
Krščanska kulturna zveza je v 
ponedeljek, 25. 11. 2019, vabila na red-
ni občni zbor, ki je vsaka tri leta. Vabi-
lu se je odzvalo lepo število društev in 
častnih gostov, ki so lahko prisluhnili 
poročilom o delovanju v preteklem ob-
dobju in vizijam KKZ za prihodnost. 

Nekaj utrinkov iz govora predsedni-
ka Janka Krištofa:

... V pogledu nazaj skupno ovredno-
timo prehojeno pot, da bi lahko tudi 
v prihodnje čim bolj usmerjeno in 
osredotočeno opravljali svoje poslanstvo 
kot ustanova, ki spremlja, spodbuja in 
usmerja kulturno življenje koroških Slo-
vencev. Trudimo se biti društvom čim 
bolj na voljo in jim pomagati pri njiho-
vem kulturnem ustvarjanju. 

Da more biti to ustvarjanje na čim 
višji ravni, prirejamo seminarje in druge 
izobraževalne prireditve, ki so v pomoč 
tako začetnikom, kakor tudi tistim, ki so 
z nami že dolgo na poti kulturnega de-
lovanja …

Kjer kulturni dogodki na bazi presega-
jo zmogljivost posameznih društev, po 
svojih možnostih priskočimo na pomoč 
kot soprireditelji. Kot centralna ustano-
va se trudimo, da poskrbimo za večje 
kulturne dogodke, katerih cilj je, da pri-
vabijo publiko iz celotnega dvojezičnega 
ozemlja ter vse tiste, ki se čutijo z nami 
povezane. Hkrati pa podpiramo delo 
društev in jim nudimo potreben servis. 
Svojo nalogo vidimo tudi v spodbujanju 
sodelovanja med posameznimi društvi 
in v navezovanju stikov s kulturnimi de-
javniki na Koroškem, v Sloveniji, kakor 
tudi v ostalem zamejstvu ter povsod po 
svetu, kjer živijo razkropljeni naši rojaki. 

… V zadnjih letih zaradi izboljšanja 
političnega ozračja ugotavljamo, da 
se do nas vedno bolj tudi odpirajo 
nemški sosedje v deželi. Doživljamo, 
kako se naša dolgoletna prizadeva- 
nja za »dvojezičnost« vendarle polago-
ma obrestujejo. Z veseljem opazujemo, 
da kdaj zadoni slovenska pesem iz grl 
nemških zborov, navezujejo se prija-
teljstva in sodelovanja med društvi, 
vabijo nas tudi na svoje prireditve in v 
javnosti dobi naše kulturno ustvarjanje 
vidno in slišno mesto. Ob vsem lepem 
in spodbudnem pa moramo paziti, da  
ohranimo dovolj priložnosti, kjer se 
lahko kot narodna skupnost izražamo 
samo v svojem jeziku in tako tudi oh-
ranjamo domačnost. 

Prisrčna hvala vsem društvom in nji-
hovim predsednikom, ki vršite dragoce-
no delo v svojih vaseh. Hvala vsem, ki h 
kulturnemu ustvarjanju prispevate svoj 
delež. 

Zavedamo se, da kot krovna organi-
zacija skorajda ničesar ne moremo brez 
društev, ki so pri nas včlanjena, hkrati 
pa vam želimo biti v čim boljšo pomoč. 

Vse vabim k nadaljnjemu sodelova-
nju in poglobitvi dobrih odnosov, ki so 
v korist nam vsem. 

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

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

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

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

(več o koncertih na strani 4)

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

Teden mladih 
umetnikov

Poletna glasbe
del
ON BROADWAY

Mladi v slovenskem zamejstvu – Identitetne
opredelitve mladih

Vsi nastopajoči z
Lenčko Kupper
na Radišah

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

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

Slovenski gledališki
praznik

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

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

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

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

Seminar za vodenje 
otroških in mladinskih 
zborov

Podelitev Tischlerjeve 
nagrade
Prejme: Višja šola za gospodarske 
poklice Šentpeter
petek, 24. 1. 2020, 19.00
Tischlerjeva dvorana
Prireditelja: NSKS, KKZ

Redni občni zbor Krščanske kulturne zveze

sobota, 18. 1. 2020, 09.00-16.00
Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prireditelj: KKZ

Novo izvoljeni odbor KKZ

Celovec 27.-28. 2. 2020



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 

Jože Marketz novi škof krške škofije
Odločitev, da je bil imenovan za krškega 

škofa Jože Marketz, je za nas koroške 
Slovence zgodovinskega pomena. Jožeta 
Marketza poznam že desetletja, osebno 
sem ga spoznal na njegovem domu, pri 
Radarju v Kršni vasi, kjer je v počitnicah, 
kadar je bil doma, rad pomagal na kme-
tiji. Njegova mati Kati Marketz se je zelo 
zanimala za kulturno delo, predvsem pa 
tudi njegova babica Ursula Omelko, ki ga 

je spremljala v času študija z molitvijo in mu poleg verskega dala 
tudi kulturnega podviga. 

Ko je Jože Marketz kot študent teologije prihajal domov, se 
je zanimal za to, kako je farna mladina v Šentlipšu uprizarjala 
gledališka besedila. Spremljal jih je tudi na gostovanjih, npr. v 
Dobrli vasi, kjer so gostovali z igro Gospod mora biti. Takrat se 
je čudil, da igrajo takšno igro, oni so se pa smejali, ko je potem 
res postal »gospod«.

