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Krš čanska 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 K orošci 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.
K rščanska 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 K upper. Lenčka
Ku pper 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 K rščanska
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.
april a v K ulturnem 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 L enčka K upper 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)

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

Poletna glasbena delavnica 
The soul of Motown
4.–8. 8. 2019
Dom prosvete v Tinjah
Sklepni koncert: 8. 8. 2019, 20.30
Prireditelja: Dom prosvete v 
Tinjah in KKZ

Gledališka in lutkovna 
delavnica
v Ankaranu
18. 8.–24. 8. in 24. 8.–30. 8. 2019 
Prireditelj: KKZ

40 let Teden mladih umetnikov

Gledališka predstava na 
prostem
Danes bomo tiči (J. Nestroy)
Premiera: 12. 7. 2019, 21.00
Vogrče, pred župniščem
ponovitve: 13., 14., 19., 20. in 21. 
7. 2019, vsakič ob 21.00
nadomestna termina: 15. in 22. 7. 
2019 
Prireditelja: KKD Vogrče in 
okolica, KKZ

Krščanska kulturna zveza 
organizira skupno vožnjo na 
ogled predstave:
19. 7. 2019 iz Sel
20. 7. 2019 z Zilje in iz Roža

V nedeljo, 30. junija 2019, je na Rebrci 
mrgolelo – vsak, ki je bil kdaj na Tednu 
mladih umetnikov, kot udeleženec, peda-
gog, spremljevalec ali umetnik, se je rad 
pridružil prirediteljem, številnim gostom 
in častnim gostom, ki so se zbrali, da pog-
ledajo nazaj na 40 uspešnih kreativnih let 
najmlajših od 6. do 12. leta starosti. Za to 
starost je namreč razpisan vsakoletni Te-
den mladih umetnikov in ko je ta starost 
dosežena, so premnogi žalostni in bi bili v 
tem primeru – izjemoma – radi mlajši, da 
bi še lahko prišli. Srečanje je bilo za pri-
reditelje – to so Mladinski center Rebrca, 
Krščanska kulturna zveza in Katoliška 
otroška mladina – priložnost za hvaležen 
pogled nazaj za štirideset prehojenih let, 
za zahvalo vsem, ki imajo zasluge, da ti 
tedni navdušujejo otroke več generacij. 
Predsednik KKZ Janko Krištof je v ime-

nu vseh prirediteljev pozdravil navzoče, 
Polde Zunder, ki je skupaj s somišljeniki 
položil temeljni kamen za Teden mla-
dih umetnikov, se je v svojem govoru v 
hvaležnosti spomnil vseh, ki so ga sprem-
ljali na tej poti – nekaterih žal ni več med 
nami, nekateri pa ga spremljajo vseh 40 
let! Med njimi je Anica Fugger, ki je skozi 
vsa štiri desetletja pomemben steber pro-
jekta. 

Kar kmalu po začetku leta 1979 sta se 
vključili Krščanska kulturna zveza s ta-
kratnim tajnikom Nužejem Tolmaierjem, 
ki je poskrbel za kontakte do lutkovnih 
ustvarjalcev in za finančno podporo, in 
Katoliška otroška mladina z Andrejo 
Lepuschitz, ki ji nikoli ne zmanjka idej. 
Ta simbioza zagotavlja vsestransko do-
bro pripravo vsakoletnega Tedna mla-
dih umetnikov in njegovo neprekinjeno  

priljubljenost. 
Pozneje sta se pridružili dve osebi, ki 

sta zaznamovali in zaznamujeta spored 
tednov s svojimi idejami, lutkovnimi pri-
spevki, prikazi in zaključnimi prireditva-
mi. To sta Tine in Breda Varl, Tine, dokler 
mu je dopuščalo zdravje, Breda Varl do 
današnjega dne. Ona je tudi za jubilejno 
prireditev s skupino mladih iz Maribora 
pripravila scenski prikaz ustvarjanja na 
Rebrci v preteklih desetletjih. 
V filmu, ki ga je pripravil Niko Kupper, 
so se pred očmi udeležencev zvrstile 
številne delavnice, mnogi obrazi otrok, ki 
so medtem že odrasli, ter utrinki zadnjih 
treh desetletij, odkar nas in Rebrco ORF 
spremlja s kamero za oddajo Dober dan, 
Koroška. 

(dalje na strani 4)

Zbor pedagogov je zapel ob 40-letnici na Rebrci



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 
11. aprila je Janez Stergar, ki ga poznamo 

kot dobrega poznavalca slovenskega za-
mejstva in velikega prijatelja koroških Slo-
vencev, iz rok predsednika Republike Slove-
nije Boruta Pahorja v predsedniški palači v 
Ljubljani prejel veliko odlikovanje: medaljo 
za zasluge. V utemeljitvi so izpostavili nje-
govo »dolgoletno požrtvovalno delo pri udejanjanju skupnega slovenskega 
kulturnega prostora«, za kar se mu zahvaljuje država Slovenija. Nagrajenec je 
od študentskih nog naprej tesno povezan s Koroško in se je na Inštitutu za na-
rodnostna vprašanja tudi službeno ukvarjal s koroško tematiko. Kot predsednik 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani pa skrbi za redne obiske in kulturno iz-
menjavo med Ljubljano in Koroško. Ob prejemu odlikovanja iskreno čestitamo!

