola Rožek 
Prireditelj: KD Peter Markoviœ

sobota, 17. 10. 2015, 20.00
25 let Trio Pegrin
Gostilna Kovaœ na Obirskem
Prireditelj: Alpski klub Obir

sobota, 17. 10. 2015 
Društveni izlet PD Lipa
Bled in Ljubljana
Prireditelj: PD Lipa

nedelja, 18. 10. 2015, 14.30
Ponovitev igre: Ta veseli dan ali
Matiœek se ženi 
Kulturni dom KUMST, Žitara vas 

nedelja, 25. 10. 2015, 19.30
Jesenski koncert
Ljudska šola Šmihel pri Pliberku
Prireditelj: Pevsko društvo Gorotan 

nedelja, 25. 10. 2015
Dober veœer, sosed!
Radiše, SPD Radiše 

petek, 6. 11. 2015 
Slovenšœina in WHATSAPP –
od zibelke do spletnih omreæij
Naborjet v Kanalski dolini 
Prireditelji: Iniciativa Slovenšœina
v družini, Kulturno središœe Planika
v Kanalski dolini, KKZ

torek, 10. 11. 2015, 10.30
Prezentacija kratkih filmov
projekta Iskrica
CineCity v Celovcu
Dolinøek film, Promlad, KKZ

ponedeljek, 23. 11. 2015, 19.00
Podelitev Einspielerjeve nagrade 
Tischlerjeva dvorana, Celovec

torek, 22. 12. 2015, 17.30
25-letnica lutkarjev SKD Celovec
Jubilejna predstava Artur in
predstavitev CD
Tischlerjeva dvorana, Celovec

petek, 2. in sobota, 3. 10. 2015,
20.00
Gledališka predstava JEZ –
Der Damm
Farovž Šentjakob
Prireditelji: SPD Rož, KKZ, SPZ

sobota, 3. 10. 2015
Delavnica cajona 
Dom prosvete v Tinjah, 
Prireditelja: Dom Sodalitas, KKZ

sobota, 3. 10. 2015, 17.00–22.00
Noœ odprtih vrat
Zadnji dan øe na ogled stenske
slike Valentina Omana in
razstava ob 30-letnici galerije
Galerija Øikoronja, Roæek

sobota, 3. 10. 2015, 19.30
Koncert ob 20-letnici Tamike
Farna dvorana Æelezna Kapla

nedelja, 4. 10. 2015, 19.00
Koncert »Zgodbe slovenskih
pesmi na Koroškem« 
Dom glasbe v Celovcu
Prireditelji: MePZ Gallus,
rastimo skupaj/zusammenwachsen

Nedelja, 4. 10. 2015, 20.00
Slehernik (H. v. Hofmannsthal)
Farna dvorana v Globasnici
Gostuje gledališka skupina
SPD Bilka

sobota, 10. 10. 2015, 14.00
Dan odprtih vrat, 
Hiša kulture Žvabek
Prireditelj: KPD Drava

sobota, 10. 10. 2015, 19.30 
Farni dom Bilœovs 
Premiera igre: BIK TV
Mlajša mladinska gledališka
skupina SPD Bilka

nedelja, 11. 10. 2015, 17.00 
Ponovitev igre: BIK TV

nedelja, 11. 10. 2015, 19.30
1. predstava v okviru
Gledaliøkega abonmaja Sele
Slehernik (Hugo von Hofmannsthal)
Igra Gledališka skupina SPD Bilka
Farni dom Sele
Prireditelj: KPD Planina

petek, 16. 10. 2015, 19.30
Predstavitev zemljevida z
ledinskimi in hišnimi imeni v
Šmarjeti v Roæu
EXPI na Koœuhi
KD Šmarjeta/Apaœe in soprireditelji

petek, 16. 10. 2015, 19.30
Premiera igre: Ta veseli dan ali
Matiœek se ženi
Kulturni dom KUMST, Žitara vas
Mlad. gledališka skupina Šchok 
Prireditelj: SPD Trta
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17. Primorski dnevi
na Koroškem
19. oktober – 28. november 2015

ponedeljek, 19. 10. 2015

11.00 Predstavitev publikacij
• Med izbiro in zgodovino - spomini

goriškega Slovenca, Karl Bonutti
• Slovenska pesem v tujem škornju,

od doma do puøœavskega peska,
Marija Stanonik

• O umiti in v prt zaviti lobanji, ljudska
religioznost v Kanalski dolini, Nataša
Gliha Komac

• Shranili smo jih v banœah, oblaœilno
izrazoslovlje v Kanalski dolini, Karmen
Kenda Jež

• Beneœija, kjer se mala in velika
zgodovina sreœata, Giorgio Bankiœ, Dom

torek, 20. 10. 2015
18.00 Odprtje razstave
Katoliøki dom prosvete v Tinjah
Deziderij Øvara, Trst 
18.30 Sreœanje glasbenih šol 
Katoliøki dom prosvete v Tinjah
Sodelujejo uœenci Slovenske glasbene
šole dežele Koroške, SCGV Emil
Komel iz Gorice, Glasbene matice
iz Trsta

petek, 23. 10. 2015, 9.30     
Predstava Eeny, Meeny, Miny, Moe,
Ražunova dvorana, Višja šola Øt. Peter
Gostuje gledališka skupina Mosp iz
Trsta

petek, 23. 10. 2015, 10.30      
Predstava Stara hiška, hruška, buška in
zlato pero
(Luœka Susiœ), režija: Luœka Susiœ
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Gostuje Slovenski oder, Trst

torek, 27. 10. 2015, 19.00
Okrogla miza
Tema: Varœevalni ukrepi – kako zago-
toviti nadaljnje delovanje slovenskih
struktur?
Sodelujejo: SSO, SSk, NSKS, EL 

sobota, 28. 11. 2015            
19.30 gledališka predstava
»Aulularia« (Titus Maccius Plautus)
režija: Franko Æerjal
farna dvorana v Selah
Gostuje dramska družina SKPD F. B.
Sedej iz Øteverjana