Ko je študiral v Ljubljani na teološki fakulteti, je povabil igralce 
farne mladine, da jim je razkazal Ljubljano, jim razlagal zgodovi-
no Ljubljane in kulturnih ustanov. Kot mlad teolog je nekajkrat 
povabil predsednika KKZ Janka Zerzerja in mene, da študentom 
v Salzburgu predstaviva delovanje naše ustanove in kulturnih 
društev. Udeležba na teh sestankih je bila zelo dobra, prisotni so 
bili tudi drugi študentje in študentke, ki so študirali na teološki 
fakulteti. Njegova želja je bila, da bi mladi teologi spoznali kul-
turno delovanje koroških Slovencev, kajti zavedal se je, da so bili 
mnogokrat duhovniki ustanovitelji kulturnih društev in nosil-
ci kulturnega delovanja v posameznih krajih. Njegova želja je 
bila, da bi kaplani v farah poleg verskega dela delovali tudi na 
področju kulture in športa. Zato sem ga pozneje tudi povabil, 
da je prišel v odbor KKZ, kjer je bil od leta 1983 do leta 1989 
ter od leta 1995 do leta 2007. V odboru se je zavzemal pred- 
vsem za delo z mladimi in za podporo kulturnim društvom ter 
za raznovrstno izobraževanje. Tudi v sosvetu je kot predstavnik 
krške škofije poleg programa, ki so ga imele verske ustanove, zelo 
vehementno zagovarjal močno podporo kulturi. Prepričan sem, 
da bo kot škof tudi naprej aktivno spremljal delovanje kulturnih 
društev in KKZ ter drugih izobraževalnih ustanov. Bog mu daj 
zdravja in blagoslova. 

Nužej Tolmaier  

Peter Handke je prejel Nobelovo nagrado 
10. decembra je v Stockholmu prejel No-

belovo nagrado za svoje literarno ustvarjanje 
Einspielerjev nagrajenec Peter Handke. Aka-
demija je nagradila njegov literarni opus, s 
katerim že več desetletij »z jezikovno geni-
alnostjo raziskuje periferijo in posebnosti 
človekove izkušnje«. Nagrajenec se, tako v 
svojih delih, kot tudi v svojih izjavah, vedno 
znova aktivno zavzema za pravice, kulturo 
in umetnost koroških Slovencev, in je zato 

leta 2013 prejel Einspielerjevo nagrado. Ob prejemu najvišjega 
literarnega odličja iskreno čestitamo in želimo naprej mnogo 
uspeha pri besednem ustvarjanju.   

Einspielerjeva nagrada kulturnemu 
geografu in kartografu Petru Jordanu

18. novembra 
2019 sta Narod-
ni svet koroških 
Slovencev in 
Krščanska kulturna 
zveza v Tischlerjevi 
dvorani v Celovcu 
podelila letošnjo 
Einspielerjevo na-

grado Petru Jordanu za njegova prizadevanja »za priznavanje in 
ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi pros-
torsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij«. V 
slavnostnem nagovoru je predsednik NSKS Valentin Inzko iz-
postavil zasluge, ki jih ima nagrajenec pri vključevanju sloven- 
skih geografskih imen na uradne avstrijske zemljevide. Nadalje 
je poudaril pomen prizadevanja nagrajenca za globlje razume-
vanje o pomembnosti ledinskih in hišnih imen, ki da so sled do 
narodnih skupnosti, ki naseljujejo ali so kdaj naseljevale bivanj-
ski prostor. Pevsko je večer olepšal kvintet Krnica z Zilje, navzoče 
pa je pozdravil Janko Krištof, predsednik KKZ.

Janežičeva priznanja KKZ
Ob občnem 

zboru Krščanske 
kulturne zveze so 
bila podeljena tudi 
Janežičeva pri-
znanja zaslužnim 
kulturnim ustvar-
jalcem. Za svoje 
delovanje so pre-

jeli priznanje: Rozi Wernig s Kočuhe, Mira Blažej iz Podkanje vasi pri 
Galiciji, Folti Waldhauser iz Podna, Herbert Seher iz Velinje vasi, zdaj na 
Dunaju, ter Tone Kuntner iz Ljubljane.

Marija Šikoronja – 80 let
5. decembra 2019 je praznovala okrogli jubilej zna-

na galeristka in kulturna delavka Marija Šikoronja 
iz Rožeka. S samostojno umetnostno galerijo že 4 
desetletja daje poseben pečat svoji ožji domovini 
Rožeku in celotni Koroški ter širši mednarodni re-
giji. Z razstavami izbranih umetnikov in umetnic 
bogati kulturno in umetniško podobo naše dežele. 
KKZ ji je leta 2010 podelila Janežičevo priznanje. Ob 

osebnem prazniku čestitamo in želimo naprej mnogo zdravja, uspeha 
in zadovoljstva.

Roman Verdel – 60 let
3. decembra je praznoval okrogli jubilej zbo-

rovodja, skladatelj, ravnatelj Slovenske glasbene 
šole na Koroškem in glasbeni pedagog Roman 
Verdel. Njegovo življenje je vseskozi povezano 
z glasbo, petjem in kulturo, je vodja več zborov 
in ansamblov, obvlada več inštrumentov in kot 
predsednik Slovenskega prosvetnega društva 

Borovlje ter kot mestni svetnik v Borovljah aktivno sooblikuje kulturno in 
politično dogajanje v deželi. Ob osebnem prazniku želimo obilo zdravja, 
zadovoljstva in osebne sreče.