Zdravko Inzko – 70 let
22. maja 2019 je prazno-

val okrogli jubilej pravnik 
in diplomat, visoki pred-
stavnik Združenih naro-
dov v Bosni in Hercegovi-
ni, predsednik Narodnega 
sveta koroških Slovencev 

in podpredsednik Krščanske kulturne zveze, 
Zdravko Inzko. Mednarodno priznani in viso-
ko cenjeni diplomat tudi v koroški srenji uživa 
visok ugled in je kljub številnim obveznostim, 
ki jih prinaša zahtevna služba, reden gost na 
kulturnih prireditvah koroških Slovencev, kot je 
sploh tesno povezan s kulturnim utripom svoje 
domovine. Kot politični predstavnik narodne 
skupnosti je mož dialoga, konsenza in sprave. 
V mladih letih je bil soustanovitelj in prvi pred-
sednik Slovenskega atletskega kluba. Po raznih 
diplomatskih službah, ki so ga vodile po raz-
nih celinah sveta, je od leta 2009 naprej visoki 
predstavnik v BiH. V vseh teh letih pa je ostal 
tesno povezan s Koroško in koroškimi Sloven-
ci. Posebnost je gotovo, da ob nedeljskih mašah 
sede tudi za orgle in spremlja ljudsko petje v 
svoji domači fari, v Svečah. Tudi za čas po 
službovanju ima že konkretne načrte, saj prav-
kar obnavlja stari skedenj pri p.d. Pregleju, kjer 
naj bi kultura našla dodaten dom. Ob osebnem 
jubileju iskreno čestitamo in želimo še mnogo 
uspeha, zdravja, zadovoljstva in moči.   

8. aprila 2019 sta zagnana kul-
turna delavca KPD Drava Rosina 
Katz-Logar in Lenart Katz iz rok 
deželnega glavarja Petra Kaiser-
ja prejela deželno odlikovanje. 
Za svoje dolgoletno prostovoljno 
delo na kulturnem in družbenem 
področju sta prejela koroško lovori-
ko za častno delo v zlatu z briljan-
ti. Ob prejemu odličja čestitamo in 
želimo še veliko uspeha, zdravja in 
zadovoljstva.

Janez Stergar prejel državno odlikovanje 

Deželno odlikovanje za Rosino Katz-Logar
in Lenarta Katza

Stanko Trap – 80 let
2. maja 2019 je praznoval 

življenjski jubilej Stanko 
Trap, župnik na Ziljski Bis-
trici in farni provizor župnij 
Brdo, Gorje in Melviče. Poz-
namo ga kot velikega rodo-
ljuba in človeka z izrazitim 

čutom za ljudi in družbo. Za svoje dolgoletno 
delo na duhovniškem in kulturnem področju in 
za svoje povezovalno delo znotraj slovenske 
narodne skupnosti na Koroškem je leta 2014 
prejel Tischlerjevo nagrado. Ob okroglem 
rojstnem dnevu mu želimo zdravja, sreče in 
božjega blagoslova. 

Lojz Kerbitz – 60 let
31. maja 2019 je v Vogrčah obhajal okrog-

li življenjski jubilej Lojz Kerbitz, motor in duša 
gledališkega ustvarjanja v Vogrčah in okolici. Dol-
goletni predsednik domačega društva in odbornik 
Krščanske kulturne zveze ter pobudnik obsežnih, že 
zdaj legendarnih predstav na prostem, je pred dvaj-
setimi leti skupaj z režiserjem Francijem Končanom 
in navdušenimi gledališkimi ustvarjalci uresničil 
prvo tovrstno predstavo pred vogrškim župniščem. 
Gledališče ga navdušuje in zaznamuje od mladih nog, vedno znova ga lahko kot 
izrednega igralca ali režiserja zasledimo tudi v pustnih predstavah. Ob osebnem 
prazniku želimo naprej uspeha, zdravja in osebne sreče.

Umrl je Janez Petjak
12. junija 2019 je v Štebnu pri Globasnici v 89. letu starosti umrl skladatelj, organist in zboro-

vodja Janez Petjak. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z glasbo in petjem in s svojim obširnim 
glasbenim opusom je sam zaznamoval glasbeno podobo Koroške. Bil je glasbeni samouk, ki se je 
strokovno izpopolnjeval ob poklicu zidarja na raznih občasnih šolanjih in seminarjih in ob drugih 
glasbenih mentorjih (mdr. Herman Kariš ali Radovan Gobec). V svojem življenju je vodil številne 
zbore, po navadi po več istočasno, in ustvaril okrog 150 cerkvenih ter nad 120 posvetnih pesmi in 
komponiral osem slovenskih maš. Uglasbil je veliko besedil koroških avtorjev, npr. Milke Hartman 
in Kati Marketz, in kot organist do zadnjega spremljal bogoslužja v štebenski fari. Do zadnjega je 
vodil tudi Moški pevski zbor Franc Leder-Lesičjak iz Štebna. Za svoje obširno glasbeno ustvarjanje 
je prejel več odlikovanj in priznanj – Cecilijino medaljo krške škofije, Kugyjevo nagrado, Janežičevo priznanje ali Gallusov 
kipec. Leta 2014 so se mu globaški pevci v sodelovanju z drugimi zbori pod vodstvom Edija Oražeja in Petre Straunik poklonili 
z izvedbo kantate njegovih izbranih pesmi K Bogu pred oltar. Vsem žalujočim velja naše iskreno sožalje, obdržali ga bomo v 
častnem spominu.



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 

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.

novo:

Teden mladih umetnikov – publikacija ob 40-letnici
Ob jubileju Tedna mladih umetnikov je Krščanska kulturna zveza pripravila brošuro z na-

slovom Pisani svet na Rebrci, v kateri najdete prispevke umetnikov in spremljevalcev, ki 
so sodelovali v teh 40 letih na Rebrci. Ob koncu je dodan še pregled vseh umetniških ted-
nov (teme, umetniki, spremljevalci), ki skupaj z uvodnimi spremnimi besedami prire-
diteljev in političnih ter cerkvenih predstavnikov podaja dopolnjeno sliko uspešnice 
Mladinskega centra na Rebrci, Krščanske kulturne zveze in Katoliške otroške mladi-
ne. Brošuro so izdajatelji predstavili ob praznovanju 40-letnice 30. junija na Rebrci. Pub-
likacijo lahko dobite pri Krščanski kulturni zvezi in v Mladinskem centru na Rebrci.

