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Najprej sporočilo vsem, ki so v torek zamudili odprtje razstave risb, slik, grafik in 
kiparskih del sodobnega tirolskega likovnega umetnika, arhitekta Reinholda 
Pratschnerja »Stvarstvo«: v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani bo 
razstava, katere postavitev je pobudil in posredoval naš Klub, odprta do petka, 
10.11.2017, in sicer ob ponedeljkih med 8.00 in 16.00 ter od torka do petka med 8.00 
in 15.00. Video posnetek otvoritve si lahko še ogledate na 
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/stvarstvo-slikarja-reinholda-
pratschnerja . 
 

Še do četrtka, 26.10.2017 bo v Galeriji »Werkbund« v Gradcu (Heinrichstr. 10) na 
ogled razstava slovenske slikarke Tanje Špenko »In der imaginären Zeit«; in sicer 
od ponedeljka do četrka med 15. in 18. uro. 
 

V Galeriji Šikoronja v Rožeku/Rosegg bo razstava Barbare Ambrusch-Rapp in 
ljubljanskega Korošca (člana našega Kluba) Mirka Malleja »Tagebüchern / 
Dnevnikovanje« odprta še do nedelje, 12.11.2017, in sicer od petka do nedelje med 
15.00 in 18.00 ter po dogovoru: +43 (0) 664 5123645 ali office@galerie-sikoronja.at   

Danes popoldne, v soboto, 21.10.2017 ob 15.00 se bo v občinskem uradu v Šmihelu 
pri Pliberku nadaljeval lutkovni festival „Cikl cakl" (povezavo na celoten program 
festivala... smo vam že posredovali tudi v prejšnji e-okrožnici); popoldanski gost iz 
Slovenije bo Lutkovno gledališče Nebo s predstavo „Zrcalce". 

Drevi, v soboto, 21.10.2017 ob 18.30 bo v farni cerkvi v Šentjanžu v Rožu sakralni 
dobrodelni koncert »Naj žariš« za nove orgle za cerkev v Svečah. Nastopata: 
basist iz Argentine Luka Debevec Mayer in pianist Diego Licciardi. Luka - »eden 

najboljših pevcev našega planeta«, se je rodil v Buenos Airesu slovenskim staršem, študiral filozofijo 
in solopetje ter v sebi združuje slovenske korenine in južnoameriški temperament. Fant, ki je na delti 
reke Matanza-Riachuelo opazoval naravo in poslušal reko, ki mu poje, si je upal sanjati velike sanje in 
postal eden najbolj prepoznavnih basistov na svetu. Odlikuje ga dovršena pevska tehnika, izjemno 
obvladovanje zvena glasilk in celotnega telesa ter prefinjen smisel za posredovanje pesmi. 

Drevi, v soboto, 21.10.2017 ob 20.00 bo v kulturnem domu v Ločah (pri Baškem 
jezeru) jubilejni koncert ob 40-letnici Tamburaškega ansambla Loče, ob zibelki 
katerega je stal tudi loški rojak Stane Uršič kot tajnik in nato predsednik našega 
Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Poleg ansambla – jubilanta (z novimi lepimi 
nošami...) bodo nastopili še gostje: Metakustix, Dekleta Smrtnik in Mladi tamburaši. 
Pridemo poslušat in čestitat! 

Prav tako drevi, v soboto, 21.10.2017 ob 20.00, vendar pri Cingelcu na Trati (pri 
Borovljah) bo še en jubilejni koncert, in sicer ob 20-letnici Komornega zbora SPD 
Borovlje. Poleg uspešnega zbora – jubilanta bodo nastopili še gostje: duo FinePulse 
(flavtist Christian Filipič in akordeonist Robert Pechmann) ter kamniški pevski kvartet 
Kvatropirci. Čestitamo in voščimo še nekajkrat po 20 let veselega prepevanja! 

V soboto, 21.10.2017 ob 19.00 se bo v Družbenem domu Prevalje pričel Deveti 
zborovski festival ljudske pesmi. Od petih nastopajočih zborov dva prihajata iz 
slovenskega zamejstva: Mešani PZ »Bilka« iz Bilčovsa (zborovodja Dominik Jurca) 
ter Mešani PZ »Lipa« iz Bazovice na Tržaškem (zborovodkinja Tamara Ražem 
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Locatelli). - V nedeljo, 22.10.2017 ob 16.00 pa bo v cerkvi Device Marije na jezeru na 
Prevaljah koncert cerkvenih pevskih zborov dekanije Dravograd – Mežiška dolina ter 
gostujočega zbora iz sosednjega Pliberka. 