Foto: Reuters



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:
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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

Sabina Anderwald – 50 let
15. oktobra 2019 je praznovala okrogli jubilej 

naša sodelavka Sabina Anderwald.  Že tri deset-
letja skrbi v naši pisarni za izbrane projekte – npr. 
Teden mladih umetnikov –  in s spretno roko ter 
kreativnim čutom oblikuje letake in druge tiskovi-

ne za društvene prireditve in dogodke. Želimo ji zdravja, sreče in 
zadovoljstva ter mnogo kreativnih navdihov za naprej.

Kvintet Donet uspešen na regijskem 
tekmovanju JSKD

V nedeljo, 17. novembra 
2019, je Kvintet Donet uspešno 
zaključil regijsko tekmovanje 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti v Dravogradu. Sku-

pini je uspelo prepričati žirijo in odnesti kar tri odličja s tega vsako-
letnega tekmovanja: zlato priznanje, posebno priznanje za najboljšo 
malo pevsko skupino in še priznanje za obetavno zasedbo. 

SPD Rož prejelo avstrijsko nagrado za umetnost
25. novembra je Slovensko pro-
svetno društvo Rož iz rok ministra 
Alexandra Schallenberga prejelo 
avstrijsko nagrado za umetnost. V 
utemeljitvi za nagrado, ki jo po-
deljuje Urad zveznega kanclerja, je 
žirija izpostavila tradicijo spomin-

janja in opominjanja v prireditvah društva.Nagrado za umetnost 
je prejela tudi pisateljica Maja Haderlap za svoje besedno ustvar-
janje, ki doprinaša k boljšemu razumevanju med obema narodnima 
skupnostima na Koroškem, je poudarila žirija. Avstrijsko državno 
nagrado za literarno kritiko 2019 je za svoje delo prejela novi-
narka in vodja literarnega uredništva pri ORF-u Katja Gasser. 

Deželne nagrade in odličja
6. decembra je bila v Mestnem gledališču v Celovcu podelitev 
kulturnih nagrad dežele Koroške za leto 2019. Med nagrajenimi 
je bil tudi mladi koroški avtor Štefan Feinig, ki je za svoje lite-
rarno ustvarjanje prejel iz rok deželnega glavarja Petra Kaiserja 
pospeševalno nagrado za literaturo.

Veliki častni znak dežele Koroške pa sta prejela dolgoletni 
predsednik Zveze slovenskih izseljencev Jože Partl ter dolgoletni 
odbornik Franc Rehsmann. Odličje jima je izročil deželni glavar 
Peter Kaiser in ob tem izrazil spoštovanje dežele do ljudi, ki so 
bili nasilno pregnani s svojih domov med drugo svetovno vojno. 
Vsem prejemnikom visokih priznanj iskreno čestitamo!

 
In memoriam:
Umrl je Einspielerjev nagrajenec Veit Berg

V nedeljo, 10. novembra, smo se v domači cerkvi v Mohličah poslovili 
od velikega zagovornika koroških Slovencev ter moža sprave in sožitja Vei-
ta Berga. Sin slikarja Wernerja Berga se je skupaj s svojo ženo vse življenje 
aktivno trudil za dobro sožitje med narodnima skupnostima na Koroškem 
in v tem je bil prepričljiv in zgleden Korošec. Za svoja prizadevanja je leta 
2004 prejel Einspielerjevo nagrado. Ob izgubi moža in očeta velja družini 
naše iskreno sožalje, umrlemu pa naj bo lahka domača zemlja. 

Zbornik Krščanske kulturne zveze
Ob svojem občnem zboru, 25. novem-

bra 2019, je Krščanska kulturna zveza 
predstavila obširen zbornik s poročili, 
seznami prireditev in slikovnim gra-
divom v zvezo včlanjenih društev ter 
lastnih prireditev v preteklih treh letih. 
Zbornik daje dober pregled kulturnega 
ustvarjanja koroških Slovencev in na iz-
poveden način prikazuje smer kulturne-
ga razvoja slovenske narodne skupnosti 
na Koroškem. Zbrani podatki zrcalijo 

prizadevnost slovenskih kulturnih društev in skupin, izpostav-
ljajo vrhunske in jubilejne dogodke ter dajejo bralcu vpogled v 
kulturno ustvarjanje in težišče dela pri posameznih društvih. 
Zbornik je brezplačno na voljo pri Krščanski kulturni zvezi.

  
Zgoščenka PD Lipa: Lipa zeleni

Prosvetno društvo Lipa v Veli-
kovcu je izdalo zgoščenko obeh 
društvenih skupin – Vokalne sku-
pine Lipa ter Otroške in mladinske 
skupine Lipov cvet. Izbor pesmi se 
po eni strani osredotoča na pesmi 
domačih skladateljev in pesnikov 
ter slovensko ljudsko pesem, po 

drugi strani pa zajema tudi slovenske in mednarodne popevke in 
priredbe le-teh. Cena je 15 evrov.