13. junija so 
Rožanski muzikan-
ti vabili na poseben 
Glasbeni Cocktail v 
Casineum v Vrbo, 
saj so tam pred-
stavili svojo drugo 
zgoščenko. Posebnost 
zgoščenke je, da so na 
njej posnetki v živo z 
jubilejnega koncerta 
oktobra 2018 ob 10-letnici ustanovitve skupine. Izbor pes-
mi predstavlja slovenske in mednarodne popevke ter zim-
zelene uspešnice. Sodeluje tudi Kvintet kmetijske zbornice. 
Zgoščenko lahko kupite v obeh slovenskih knjigarnah v Ce-
lovcu in pri članih skupine. Cena je 15 evrov.

Civilnik Andrej Gallob je zaključil službo
S koncem junija 2019 nas je zapustil civilnik Andrej Gallob, ki je od oktobra prejšnjega leta dalje opravljal službo pri 

KKZ. V tem času je podprl pisarniško delo in pomagal društvom pri večjih prireditvah na terenu. Ob zaključku civilne 
službe se mu zahvaljujemo za dobro sodelovanje in mu želimo vse dobro na njegovi nadaljnji življenjski poti.

Rožanski muzikanti so izdali
drugo zgoščenko
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novo: poročila:

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

Gledališka dneva v Celovcu
Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem je v juniju v sodelovanju z Mohorjevo vabil na gledališka dneva v Tischlerjevo dvo-

rano v Celovcu. Tako je Ensemble Linde v sodelovanju s Kulturnim domom Pliberk 7. junija v Tischlerjevi dvorani uprizoril igro HomeSi-
deStory, v kateri so sodelovali tujci iz raznih držav sveta, režijo je vodila Imke Logar-Thiessen. Isti večer je gledališka skupina KSŠŠK pred-
stavila svojo prvo gledališko produkcijo Faustopolarnost v režiji Lare Vouk. Igro, ki se naslanja na Goethejevega Fausta, so koroški študentje 
ponovili dan navrh na isti lokaciji. 8. junija je v Celovcu nastopila tudi lutkovna skupina KSŠŠD Klub Lutke s predstavo Veliki briljantni 
valček (Drago Jančar) v režiji Julije Urban in Ane Grilc. Mladi so se na ta način spoprijeli z različnimi brezčasno resnimi temami, ki v svoji 
nepretrgani aktualnosti terjajo pozornost družbe in njeno pripravljenost, da se jim resno posvetimo. Gledališka dneva sta tudi poskrbela za živ 
stik med dunajskim in celovškim študentskim klubom, ter izmenjavo kulturnega in kritičnega družbenega dela.   

Dekleta Smrtnik so predstavila prvo 
zgoščenko

25. in 26. maja 2019 
so Dekleta Smrtnik ob 
5-letnici delovanja v 
farni dvorani v Železni 
Kapli predstavila svojo 
prvo zgoščenko. Na dveh 
razprodanih koncertih 
so z izbrano pevsko lite-
raturo in čistimi glasovi 
navdušila občinstvo. Ob 
predstavitvi so sodelovali 
tudi Kvintet bratov Smrtnik ter Tomaž Boškin. Zgoščenko, na 
kateri najdete poleg slovenskih ljudskih pesmi in slovenskih po-
pevk tudi dve nemški ter venček skupaj z brati Smrtnik, lahko 
kupite v obeh slovenskih knjigarnah ter pri pevkah samih. Cena 
je 15 evrov.

Anica Wurm-Olip: »Rojena na kraju smrti … in preživela«
Anica Wurm-Olip je v samozaložbi izdala družinske spomine Jerebovih (Olipovih) na Obirskem. V knjigi, preds-

tavljeni junija v Katoliškem domu prosvete v Tinjah, je objavila življenjsko zgodbo svoje družine v slovenščini, 
slike iz svojega arhiva, zgodbo družine v nemščini, ter pesmi razmišljanja in priložnostne pesmi v slovenščini in 
nemščini. Inštitut Urban Jarnik je pomagal pri izdaji knjige.

Generalni konzul Milan Predan zapušča Celovec
18. junija je generalni konzul Milan Predan ob dnevu državnosti  vabil na vsakoletni sprejem v prostore Generalnega 

konzulata RS v Celovcu. Srečanje je bilo tokrat (tudi) v znamenju njegovega odhoda, saj po štirih letih službovanja na 
Koroškem zapušča Celovec. Tako sta se on in soproga Darka Zvonar Predan tudi poslovila od koroških prijateljev in znancev.

Ob odhodu se jima zahvaljujemo za odprta in prijateljska srečanja ter jima želimo vse dobro na nadaljnji službeni in življenjski poti.  

Anica Wurm-Olip
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Kakor kriminalka se bere opis neverjetnih vojnih in povojnih 
bolečih krivulj, ki zaznamujejo življenjsko pot prizadetih in 
usodo Aničinih najbližjih v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. 
Pa ni fiktivna kriminalka, je gola resnica! Zato je pomembno, 
da se taka pričevanja, kakor se na grozljiv način  razodevajo  v 
pričujoči knjigi, ohranijo naslednjim rodovom v opomin in 
svarilo.  
 
 
Die Geschichte mit den vielen schicksalhaften Weggabelun-
gen und Wendungen  liest  man wie einen Kriminalroman. 
Wäre es nicht bittere Wirklichkeit! Es ist der Lebensweg der 
Autorin und ihrer Angehörigen in den vierziger Jahren des         
vorigen Jahrhunderts. Als Mahnung und als Warnung, dass 
sich so etwas nicht wiederholen darf. 