V nedeljo, 22.10.2017 ob 9.00 se bo na valovih slovenskega programa celovške ORF 
urednica Danica Thaler-Urschitz v radijski oddaji „Zajtrk s profilom“ eno uro pogovarjala z 
gorenjskim pevovodjem Primožem Kerštanjem, ki skupaj z režiserjem Marijanom Štikrom v 
teh dneh nastopa z novim projektom Ženskega zbora Rož iz Šernjakoba – z multimedijskim 
tematskim koncertom „Shiva / šiva - pesmi o delu“. Ponovitev radijske oddaje bo v sredo, 
22.10.2017 ob 9.00, ponovitve koncerta pa so predvidene še v četrtek, 26.10. ob 20.00 ter v 
četrtek, 4.11. ob 20.00 in v petek, 5.11.2017 ob 15.00, in sicer vse v farovžu v Šentjakobu v 
Rožu. - Več kot dve leti so pevke zbirale pesmi, ki so se pele – in se morda kje še pojejo – ob delu. 
Pesmi opevajo izkoriščanje delavk in delavcev, govorijo o sužnjih, pripovedujejo o ekonomski migraciji 
naših prednikov, v sebi pa nosijo tudi vesele vidike dela. Nabralo se je 17 pesmi iz vseh koncev sveta, 
iz različnih družbenih okolij, iz katerih veje tudi duh različnih kultur, glasbenih tradicij in pogledov na ta 
svet, ki po eni strani tarna nad težkimi delovnimi pogoji, hkrati pa je nabit s takim vzdušjem, da bi 
človek kar zaplesal. 

V nedeljo, 22.10.2017 naj bi se iz tridnevne ekskurzije na južno Štajersko vrnili člani zelo 
dejavnega dunajskega Slovenskega inštituta. 

V ponedeljek, 23.10.2017 ob 15.30 bo celovški Radio Agora v Pavlovi hiši v štajerski Potrni 
pričel zanimivi radijski delavnici; več informacij je na spletni povezavi: 
http://agora.at/Sendungen/AGORA-Divan/Radio-Agora-delavnici-na-avstrijskem-Stajerskem-
I-Radio-Agora-Workshops-fuer-euch-in-Steiermark . 

V ponedeljek, 23.10.2017 ob 19.00 se bodo 18. Primorski kulturni dnevi na Koroškem 
(program smo vam poslali v pripetku k prejšnji e-okrožnici) nadaljevali v farnem domu v 
Selah, in sicer s predstavitvijo knjige Draga Štoke »Koroška v mojem srcu«. - V torek, 
24.10,2017 ob 11.00 bo v Tischlerjevi dvorani v Celovcu sledila predstavitev knjig primorskih 
avtorjev Draga Štoke, Martina Breclja, in dr. Rafka Dolharja. - In tako naprej, do sobote, 
28.10.2017. 

V torek, 24.10.2017 ob 18.00 bo v predavalnici Inštituta za avstrijske vede na Dunaju 
(Hanuschgasse 3, stopnišče 4) slovenska zgodovinarka doc.dr. Tamara Griesser-
Pečar predavala o pretekli in sodobni razdeljenosti slovenske družbe: »Slowenen 
heute: Immer noch ein zerrissenes Volk?«; moderiral bo prof.dr. Arnold Suppan. 

V torek, 24.10.2017 ob 19.30 bo v Musilovi hiši v Celovcu dvojezično branje 
"Rdeča raketa - lirika Srečka Kosovela"; v slovenskem originalu in nemškem 
prevodu bere Dietmar Pickl, glasba: Emil Krištof (perkusija), moderacija: Jozej Strutz 
(prevajalec). 

V torek, 24.10.2017 ob 19.30 bo v Mozartovi dvorani Doma glasbe v Celovcu 
koncert nove glasbe iz alpsko-jadranskega prostora »Prisluhnimo sosedu 17«. 
Izvedli bodo dela na južnem Koroškem živečega skladatelja Janeza Gregoriča na 
aktualna besedila Fabjana Hafnerja, Gustava Januša in Martina Kuchlinga (v 
slovenščini in nemščini) ter skladbe Johannesa Brahmsa in Antona Nageleta. 
Nastopajo: tenorist Gabriel Lipuš, kitarist Janez Gregorič in pianistka Elisabeth 
Väth-Schadler. Podrobnejši program smo vam pripeli že v prejšnji e-okrožnici. 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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