Zgoščenka MoPZ F. Hartman: Koroško srce
Ob 110-letnici SPD Edinost v Pliber-

ku je MoPZ Foltej Hartman izdal novo 
zgoščenko z naslovom Koroško srce. Z 
novim tonskim nosilcem zbor predstav-
lja izbor svojega pevskega ustvarjanja, 
ki zavzema slovensko in nemško ljud- 
sko pesem, in tudi umetne sodobne pes-

mi v obeh deželnih jezikih ter v jezikih drugih narodov. Cena 
zgoščenke je 15 evrov.

Lojze Lebič – Antologija
Kulturno društvo Mohorjan na 

Prevaljah je v sodelovanju z ZKP 
RTV Slovenija izdalo glasbeno 
antologijo del akademika Lojzeta 
Lebiča ob 85-letnici skladatelje-
vega življenja. Izredno Lebičevo 
delo tako prihaja v strnjeni obli-
ki, ki ga izvajajo vrhunski zbori in 
orkestri pred poslušalci. Izdaja za-
vzema štiri zgoščenke, na katerih 
najdemo Orkestralna dela (I in II), 

Komorna dela in zborovska dela skladatelja. Izid zgoščenke so 
podprle razne ustanove, mdr. tudi KKZ.

Antologijo lahko naročite na spletu na povezavi: www.rtvslo.
si/zkpprodaja pod naslovom: Lojze Lebič – Antologija. Cena je 
33,55 evra.



Od 21. do 30. oktobra so se le-
tos odvijali 19. Primorski dnevi 
na Koroškem. Načrtna kulturna 
izmenjava med Koroško in Pri-
morsko se je začela leta 1983, 
ko so predstavniki Zveze slo-
venske katoliške prosvete v Go-
rici, Slovenske prosvete iz Trsta 
in Krščanske kulturne zveze iz 
Celovca na srečanju v Ukvah 
sklenili redno kulturno izme-
njavo vsako leto sredi oktobra, 
izmenično na Primorskem in na 
Koroškem. Poleg Gorice in Trsta 

so vključene tudi Ukve. Tako so 
rojaki iz Italije tudi letos pred-
stavili bogato kulturno bero, ki 
je segala od političnega omizja 
21. 10. v Celovcu, predstavi- 
tve publikacij 25. 10. v Celovcu, 
srečanja glasbenih šol 25. 10. v 
Borovljah, gledališke predstave 
26. 10. v Selah, do pevskega obli-
kovanja sv. maše 27. 10. (cerkveni 
zbor iz Ukev) na Ziljski Bistrici 
in znanstvene razstave o jeziko-
slovcu p. Stanislavu Škrabcu 30. 
10. na celovški univerzi. 

4 :novo

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

Šest prireditev v okviru Primorskih dnevov na Koroškem
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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

Pavle Kernjak – spominska prireditev ob obletnici rojstva in smrti
9. novembra 2019 so fara Šentilj, 

Krščanska kulturna zveza in Slovenska 
prosvetna zveza skupno vabili v farno cer-
kev v Šentilju na koncert v spomin Pav-
letu Kernjaku, čigar 120-letnico rojstva in 

40-letnico smrti obhajamo letos. Že med 
mašo, ki jo je daroval dekan Janko Krištof, 
so zazvenele melodije glasbenega mojst-
ra iz Šentilja, po sv. maši pa so spomin-
sko obeležje zaokrožili še MePZ z Radiš, 

MoPZ Bilka, MePZ Gorjanci, MePZ Bil-
ka, domači cerkveni zbor ter solist Chri-
stof Gräfitsch in glasbenik Georg Errenst 
z vrsto Kernjakovih pesmi.  

40 let Kulturnega društva 
Peter Markovič v Rožeku

19. oktobra 2019 je KD Peter Markovič vabilo na posebno slavje v 
ljudsko šolo v Rožeku, saj je društvo praznovalo 40-letnico obstoja. 
Pevsko-glasbeni spored so oblikovali Oktet Suha, skupini Didldum-
daj in ConCor ter Trio Drava, skozi spored pa je vodil z duhovitimi 
narečnimi besedami Alex Schuster. Župan Franc Richau je društvu 
čestital tudi v slovenskem jeziku in se društvu zahvalil za kulturno 
delo v domači občini. V središču pozornosti je bil dolgoletni in usta-
novni predsednik društva Franc Kattnig, ki je za svoje delo prejel 
Janežičevo priznanje Krščanske kulturne zveze, zlato priznanje Slo-
venske prosvetne zveze in posebno priznanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. Ob jubileju je izšla tudi publikacija, ki ponazarja 
pot društva v preteklih desetletjih. Pripravil jo je Alex Schuster.

110 let Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku
30. novembra je Slovensko prosvetno društvo Edinost 

iz Pliberka vabilo na obeležitev 110-letnice društva. V 
Kulturnem domu je društvo predstavilo svojo dolgo-
letno obširno dejavnost. Društveni pevski zbor MoPZ 
Foltej Hartman pod vodstvom Martina Kušeja je ob tej 
priliki predstavil novo zgoščenko – Koroško srce (glej 
tudi stran 3). Jubilejni koncert so oblikovali še MePZ 
Podjuna, MoPZ Kralj Matjaž, Zbor KSŠŠK, Tamburaška 
skupina Tamika in skupina Die Buben. Na odru pa 
se je predstavila tudi domača gledališka skupina Svet 
gledališča / Theaterwelt. Ob jubileju je izšla brošura, 
ki predstavlja pot društva od začetkov delovanja do 
današnjega dne. Mestna občina Pliberk je društvu za 
dolgoletno kulturno delovanje podelila občinski grb. 
Ob visoki obletnici so društvu čestitali tudi prijatelji 
in predstavniki osrednjih organizacij. V imenu KKZ je 
društvu izrekel čestitke podpredsednik Zdravko Inzko.