 
Dr. Reginald Vospernik Mein Leben begann  

an einem Ort des Todes

Rojena 
na kraju 
smrti ... 

in preživela

Rojena 
na kraju  
smrti ... 

in preživela

Mein Leben begann  

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

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

Srečanje otroških in mladinskih zborov

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

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

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

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

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

16. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani 

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

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

V spomin in opomin

Festival Suha
16. junija je Oktet Suha vabil spet

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

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

Pisana Promlad
18. maja so organizatorji Volbanko-

va ustanova, Krščanska kulturna zve-

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

Die Chorherren

Lovro Sadja in umetnik Hanzi Mlečnik

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

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

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

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

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

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

Odprtje slikarskega tedna

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

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

ustvarjanje naše neposredne soseščinje. Tako so v letošnjem
tednu v Svečah sodelovali Katja Felle, Aleš Sedmak in Sebastijan
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80. rojstni dan in mladi pevci so ji česti-
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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

40 let Teden mladih umetnikov (nadaljevanje s strani 1)

Veliko je bilo zahvalnih besed, spominov in pogovorov. Ni 
bilo mogoče našteti vseh, ki so v vseh teh letih delali na Re-
brci. Z zlatimi črkami pa so zapisani v jubilejni brošuri, ki je 
nastala v pisarni KKZ pod uredniškim očesom Martina Kuch-
linga in Sabine Anderwald. V njej je uspelo za to obletnico 
zbrati niz prispevkov in misli pionirjev Tedna mladih umet-
nikov, spremljevalcev, pedagogov in mentorjev ter serijo slik. 
Vsakega, ki jo bo vzel v roke, bo popeljala v posamezne tedne, 
skozi štiri desetletja in ga povezala z Rebrco in rebrško družino. 

Besede čestitk so ob jubileju izrekli župan tržne občine 
Železna Kapla Franc-Jožef Smrtnik, v zastopstvu deželnega 
glavarja deželnozborski poslanec župan Jakob Strauß ter 
vodja sektorja za Slovence v zamejstvu pri Uradu RS Ro-
bert Kojc, ki je Mladinskemu centru na Rebrci izročil pri-

znanje urada. Prireditev so glasbeno olepšali Christian 
Laußegger, prav za to priliko sestavljen zbor pedagogov in 
spremljevalcev TMU, in domača skupina Klika iz Železne Kaple.

Spored je kot vedno simpatično vodila Monika No-
vak Sabotnik. Na ogled je bila tudi razstava umetnikov, 
ki so ustvarjali z otroki na Rebrci. Umetnine smo zbra-
li na KKZ, razstavo je zelo lepo oblikovala Nežika Novak. 

Tanja Kramer in Ursula Sienčnik, ki že dolga leta spremlja-
ta Teden mladih umetnikov, sta za brošuro ob mnogih risbah, 
ki ponazarjajo dogajanje na Rebrci, v en stavek strnili: »Re-
brca je za naju svet, kjer otrok (v tebi) za vedno najde dom«. 
Da bi Mladinski center na Rebrci in Teden mladih umetni-
kov še dolgo ostala to, kar privlačuje otroke iz vseh naših 
dolin! Da bi ne zmanjkalo idej in ljudi, ki jih uresničujejo!

Srečanje otroških in mladinskih zborov
Okrog 400 navdušenih mladih pevcev je letos oblikovalo obe 

pevski srečanji Krščanske kulturne zveze, prvo 28. aprila v ljud-
ski šoli v Globasnici (soprireditelj SKD Globasnica), drugo pa 
5. maja v farovžu v Št. Jakobu v Rožu (soprireditelj SPD Rož). 
Zbori in skupine iz Roža, Podjune in Zilje so na obeh srečanjih 
podali del svojega repertoarja in se predstavili vrstnikom in širši 
javnosti. Tako so v Globasnici zapeli: Otroška skupina Srčki 
& Mladinska skupina Sweethearts SPD Srce Dobrla vas, Mla-
da Podjuna Pliberk, Zbor LŠ Globasnica, Obirčki SPD Valen-
tin Polanšek Obirsko, Obirteens Obirskega pevskega društva, 
Otroški zbor Živ-Žav Globasnica, Zvezdice Danice in Mlajši 
mladinski zbor SPD Danica Šentprimož, Lipov cvet PD Lipa 
Velikovec, Otroški zbor PD Sele in zbor LŠ Mohorjeve Celovec.

V Št. Jako-
bu pa: Bilki-
ce Bilčovs, 
R o ž ´ c e 
Š e n t j a k o b , 
M e l o d i -
ja Bilčovs, 
JAMzi z 
naraščajem 
Celovec, Vokalno instrumentalna skupina SANJE Suha, 
Otroški in mladinski zbor Radiše, Jepca SKD Jepa-Baško 
jezero Loče in Mladinska pevska skupina AKLIB Bilčovs.

Klub graških študentov obhaja 45-letnico
V četrtek, 6. junija 2019, je Klub slovenskih študentov v Gradcu 

praznoval 45-letnico obstoja. Predsednik Aljaž Pestotnik je na pri-
reditvi ob jubileju pozdravil številne prijatelje in goste iz Gradca, 
Celovca in z Dunaja, klub sam pa se je predstavil s svojo močno de-
javnostjo, kar s tremi skupinami. Zapel je klubski zbor pod (novim) 
vodstvom Veronike Karner ter Mešani kvartet KSŠŠG in Kvintet 
KSŠŠG, oba pod vodstvom Christiana Laußeggerja. Pevski pozdrav 
iz Celovca je prinesel Zbor KSŠŠK pod vodstvom Kristine Kragelj. 
Med gosti so bili tudi nekdanji graški študent, zdaj predsednik Narod-

nega sveta koroških Slovencev in visoki predstavnik za Bosno in Her-
cegovino dr. Zdravko Inzko pa tudi podpredsednica NSKS Svetlana 
Wakounig ter tajnica Krščanske kulturne zveze Zalka Kelih-Olip. Ta 
je pevcem prinesla nekaj notnih zbirk KKZ za klubsko knjižnico, ki 
se še ustanavlja oz. ureja, pa monografije pomembnih koroških Slo-
vencev. Čestitala je klubu ob obletnici delovanja, študentom zaželela 
veliko uspeha pri študiju in v osebni rasti ter izrazila željo, da se 
po študiju vrnejo na Koroško in se vključijo v slovenska kulturna 
društva in zbore.  

