Koroški e-vestnik št. 44/2017
Članom in prijateljem Kluba koroških Slovencev v Ljubljani
Slovenski program celovške ORF, Radio Agora, koroška slovenska tednika
»Novice« in »Nedelja«, novi bilten KKZ ter praznična pisma zamejskih združenj
so polna vabil na silvestrska in po-novoletna srečanja. Objavljajo tudi hladno-tople
komentarje manjšinskih funkcionarjev o položaju Slovencev v sosednjih državah v
iztekajočem se letu. Na Koroškem se žal ponavljajo tudi opozorila na
neuresničene obljube glede postavitve dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov,
urejanja financiranja »Novic«, Glasbene šole, dvojezičnih kvalifikacij šolskih
ravnateljev itd.
Kot veste, pa je slovenske oz. dvojezične kraje južne Koroške pred nedavnim
prizadelo še vremensko neurje. Zato prenašam vest, da sta SGZ – Slovenska
gospodarska zveza in Posojilnica Bank organizirali zbiralno akcijo za prizadete
v ujmi. Donirate lahko na "Pomoč žrtvam neurja - Katastrophenhilfe Südkärnten",
IBAN: AT49 3910 0000 1403 6461, BIC: VSGKAT2K. Pobudniki solidarnostne
akcije poudarjajo, da akcija poteka pod nadzorom notarja.
Za zanimivo »korotansko« branje v morebiti še prostem času med prazniki so poleg
koroških slovenskih tednikov poskrbele nove številke revij »Maistrov glas«,
»Časopis za zgodovino in narodopisje«, »Zvon«, »Razprave in gradivo« Inštituta za
narodnostna vprašanja, kataloga celovških založb »Drava« in »Wieser« ter še kaj,
kar morda podrobneje predstavimo kdaj prihodnjič.
Danes se že zaključujejo vseslovenski zimski Višarski dnevi mladih (v
organizaciji Rafaelove družbe), koroški slovenski upokojenci pa danes potujejo na
ogled jaslic v južno-štajerskem Vojniku.
Če sem prav slišal radijsko najavo, bodo danes, v soboto, 30.12.2017 ob 13.05 na
1. programu Radia Slovenija v oddaji »Kulturna panorama« predstavili znameniti
Kapelski pasijon. Ta je zdaj posnet in dostopen na spletnem naslovu
https://youtu.be/feVX_5IyYas . Igralci iz Železne Kaple so v režiji g. Poldeta
Zundra uprizorili sedem izbranih odlomkov iz pasijona. Film je posnel in zmontiral
režiser David Sipoš.
Takoj po praznikih bo v sredo, 3.1. in v četrtek, 4.1.2018 na več lokacijah v Ljubljani,
Mengšu in Škofji Loki potekal karierni dan 2018, ki ga organizira Društvo v tujini

izobraženih Slovencev - VTIS v sodelovanju z uveljavljenimi slovenskimi podjetji.
S klikom si lahko odprete in preberete Program in lokacije tega dogodka, posebej
zanimivega za mlade strokovnjake.
V petek, 5.1.2018 ob 20.00 se bo v Casineumu v Vrbi/Velden ob Vrbskem jezeru
pričela osrednja vsakoletna družabna prireditev koroških Slovencev - 66.
Slovenski ples. Za ples bodo igrali: Sam´s Fever (pod vodstvom Korošca Sama
Hudla), primorski Big band Nova Gorica ter Deja Vu International Band.
V soboto, 6.1.2018 ob 9.00 se bo v domu Sodalitas v Tinjah pričelo redno, dvodnevno

novoletno srečanje, tokrat pod naslovom "Sredi pretresov in obetov išče človek
človeka". O dejavnosti Lamberta Ehrlicha in Janeza Evangelista Kreka bosta
predavala prof.dr. Janez Juhant in prof.dr. Stane Granda). Na popoldanski okrogli

mizi mladih bodo nastopili dr. Helena Jaklitsch, Ožbalt Peterle, Christian Urak,
Svetlana Wakounig in mag. Dejan Valentinčič).
V soboto, 6.1.2018 ob 18.00 bo v farni cerkvi v podjunskem Šmihelu na
božičnem koncertu "Jazzlice" zbor sv. Nikolaja iz Litije v Sloveniji zapel
slovenske božične pesmi, preoblečene v jazz ritme in harmonije.
Še do nedelje, 7.1.2018 je v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki na ogled
razstava »Narava v nebo, človek vase: Mojstrovine iz zbirke Koroškega muzeja
moderne umetnosti«. Razstava ob likovna dela postavlja še pesmi in prozne odlomke
koroških avtorjev, med njimi seveda tudi več slovenskih.
V nedeljo, 7.1.2018, ob 11.00 bo v Kulturnem domu v Gorici (ul. Brass 20 – Italija)
četrto srečanje niza gledaliških predstav za otroke »Komigo baby 2017/18«.
»Gledališče iz desnega žepka« iz Ljubljane bo odigralo lutkovno-igrano predstavo
»Škratovo ime« po pravljici »Špicparkeljc« Bratov Grimm. - Živel je reven mlinar, ki je
imel prelepo hči. Rad jo je pred drugimi hvalil kako lepa, spretna in pametna je in da zna celo iz slame
spresti zlato. To je prišlo na ušesa grabežljivemu kralju, ki jo je dal privesti na grad. Zaprl jo je v sobo
polno slame in ji ukazal, da jo mora čez noč spresti v zlato. Ji bo uspelo?
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