Predstavitev publikacij 25. 10. 2019

Didldumdaj in ConCor
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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

Moški pevski zbor Kralj Matjaž obhajal 40-letnico obstoja
12. oktobra so pevci MoPZ Kralj Matjaž vabili na slavnostni 

koncert ob 40-letnici zbora. Pod vodstvom Hannesa Košutnika, 
ki zbor vodi od ustanovitve naprej neprekinjeno 40 let, so 
»Matjaževci« skupaj s prijatelji (MePZ Podjuna in MoPZ Fol-
tej Hartman) pripravili izvrsten koncert, ki je navdušil zbrano 

občinstvo v polnem Kulturnem domu v Pliberku. Zbor je ob tem 
predstavil raznolik in zahteven program mednarodnih pesmi. 
Ob jubileju so zboru čestitali tudi predstavniki raznih ustanov in 
sosednjih društev, za KKZ je čestitala Zalka Kelih-Olip.

20-letnica Kulturnega društva Šmarjeta-Apače
7. decembra 2019 je Kul-

turno društvo Šmarjeta-
Apače vabilo v domačo 
farno cerkev na poseben 
adventni večer: saj je bil ta 
povsem v znamenju 20-let-
nice društva in praznovanja 
s prijatelji od blizu in daleč. 
Koncert so poleg domačega 
cerkvenega zbora oblikovali 

še Kvartet Nomos, ansam-
bel orglic Wörtherseeklang, 
Ženski pevski zbor Trta, 
Tercet Lepena in Komor-
ni zbor Borovlje. Prijetno 
ozračje pa se je po koncertu 
s petjem in smehom še na-
daljevalo v farni dvorani. 

V pliberškem Kulturnem domu je 26. oktobra praznoval svo-
jo 30-letnico New Times Bigband iz Šmihela, ki deluje v okviru 
Društva Godba na pihala Šmihel. Vodja benda je Miha Vavti (sli-
ka), ki je tudi predsednik in duša društva. S posebnim slavnostnim 
sporedom so mladi glasbeniki navdušili zbrano občinstvo in po-
kazali svojo zmogljivost na izbranih inštrumentih. V imenu KKZ 
je jubilantu čestitala podpredsednica Micka Opetnik.

30 let New Times Bigband

Občuten koncert Luka Debevca Mayerja v Tinjah
11. decembra so Dom prosvete Sodali-

tas, Krščanska kulturna zveza in PD Lipa 
vabili na koncert in meditacijo v kapelo 
Tinjskega doma. Priznani bas-baritonist 
Luka Debevec Mayer iz Argentine je ob 

spremljavi organista Uroša Urbanija po-
dal utrinke iz svojega obsežnega opusa. Z 
geslom »… in prenovil boš obličje zemlje 
…« je občinstvu predstavil adventne in 
božične pesmi v raznih jezikih, podloženo 

z duhovno meditacijo. Tako smo lahko 
preživeli lep predbožični večer ob umirje-
ni duhovni pesmi in besedi.   

12 kratkih filmov predstavljenih na 9. Iskrici

13. decembra so v največji kinodvorani Celovca v Cine- 
City predstavili kratke filme, ki so nastali v letošnjem film-
skem projektu Iskrica ter v okviru filmskega krožka v Mladin-
skem domu. Glavni mentor in motor projekta, Miha Dolinšek, 
je spet nagovoril mladino, ki se je angažirano lotila priprav na 
snema-nje lastnega filma. Kako dolga  – in včasih tudi težavna 

– je pot od prve zamisli pa tja do predvajanega filma, so mladi 
tako lahko sami preizkusili ob strokovni pomoči, ki jo je nudil 
Miha Dolinšek s svojim timom. Ob zaključni prireditvi so bili 
spet izbrani zmagovalci v različnih kategorijah, ki so s svojim 
filmom, s filmsko idejo in realizacijo le-te, najbolj navdušili stro-
kovno žirijo.

Adventni koncert v Šmarjeti



Pisateljsko srečanje na Obirskem: Narečja v 
slovenski literaturi

Pisateljsko srečanje na Obirskem je letos potekalo v znamenju 
narečne literature oz. pisanja v narečju. Prireditelja srečanja, ki 
je potekalo 5. oktobra 2019 pri Kovaču na Obirskem, sta bila 
Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji in Slovensko prosvetno 
društvo »Valentin Polanšek«. Martina Piko-Rustia je v uvod-
nem predavanju predstavila pisno rabo narečja v najširšem 
smislu. Koroška bukovniška tradicija samoukov, ki so prepiso-
vali, prevajali in oblikovali slovstvena dela, temelji na takratnih 
(nad)narečnih krajevnih različicah koroških narečij v procesu 
oblikovanja slovenskega knjižnega jezika. Prav tako pomemb-
na je tradicija do danes v originalih ohranjenih slovenskih 
rokopisnih pesmaric. Pomembno mesto ima narečje tudi pri 
pripovedništvu in pri današnjih lokalnih ljudskih pesmih, ki so 
del koroških šeg in navad (npr. koledovanj, ziljskega štehvanja 
ipd.). Narečna literatura v ožjem pomenu obsega narečno le-
poslovje, ki se je na Koroškem razvilo predvsem v 2. polovici 
20. stoletja. Pisateljsko srečanje so s prispevki sooblikovali Sabi-
na Buchwald, Reginald Vospernik in Miha Vrbinc, pesnica Mili 
Hrobath ter narečni ustvarjalci Maria Bartoloth, Tomaž Ogris, 
Alex Schuster in Stanko Wakounig. 