Kulturni teden
Od 24. do 30 junija je v Velikovcu potekal letošnji Kulturni 

teden, ki ga prireja Biro za slovensko narodno skupnost dežele 
Koroške v sodelovanju s KKZ in SPZ ter z lokalnimi kulturnimi 
in občinskimi ustanovami. Na odprtju v mestni hiši Neue Burg v 
Velikovcu so nastopili in spregovorili lokalni kulturni in politični 
zastopniki ter deželni glavar Peter Kaiser. V imenu obeh osred-
njih slovenskih kulturnih ustanov je na predlog KKZ spregovorila 
Zalka Kuchling. V imenu PD Lipa je navzoče pozdravil predsed-
nik Martin Kuchling, v imenu občine pa župan Valentin Blaschitz. 
Pevsko in glasbeno so večer oblikovali Slovenska glasbena šola 
dežele Koroške, Mestna godba Velikovec, Vokalna skupina Lipa, 
Otroška in mladinska skupina Lipov cvet, Okrajni mladinski zbor 
Velikovec, mešani zbor Singkreis Völkermarkt ter kot gost iz Ce-
lovca Mladinski zbor ICS Zmaj. Kulturni teden se je nadaljeval 
25. junija z branjem v galeriji Magnet (avtorja Felix Kucher in 
Martin Kuchling) ter odprtjem razstave Karla Vouka. Isti dan je 
na gimnaziji Alpe Jadran v Velikovcu potekala tudi delavnica o 
zbiranju in dokumentiranju slovenskih hišnih in ledinskih imen; 

delavnico sta vodila Mar-
tina Piko-Rustia in Vinko 
Wieser. 27. junija je bila 
predstavitev izsledkov 
te delavnice in predsta-
vitev projekta Flu-Led 
v društveni dvorani PD 
Lipa, v petek zvečer je nastopila skupina Bališ v Stepu, v soboto je 
Zdravko Haderlap vodil kulturno-zgodovinski pohod po Velikov-
cu in v nedeljo je bil zaključek tedna z dvojezičnim ekumenskim 
bogoslužjem v cerkvi sv. Magdalene; bogoslužje sta vodila dekan 
Zoltan Papp in evangeličanski duhovnik Igor Vukan. Po sv. maši je 
sledil orgelski koncert Veronike Karner. V spremljevalnem progra-
mu Kulturnega tedna pa je bil še nogometni turnir Pokal narodnih 
skupnosti in družabni popoldan v domu za starejše občane, ki so ga 
oblikovali pevska skupina Dekleta Smrtnik in Jokej Logar. Tako 
je Kulturni teden s svojo pestro ponudbo uspešno vabil na spozna-
vanje in srečavanje sosedov obeh narodnih skupnosti v Velikovcu. 

Skupna pesem vseh nastopajočih v Globasnici

Lipov cvet je zapel ob odprtju

5
poročila:

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
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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

(nadaljevanje s strani 1)

Koncert Carmen manet
V nedeljo, 26. maja 2019, smo imeli priložnost 

prisluhniti vrhunskemu ženskemu zboru Car-
men manet iz Kranja, ki je pod vodstvom 
Primoža Kerštanja na povabilo KPD Šmihel in 
Krščanske kulturne zveze pel v šmihelski farni 
cerkvi. Zbor, ki je pred dvema letoma na tekmo-
vanju v Latviji osvojil naziv Evrovizijski zbor, je s 
svojim vrhunskim, pretanjenim petjem navdušil 
poslušalce. Izbor mednarodne pevske literature 
in sodobne slovenske pesmi je podal lep vpogled 
v glasbeni razvoj raznih evropskih držav. 

Koroški kulturni dnevi v Ljubljani

24. maja 2019 je bila slavnostna podeli-
tev nagrad in priznanj letošnjega natečaja 
pisanja Pisana Promlad. Natečaj vsako 
leto ob gmotni podpori Urada Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu razpišejo 
Volbankova ustanova, Slovenska prosvet-
na zveza in Krščanska kulturna zveza ob 
sodelovanju številnih ustanov koroških 
Slovencev. Tudi to leto je strokovna žirija 
(Mateja Rihter, Amina Majetić, Nadja 
Kurasch-Volavšek, Miha Vrbinc, Martin 
Kuchling) prebrala okrog 700 besedil, ki 
so jih mladi poslali na uredništvo. Ob slav-
nostni prireditvi v ORF teatru v Celovcu, ki 
jo je pevsko olepšala skupina JAMZi in jo 
je ORF slovenski spored prenašal v živo, so 
se na odru pred zbranim občinstvom pred-
stavili mladi pisatelji in pisateljice. Nagra-
jena besedila in izbor drugih besedil so bila 
kot vsako leto objavljena v posebni prilogi 
Nedelje.    

Pisana Promlad

V Galeriji Družine je bilo 28. marca 2019 slavnostno odprtje 
17. Koroških kulturnih dni v Ljubljani, ki jih je zaradi bolezni 
ministra Petra Česnika odprla državna sekretarka Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec. Isti večer je 
bilo na isti lokaciji tudi odprtje razstave dveh koroških umetnikov 
– Izidorja Sterna (risanje na porcelan) in Mirka Malleja (karika-
ture), razstavo je odprla veleposlanica Republike Avstrije Sigrid 
Berka. Kulturni dnevi so v slovenski prestolnici s pestrim spore-
dom do 5. aprila predstavili del kulturnega ustvarjanja koroških 

Slovencev: Lutkovno predstavo Alica v čudežni deželi (Lutkovna 
skupina SPD Srce), Predstavitev publikacij KKZ in SNI Urban 
Jarnik ter slavnostni koncert, ki sta ga oblikovala MePZ PD Sele 
pod vodstvom Romana Verdela in tamburaški ansambel Loče 
pod vodstvom Erike Wrolich. Kulturne dneve skupaj prire-
jajo Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Klub koroških 
Slovencev, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna 
zveza. 

Festival Suha
Priljubljeni čezmejni festival je letos 14. junija potekal že 20-

ič v Dravogradu, na Suhi pa je bil dan navrh, 15. junija, že 27-ič. 
Tudi letos je suškim pevcem uspelo pridobiti kot nastopajoče 
vrhunske male vokalne zasedbe iz Avstrije, Slovenije, in Latvije, 
ki so poslušalce popeljale v raznolik svet pevskega ustvarjanja. 
Tako so koncerta v cerkvi sv. Vida v Dravogradu in v suškem 
gradu tokrat oblikovali Gesangskapelle Hermann z Dunaja, 
Vokalna (ženska) skupina Lipa iz Litije, skupina Latvian voices 
iz Rige ter gostitelja Oktet Suha in Dravograjski sekstet.  

Lipov cvet je zapel ob odprtju

Nagrajenci, žirija in skupina JAMZi



Tiskovna konferenca – predstavitev Kul-
turnega portala FLU-LED

Tudi po zaključku čezmejnega evropskega projekta FLU-
LED leta 2015 posamezniki in ustanove na južnem Koroškem 
in Gorenjskem nadaljujejo z zbiranjem ledinskih in hišnih imen. 
Iz tega razloga je SPZ kulturni portal ledinskih in hišnih imen v 
sodelovanju s projektnimi partnerji dopolnila in tehnično poso-
dobila. Tiskovna konferenca in predstavitev portala, ki je dosto-
pen na www.ledinskaimena.si in www.flurnamen.at, je bila 2. 
aprila v knjigarni Haček.

Delovni sestanek za zbiralke in zbiralce 
imen v Rožu in na Zilji

SPZ, KKZ in inštitut Urban Jarnik so 25. aprila vabili v K&K 
na delovni sestanek za zbiranje ledinskih in hišnih imen za zbi-
ralke in zbiralce iz Roža in Zilje. Vinko Wieser je na sestanku 
predstavil novi kulturni portal FLU-LED, Martina Piko-Rustia 
pa je predstavila stanje zbiranja v posameznih občinah v Rožu 
in na Zilji. V Rožu je doslej izšlo devet kart za osem občin, 
štirje novi zemljevidi za občine v Rožu so v pripravi. Doku-
mentacija pa poteka tudi po celotni spodnji Zilji.

Gorski rešilci iz Beljaka na obisku pri 
inštitutu Urban Jarnik

Na začetku maja so inštitut Urban Jarnik obiskali gorski 
rešilci iz Beljaka (Bergrettung Villach), ki želijo slovenska le-
dinska in hišna imena vključiti v njihove podatkovne baze. Za 
rešilce je namreč vsaka informacija, ki pomaga natančno loka-
lizirati kraj ponesrečenca, pomembna, v skrajnem primeru tudi 
lahko reši življenje.

Od hiše do hiše – od ledine do ledine
Pohodi po Blatu, Vidri vasi in Nonči vasi

Ledinska in hišna imena so pomemben dejavnik identitete 
dvojezične čezmejne regije Geoparka Karavanke in širšega 
čezmejnega prostora. Da bi spoznali to enkratno kulturno 
dediščino, jo skupno dokumentirali in jo ohranili, sta Kulturni 
dom Pliberk in Geopark Karavanke v sklopu evropskega pro-
jekta EUfutuR vabila na pohode po Blatu, Vidri vasi in Nonči 
vasi. Skupno z domačini iz posameznih vasi je inštitut Urban 
Jarnik pri pohodih dokumentiral hišna in ledinska imena.

Dokumentiranje na kraju samem skupno z domačini ima 
številne prednosti, saj lahko domačini v skupni diskusiji imena 
takoj preverijo, v skupnih pogovorih pa se jih tudi lažje spomni-
jo. Zato bosta inštitut Urban Jarnik in Kulturni dom Pliberk s 
pohodi nadaljevala.

Ledinska in hišna imena kot kulturna 
dediščina regije — Predavanje in delavnica 
v okviru Kulturnega tedna v Velikovcu