 
Mednarodni posvet: Dediščina prehrane na 
stičišču Alp in Jadrana

24. oktobra 2019 je v organizaciji Univerze v Vidmu in 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Vidmu potekal po-
svet na temo Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana. 
Težko si je zamisliti, da bi se oljke in kislo zelje, ribe in klo-
base, vino in mleko znašlo skupaj na mizi. Naravnogeografska 
pestrost in zgodovinska prehodnost območja med Severnim 
Jadranom in Vzhodnimi Alpami sta botrovali razlikam in po-
dobnostim v prehranskih sestavinah, načinih prehranjevanja, 
simbolnih in obrednih razsežnostih ter v dediščini prehrane. 
Na posvetu je Martina Piko-Rustia sodelovala s prispevkom o 
prazničnih jedeh na Koroškem včeraj in danes. V prispevku je 
predstavila pomen jedi pri izvajanju in ohranjanju šeg in na-
vad ob letnih in družinskih praznikih na dvojezičnem območju 
južne Koroške. Pri ustvarjanju lokalne, regionalne in nadregi-
onalne identitete imajo tudi jedi in živila vse večji pomen. Po-
membna so tudi domača narečna poimenovanja zanje.

Simpozij: Place Names and Migration (Kra-
jevna imena in migracija)

Od 6. do 8. novembra 2019 je na Dunaju v prostorih Geo-
detskega urada (BEV – Bundesamt für Eich- 
und Vermessungswesen) ob petdesetletnici 
Delovne skupnosti za kartografska vprašanja 
(AKO – Arbeitsgemeinschaft für Kartogra-
phische Ortsnamenkunde) potekal simpozij 
o krajevnih imenih in migraciji. Številni pre-
davatelji iz raznih kontinentov so obravnava-
li vprašanja migracij v preteklosti in danes. 
Osnovni fokus posveta je bil osredotočen na 
vprašanja, kako migranti ravnajo s krajevni-
mi imeni – ali jih sprejmejo, ali jih prilagajo 
svojemu jeziku, ali ustvarjajo nova imena ipd. 
Simpozija se je udeležila Martina Piko-Rustia.

Sprejem ob deseti obletnici podpisa 
Unescove konvencije o nesnovni dediščini v 
Avstriji

Zvezni minister Alexander Schallenberg je v petek, 29. no-
vembra 2019, vabil nosilce nesnovne kulturne dediščine na 
slavnostni sprejem v Urad zveznega kanclerja na Dunaju. Po-
vod je bila deseta obletnica podpisa Unescove konvencije o 
nesnovni kulturni dediščini s strani Avstrije. Povabljeni so bili 
predstavniki vseh 124 iniciativ, ki so jih od leta 2010 naprej 
uvrstili na Unescovem seznamu nesnovne dediščine v Avstri-
ji. Iniciativo za ohranjevanje slovenskih ledinskih in hišnih 
imen na Koroškem sta zastopala Martina Piko-Rustia in Vin-
ko Wieser. Minister Schallenberg je poudaril, da je nesnovna 
dediščina najmanj tako pomembna kot materialna svetovna 
kulturna dediščina. Pohvalil je neprecenljivo zaslugo iniciativ, 
ki skrbijo za ohranjevanje in posredovanje raznolikih kulturnih 
veščin mladim generacijam. Dejal je, da je politika poklicana, 
da ustvarja pogoje, v katerih številni aktivisti lahko ohranjajo 
regionalne posebnosti in s tem krepijo zgodovinske korenine in 
spoštovanje teh tradicij in kulturnih vrednot. S tem se krepi tudi 
odprtost v družbi! 

Svetovni dnevi slovenske znanosti in umet-
nosti ob 100-letnici Univerze v Ljubljani

Na Univerzi v Celovcu so v organizaciji Inštituta za slavistiko 
od 30. oktobra do 12. decembra 2019 potekali Svetovni dne-
vi slovenske znanosti in umetnosti ob 100-letnici Univerze v 
Ljubljani. Nudili so pester program, med drugim ogled razsta-
ve o jezikoslovcu p. Stanislavu Škrabcu ter predstavitve razis-
kav in publikacij sodelavcev in sodelavk Inštituta za slavistiko 
Univerze v Celovcu. Martina Piko-Rustia je 12. decembra 2019 
dijakom in dijakinjam Dvojezične trgovske akademije v Celov-
cu predstavila projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in 
hišnih imen na Koroškem.