V okviru letošnjega Kulturnega tedna v Velikovcu je inštitut 
Urban Jarnik sodeloval pri delavnici »Zbiranje ledinskih in 
hišnih imen« na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu in pri pri-
reditvi, na kateri so dijakinje in dijaki predstavili rezultate de-
lavnice. Na pobudo Urada za slovensko narodno skupnost pri 
Deželni vladi je inštitut Urban Jarnik spremljal projekt doku-
mentacije hišnih imen v Podjuni, ki so jo opravljali dijakinje 
in dijaki gimnazije. Inštitut jim je dal na voljo kartne podlage 
njihovih domačih krajev (iztise iz KAGIS-a, iz Franciscejskega 
katastra in ortofotke), dijakinje in dijaki pa so z velikim zani-
manjem in zagnanostjo spraševali družinske člane, sorodnike 
in sosede in nabrali lepo število hišnih imen iz raznih krajev 
Podjune, kjer so doma. V delavnici, ki je potekala 25. junija, sta 
Martina Piko-Rustia in Vinko Wieser predstavila projekt doku-
mentacije ledinskih in hišnih imen na Koroškem in spletni portal 
FLU-LED ter pomagala pri pripravi predstavitve zbirke hišnih 
in ledinskih imen za prireditev, ki je potekala 27. junija v pros-
torih Prosvetnega društva Lipa v Velikovcu. Večer so oblikovali 
Peter Jordan z Inštituta za raziskavo mest in regij Avstrijske 
akademije znanosti, Martina Piko-Rustia, Vinko Wieser ter di-
jakinje in dijaki gimnazije Velikovec. Peter Jordan je spregovo-
ril o družbenem pomenu geografskih imen na primeru ledins-
kih in hišnih imen ter oznak prometnih površin, pri čemer je 
tudi spregovoril o pomenu ledinskih in drugih lokalnih imen za 
poimenovanje novih cest. Martina Piko-Rustia je opozorila na 
lokalna imena kot nacionalno dediščino v seznamu nesnovne 
kulturne dediščine v Avstriji (www.unesco.at), Vinko Wieser pa 
je predstavil Kulturni portal FLU-LED. Samozavestno so svoje 
delo predstavil dijakinje in dijaki, pod vodstvom profesoric Eve 
M. Verhnjak-Pikalo in Stefanie Kolmanz-Rebernig. Pomemben 
cilj konvencije UNESCO o nesnovni dediščini je, da nesnovno 
dediščino spoznajo in osvojijo mladi. Projekt dijakinj in dija-
kov vzorno uresničuje konvencijo, zato se Avstrijska komisija 
UNESCO tega projekta veseli.

6 SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia
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Kolarska delavnica             
v rojstni hiši               

Lenčke Kupper�
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Ciril Rudolf v svoji delavnici. 
Fotoarhiv Len ke Kupper 
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Jakob Špicar med          
jeseniškimi                 

dramskimi igralci 

Ledinska in hišna imena

Svetovni dan čebel na Slovenski gimnaziji
Ob priložnosti letošnjega drugega svetovnega dneva čebel 

je Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sode-
lovanju s Krščansko kulturno zvezo in inštitutom Urban Jarnik 
16. maja vabil na prireditev v avlo Zvezne gimnazije in zvezne 
realne gimnazije za Slovence v Celovcu ter Dvojezične zvez-
ne trgovske akademije. Janko Pečnik je na prireditvi predsta-
vil skočidolski panj in prizadevanja za postavitev spominskega 
obeležja duhovniku in čebelarju Janezu Sumperju v njegovem 
domačem kraju v Ločah pri Vrbi. Tadej Čertov je kot mlad 
čebelar predstavil sodobne senzorje za čebelje panje, Igna-
cija Fridl Jarc, tajnica Slovenske matice pa je spregovorila o 
čebelah v literaturi in predstavila publikacije Slovenske matice 
o čebelarstvu in čebelah. Na pomen Slovenije pri ohranjevanju 

čebelarske kulture v svetovnem merilu je opozoril podpredsed-
nik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Rodman, saj je prav Slo-
venija dala pobudo za prvi svetovni dan čebel v letu 2018. Po 
prireditvi je sledila pokušnja dobrot čebelarstva Skubin iz Sel.

Ziljsko štehvanje letos prvič dediščina 
UNESCO

Konta z Bistrice na Zilji je 8. junija vabila na skupno prazno-
vanje vseh ziljskih kont ob podelitvi priznanja UNESCO, ki je 
bila decembra v Schladmingu. Peter Wiesflecker je na prireditvi 
spregovoril o ziljskem štehvanju in ziljski noši skozi čas, prvič 
pa letos ziljsko štehvanje na Bistrici na Zilji in v drugih krajih 
tudi spremlja dvojezični logotip organizacije UNESCO.
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Etnološki muzej na Kostanjah je 
praznoval 15-letnico obstoja
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Odprtje etnografskega muzeja na Solbici v Reziji
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�������������
tel. +39 (0)433 53428;  
e-pošta: muzej@rezija.com 
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Kolarska delavnica             
v rojstni hiši               

Lenčke Kupper�
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Ciril Rudolf v svoji delavnici. 
Fotoarhiv Len ke Kupper 
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Jakob Špicar med          
jeseniškimi                 

dramskimi igralci 
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Cikl Cakl 2017
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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 navduš ilo 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. 

Zlati plaketi

Čestitamo lutkovni skupini SPD Srce Dobrla vas in lutkovni sku-
pini Danica Šentprimož za prejeto zlato plaketo, ki sta jo prejeli na 
srečanju 5. 6. 2019. Srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin 
Slovenije, ki ga vsako leto prireja Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, je letos potekalo od 3. do 5. junija v Dolenjskih Toplicah pri 
Novem mestu.

Lutkovna skupina SPD Srce je prejela tretjo zlato plaketo. Tokrat 
za predstavo Alice v čudežni deželi po režiji Matevža Gregoriča. Lut-
kovna skupina Danica pa je prejela priznanje za avtorski projekt TV-
ŠALA po režiji Irene Rajh-Kunaver. Vsem skupaj želimo še naprej 
mnogo uspeha in veselja do gledališkega in lutkovnega delovanja.

- Lutkovna skupina SPD Srce Dobrla vas
- Lutkovna skupina Danica Šentprimož

Predstave na prostem so v Vogrčah v zadnjih desetletjih postale 
prava kulturna tradicija, ki med seboj povezuje vaški živelj, vaščane 
in prijatelje gledališča daleč naokrog. Uspešnica, ki se v Vogrčah od-
vija že od leta 1999 naprej v dvoletnih, včasih tudi triletnih presled-
kih, se letos nadaljuje že z deseto uprizoritvijo na idiličnem kraju 
pred vogrškim farovžem.

Letos so se društvenice in društveniki Katoliškega kulturnega 
društva za Vogrče in okolico odločili, da v režiji Alenke Hain uprizo-
rijo znano Nestroyevo komedijo Danes bomo tiči (Einen Jux will er 
sich machen). Komedija se ne dogaja na daljnem Dunaju in njegovi 
okolici, temveč sta kraj dogajanja Vogrče in Celovec. Igra je zabavna 
in pripoveduje zgodbo o trgovcu, ki se poda v Celovec na ženitvene 
oglede. V odsotnosti pa prepusti trgovino svojemu prvemu poslovod-
ju in njegovemu pomočniku.

Ker jima v prodajalni postane dolgčas, se tudi onadva odpravita v 
Celovec, da bi tam doživela pustolovščine. Ko v mestu srečata šefa, 
se stvari začnejo zapletati. Igra vsebuje vse elemente klasične ko-
medije, pri čemer seveda ne manjkajo ljubezen, ljubezenski zapleti, 
preprečevanje zaroke … Torej, za smeh je poskrbljeno.

Kako se zgodba res konča, si lahko ogledate v mesecu juliju. Pre-
miera v Vogrčah bo 12. 7., sledijo ponovitve 13. in 14. 7. ter naslednji 
konec tedna 19., 20., in 21. 7.  Pričetek bo vsakič ob 21. uri.

Krščanska kulturna zveza organizira iz Sel prek Apač skupno 
vožnjo z avtobusom na ogled predstave v PETEK, 19. 7. 2019, in v 
SOBOTO, 20. 7. 2019, z Zilje in iz Roža.

Gledališka predstava v Vogrčah: Danes bomo tiči

Poletna glasbena delavnica v Tinjah
Letošnja glasbena delavnica se že dvanajstič posveča raziskovanju 

bogate zakladnice zborovske literature.
Tokrat bomo spoznavali skladbe znamenite produkcijske hiše Mo-

town, s katero so sodelovali Stevie Wonder, The Jackson 5, The Sup-
remes, Marvin Gaye, Diana Ross in mnogi drugi. Na programu bodo 
tudi zborovske priredbe pred kratkim preminule Arethe Franklin ter 
druge skladbe Soul in R&B vokalistov iz 60-ih in 70-ih let preteklega 
stoletja. 

Prijava:
Za Poletno glasbeno delavnico se je treba prijaviti pisno s priloženo prijavnico ali po spletu http://www.sodalitas.at.
Rok prijave: 19. julij 2019
Število udeležencev za delavnico je omejeno!



petek, 12. 7. 2019, 21.00
Kino na horici
Št. Jakob, farovž
Prireditelj: SPD Rož

petek, 12. 7. 2019, 19.00
Odprtje razstave „Neznosna lahkost bivanja“
razstavljajo: Simon Kajtna, Frank Kropiunik, Tanja 
Prušnik, Jurij Smole, Larissa Tomassetti
razstava je na ogled do 18. avgusta
Rožek, galerija Šikoronja

petek, 12. 7. 2019, 21.00
Premiera, »Danes bomo tiči«
Ponovitve: 13. 7., 14. 7., 19. 7., 20. 7., 21. 7.
Nadomestni termini: 15. 7., 22. 7.
Vogrče, pred župniščem
Prireditelja: KKD Vogrče in okolica, KKZ

petek, 19. 7. 2019, 21.00
Kino na horici
Št. Jakob, farovž
Prireditelj: SPD Rož

nedelja, 21. 7. – sobota, 27. 7. 2019
Slikarski teden v Svečah
Prireditelja: SPD Kočna, KKZ

nedelja, 21. 7. 2019, 10.00
Korško žegnanje
Korte, farna cerkev

nedelja, 21. 7. 2019, 11.00
Kmečki praznik
Vidra vas
Prireditelj: SJK

sreda, 24. 7. 2019, 20.00
Gorenjski večer
Nastopajo: Kvintet bratov Smrtnik, Dekleta Smrtnik, 
Tomaž Boškin, Die lustigen Oberkrainer
Dobrla vas, Samostan
Prireditelj: SPD Srce
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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.
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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
   SNI Urban Jarnik, Gorensjki glas,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

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

petek, 26. 7. 2019
Pohod na Macno za praznik sv. Ane
Prireditelj: SPD Radiše

22. 7.–27. 7. 2019
Teden mladih umetnikov I
Rebrca, Mladinski center
Prireditelji: KKZ, KOM, MC Rebrca

sobota, 27. 7.–nedelja 28. 7. 2019
Društveni izlet 
avstrijska in slovenska Štajerska
Prireditelj: KPD Šmihel

29. 7.–3. 8. 2019
Teden mladih umetnikov II
Rebrca, Mladinski center
Prireditelji: KKZ, KOM, MC Rebrca

sobota, 3. 8. 2019, 19.00
Dalmatinski večer
Žitara vas, pred kulturnim domom
Prireditelj: SPD Trta

nedelja, 4. 8. 2019, 20.00
Poletna glasbena delavnica
Zaključni koncert
Tinje, Dom prosvete
Prireditelja: Dom prosvete, KKZ

4.–6. september 2019
Gledališko- & koncertno- tehnična delavnica
Učenje in dopolnjevanje znanja postavitve odrske 
tehnike (luč in zvok), osnove
lučkarstva in zvočne tehnike.
Delavnico vodijo Andrej Reichmann, Alexander 
Lomšek ter dva sodelavca RTV Slovenija
s področja glasbene produkcije.
Prireditelja: SPZ, KKZ

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
   SNI Urban Jarnik, Gorensjki glas,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

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