Kick-off-prireditev: Music and Minorities 
Research Center (Wittgensteinprojekt)

Na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju 
so 29. 11. 2019 predstavili nov inštitut za glasbo in manjšine, 
namenjen etnomuzikološkim raziskavam manjšin. Ustanovila 
ga je prof. Ursula Hemetek, prejemnica nagrade Wittgenstein, 
ki inštitut za glasbo in manjšine tudi vodi. Že ob pripravah na 
odprtje je v nastajanje zasnove inštituta vključila ustanove s 
sorodnimi težišči, zato je bil na odprtje povabljen tudi inštitut 
Urban Jarnik. Odprtja se je udeležila Martina Piko-Rustia. 

Na predstavitvi je spregovorila tudi generalna 
sekretarka Iniciative manjšin Cornelia Kogoj. 
Članica ekipe je Alma Bejtullahu, ki je zaključila 
svoj študij na oddelku za muzikologijo na Univer-
zi v Ljubljani. V mednarodnem znanstvenem so-
svetu je zastopan tudi Svanibor Pettan z Oddelka 
za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani.
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Jakob Špicar med          
jeseniškimi                 

dramskimi igralci 



Letos je gostovalo gledališče Drama iz Ljubljane z veseloigro 
Razbiti vrč, ki je ena izmed najznamenitejših iger Heinricha von 
Kleista in obenem kánonsko delo nemške romantike.

»Samo črepinje vidite pred sabo, najlepši vrč je šel na dvoje.
Tu, kjer zdaj zija votlina in praznina, je bila slika …«
(Prevedel Miran Jarc)

Iz gledališkega lista: Mitja Lovše: Neznosna sodobnost Razbi-
tega vrča (odlomek):

Razbiti vrč Heinricha von Kleista je resda dramsko besedilo z 
začetka 19. stoletja, vendar gre pri njem za zgodbo, ki še zmeraj 
odmeva v sodobnosti. Poglejmo samo grob opis, kajti Kleisto-
va veseloigra, kakor je sam žanrsko poimenoval delo, govori o 
starejšem moškem na visokem družbenem položaju, ki s svojimi 
dejanji povzroči hude težave mlajši ženski, pri tem je pa priprav-
ljen narediti vse za ohranitev lastnega statusa quo. Z različnimi 
peripetijami se nam razkrije njegova dvoličnost, vendar na kon-
cu, kljub njegovemu porazu, ne pride do spremembe sistema, 
odgovornega za njegovo ustoličenje. Ne, sistem preživi, pokaže 
pa se še, da ta moški ni njegova aberacija, temveč običajni ele-
ment. Kar naenkrat nam neka na prvi pogled starinska fabula 
postane današnja vest.

Zelo smo veseli številnih obiskovalcev in uspešne predstave.
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gledališče:Verena Smrtnik

Cikl Cakl 2017
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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. 

Mednarodni lutkovni festival CIKL CAKL 2019

Napoved: 2020

V Šmihelu je zopet potekal priljubljeni Mednarodni lutkov-
ni festival CIKL CAKL. Letošnji festival, ki je potekal od 11. do 
19. oktobra, je bil jubilejni, saj poteka mednarodno srečanje vr-
hunskih lutkovnih skupin/gledališč že 20 let v Šmihelu. Tudi to-
krat so bile na sporedu predstave, ki je vsaka zase nudila prav po-
sebno lutkovno doživetje za različne starostne stopnje. Kot vsako 

leto smo ponujali dve predstavi za otroke osnovnih šol in vrtcev. 
Predstavi »Medved in mali« – Lutkovno gledališče Ljubljana 
(SLO) in nemška predstava »Der Elefantenmond« – Teatro Pic-
colo (A) sta navdušili publiko s petjem, sceno, glasbo in profe-
sionalnim igranjem. Celotni program letošnjega festivala lahko 
najdete v prejšnji izdaji Biltena.

Največja zahvala velja prizadevnim društvenikom, ki so tudi letos vložili ogromno svojega prostega časa, energije in dela v 
priprave za ta festival in čestitamo za jubilej – 40 let lutkovnega ustvarjanja v Šmihelu.

Slovenski gledališki praznik - predstava v mestnem gledališču

Lutkovna predstava za šole in 
vrtce

Meseca januarja vabimo otroke ljudskih šol in otroških vrtcev na ogled 
profesionalne lutkovne predstave v slovenščini. 

Tokrat pride gostovat Lutkovno gledališče Kranj z lutkovno predstavo 
Rdeča kapica.

Predstava je primerna za otroke od 3. do 10. leta in traja 35 do 40 mi-
nut.

Kdo ne pozna zgodbe o deklici, ki gre skozi gozd na obisk k babici? 
Na poti skozi gozd sreča volka …
V izvirni priredbi ene najbolj znanih pravljic bratov Grimm lutkar in 

animator otroke popelje v čarobni svet lutk, žive igre in glasbe.

Lokacije:
20. 1. 2020, farna dvorana Šmihel
21. 1. 2020, Tischlerjeva dvorana Celovec
22. 1. 2020, farna dvorana Šentjakob
23. 1. 2020, Šiša v Zahomcu

TRIBUNA – 27.–28. 2. 2020
Letošnji gledališki in lutkovni festival domačih koroških skupin bo v Celovcu na treh lokacijah. Kot 

vsako leto nudimo skupinam profesionalne delavnice in pogovor s strokovnjaki JSKD. Letos ponuja-
mo program predvsem za šole in vrtce v Celovcu.



nedelja, 22. 12. 2019, 18.00
Adventno-božični koncert
farna cerkev v Selah
Nastopajo: Otroški zbor in MePZ 
PD Sele, Tonč Feinig
Prireditelj: Pevsko društvo Sele

nedelja, 22. 12. 2019, 10.45 
Gledališka predstava Dobrodošli v 
Srcenija
Kulturni dom Danica Šentprimož
Gostuje: Otroška gledališka skupina 
KKD Vogrče
Prireditelj: SPD Danica

ponedeljek, 23. 12. 2019, 19.00
Božični koncert
farna cerkev Šentlipš
Nastopajo: Trtinos, MoPZ Trta, 
ŽePZ Trta, Kos-Vokal, CePZ 
Šentlipš, Slovenski vokalisti, Glas-
bena šola Rutar
Prireditelj: SPD Trta

četrtek, 26. 12. 2019, štefanovo, 
15.00
Gledališka predstava Marjetka, stran 
98 (Lutz Hübner)
farni dom v Selah
Nastopa: Gledališka skupina KPD 
Planina
Prireditelj: KPD Planina
ponovitev: 3. 1. 2020

torek, 31. 12. 2019
Silvestrovanje
farna dvorana v Šmihelu
Prireditelj: KPD Šmihel
  
sobota, 4. 1. 2020 
68. Slovenski ples
Vrba, Casineum
Prireditelj: SPZ

sobota, 4. 1. 2020, nedelja, 5. 1. 
2020
Novoletno srečanje
1920–2020 – Stoletje ob novih 
mejah
Tinje, Dom prosvete Sodalitas
Prireditelja: Katoliška akcija, 
Katoliški dom prosvete Sodalitas

nedelja, 5. 1. 2020
Novoletni koncert
Šentprimož, Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

sobota, 11. 1. 2020
Podjunski ples
pri Šteklnu v Globasnici
Prireditelj: SKD Globasnici

nedelja, 12. 1. 2020, 10.45
Gledališka predstava Poletni tabor
Kulturni dom Danica
Gostuje Otroška gledališka skupina 
Šentlipš SPD Trta

nedelja, 12. 1. 2020, 17.00
Plesna gledališka predstava Zajci in 
volkovi
Župnišče Kotmara vas
Gostuje: Mladinska gledališka 
skupina Bilka iz Bilčovsa
Prireditelj: SPD Gorjanci

ponedeljek, 13. 1. 2020, 10.30
Govorniški natečaj, zaključno tek-
movanje
Šentpeter, Višja šola za gospodarska 
poklice
Prireditelji: NSKS, KKZ, Višja šola

sobota, 18. 1. 2020 
48. Ples Danice
Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

sreda, 22. 1. 2020 
Koncert mladih glasbenic in glas-
benikov
Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

nedelja, 26. 1. 2020
Igra Faust 
Kulturni dom Danica
Gostuje: Gledališka skupina SPD 
Srce 
Prireditelj: SPD Danica

torek, 28. 1. 2020 
Nastop učenk in učencev Slovenske 
glasbene šole na Koroškem
pri Borovcu v Ledincah
Prireditelj: SKD Jepa Baško jezero

napovedi:
sobota, 1. 2. 2020
Ples Danice
Šentprimož, Kulturni dom Danica
Prireditelj: SPD Danica

četrtek, 6. 2. 2020, 19.00
Prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku
Celovec, ORF teater
Prireditelji: Generalni konzulat RS, 
KKZ, SPZ, DSPA

sobota, 8. 2. 2020, 9.00–16.00 
Seminar za vodje odraslih pevskih 
zborov
vodi: Helena Buhvald
Tinje: Dom prosvete Sodalitas 
Prireditelj: Krščanska kulturna zveza

nedelja, 9. 2. 2020
Odkritje spominske plošče Milki 
Hartman
pred Kulturnim domom v Pliberku
Prireditelji: DSPA, pliberška 
društva, SPZ, KKZ

27./28. 2. 2020 
TRIBUNA, Srečanje gledaliških in 
lutkovnih skupina
Celovec, Tischlerjeva Dvorana, 
Modestov dom
Prireditelj: KKZ

nedelja, 8. 3. 2020, 14.30
Osrednji koncert Koroška poje
Celovec, Dom glasbe 
Prireditelj: Krščanska kulturna zveza

nedelja, 15. 3. 2019, 14.30
Koncert Koroška in Primorska 
pojeta
Občinski kulturni center Trbiž
Prireditelji: KKZ/SKS Planika/
Združenje Don Mario Černet, ZSKP, 
ZPZP
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA

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

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

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

termini:

Zaščita osebnih
podatkov v EU

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

Zapušča nas civilnik
Michael Kelih

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

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

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

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

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

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

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

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

-
ler«

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

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

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

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

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

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

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

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

Mlajša gledališka skupina KPD Planina Sele:
Poezija Gustava Januša 

premiera: 24. 11. 2018

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

Otroška gledališka skupina
SID Dunaj

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

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

komentar gostje:

Poletna glasbena
delavnica

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

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

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

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

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

Sklepni koncert bo v četrtek,
9. avgusta 2018.

9
šiladelg :ečVerena Smrtnik

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

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

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

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

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

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

Gledališka in lutkovna
delavnica v Ankaranu

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

Udeleženci delavnice 2017

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA

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

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

Prispevki: Martin Kuchling, Martina Piko-Rustia, Verena Smrtnik, Zalka Kelih-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

Slike: Nedelja, KKZ, Franc Wakounig, Štefan Reichmann


