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Tudi letos vas vabimo na vsakoletni osrednji koncert "Koroška poje", ki ga 
Krščanska kulturna zveza v nedeljo, 11. marca 2018 ob 14.30 prireja v celovškem 
Domu glasbe. Program bo posvečen 110-letnici rojstva skladatelja, harmonizatorja 
ljudskih pesmi in zborovodje, duhovnika dr. Franceta Cigana (18.9.1908 Črensovci 
– 23.2.1971 Ljubljana). Nastopili bodo: MePZ J.P. Gallus (Celovec), Zbor nižje 
stopnje ZG in ZRG za Slovence (Celovec), Kvintet Donét (Podjuna), New Times 
Jazz Combo (Šmihel), Tamburaški ansambel (Loče), tenorist Gabriel Lipuš, Dekliški 
zbor sv. Stanislava (Ljubljana) ter MePZ F.B. Sedej (Števerjan, Italija). 

Na koncert se bomo peljali – če bodo zimske prometne razmere dopuščale – kar 
naravnost čez Ljubelj, sicer pa skozi karavanški predor. Od smeri potovanja bo 
odvisen kraj prvega kratkega »servisnega« postanka in ogleda. Vsekakor pa smo 
domenjeni, da nas okoli poldneva na avtobusnem parkirišču v Gospe sveti pričaka 
arhitekt in slikar mag. Karl Vouk (*22.6.1958 Celovec) ter nas popelje po svojem 
novem križevem potu. Podjunski umetnik je oblikoval posamične postaje križevega 
pota s kombinacijo rjaveče kovine v znamenju zemeljskega in nerjavečega aluminija 
kot prispodobe nebeškega. Običajnim 14 postajam je Vouk dodal 15., vstajenjsko, na 
zahodnem portalu stolnice. Po obhodu, za katerega potrebujete močnejšo obutev, 
nam bo kake četrt ure ostalo še za hitri obisk gosposvetske cerkve in/ali bližnje 
kavarne. - Po celovškem koncertu pa nas KKZ tudi tokrat vabi na druženje z 
nastopajočimi pevci na samopostrežnem „likofu“ v kleti Doma glasbe. 

Odhod našega avtobusa bo ob 9.30 s parkirišča pred trgovino Mercator na 

ljubljanskem Rakovniku, nato pa ob 9.45 z avtobusnega parkirišča v Tivoliju. 
Povratek v Ljubljano je predviden okoli 19.30. 

Prijave za izlet do zapolnitve mest sprejema ga. Jožica Jereb na telefonu 031-

603294 ali na e-naslovu jereb.soncni.d@gmail.com. Obvezno je potrebno navesti, ali 
nameravate vstopiti na Rakovniku ali v Tivoliju. Zaradi obnovljene mejne kontrole naj 
potniki ne pozabijo s seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo! 

Naš partnerski Klub Korošcev · Ljubljana (torej Korošcev iz regije v RS) bo imel svoj 
tradicionalni, že 25. Koroški večer s plesom v soboto, 10.3.2018 ob 19.00 v dvorani 

Karantanija v ljubljanskem Hotelu Lev. Vstopnina 45 evrov vključuje tudi bogato 
koroško večerjo. Od 8. marca boste lahko vstopnice rezervirali po telefonu 040 129 
091; prihodnjič vam bomo poslali podrobnejši program večera. 

Naš ljubljanski in partnerski mariborski Klub koroških Slovencev sta podprla nedavni 
izid 204 strani obsežne dokumentarno-spominske knjige prof.dr. Boža 
Grafenauerja o življenjski usodi njegovega očeta Ludvika Grafenauerja (1902-1973), 
njegove družine in koroških rojakov, dvakratnih pregnancev. Knjigo „Zgodbe iz 
izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti“ lahko po prodajni ceni 20 € 
naročite na naslovu ETNO SERVIS, Polanškova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče ali 
po e-pošti boza.grafenauer@gmail.com. Nekaj izvodov knjige že imamo na sedežu 
našega kluba, dobi pa se tudi v bolje založenih knjigarnah: v Ljubljani npr. v knjigarni 
celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi ulici 1. 
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V sodelovanju z osrednjima koroškima kulturno-prosvetnima organizacijama in z 
našim ljubljanskim klubom je Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, ki letos 
obeležuje svojo 25-letnico, že pripravilo program za 16. Koroške kulturne dneve 
(KKD) v Ljubljani. Tako si lahko na koledarju rezervirate naslednje termine: 

ponedeljek, 16.4. ob 18.00 - Galerija Družina (Krekov trg 1): odprtje razstave 

umetniških slik koroškega slikarja Hanzija Mlečnika, Celovec. Razstavlja akte in 
naravo; tehnika: oglje, rdeča kreda, akril; 

torek, 17.4. ob 11.00 - Svetovni slovenski kongres (Cankarjeva 1): predstavitev 

novejših slovenskih koroških publikacij: - Tiha zemlja, pesemsko izročilo z Radiš in iz 
okolice, zbral in uredil Nužej Tolmajer, glasbeni urednik Egi Gašperšič; - Valentin 
Polanšek, Iz koroških grap v obirsko sonce, zbrane pesmi in pesmi iz zapuščine; - 
Lenčka Kupper, 80 pesmi ob 80-letnici; - Slovenščina v družini, prispevki s posveta v 
Palčavi šiši v Plešcih (HR) septembra 2016; - dvojezični zemljevidi koroških občin 
Bekštanj, Bistrica v Rožu, Kotmara vas, Sele, Šentjakob v Rožu, Škofiče in Šmarjeta 
v Rožu ter zemljevid kraja Radiše; 

sobota, 21.4. ob 11.00 - Mini teater (Križevniška 1): lutkovna predstava Radovedni 

slonček. Z igro, ki jo je po motivih Rudyarda Kiplinga priredil Tine Varl, nastopa 
Lutkovna skupina »Mladi Celovčani« SKD Celovec; režija Breda Varl, glasba 
Katarina Hartmann, skupino vodi Marica Hartmann; 

ponedeljek, 23. 4. ob 19.00 - Cankarjev dom, Linhartova dvorana: Koroški večer; 
nastopata: Pevska skupina Akzent, ki pod vodstvom Anice Lesjak-Ressmann deluje 
pod okriljem SKD Jepa-Baško jezero Loče, ter Ženski pevski zbor ROŽ iz Šentjakoba 
v Rožu, ki bo z dirigentom Primožem Kerštanjem predstavil odrsko scenski glasbeni 
projekt SHIVA ŠIVA, stilni koncert 17-ih pesmi o delu v raznih jezikih. 

O podrobnostih programa ter o dvigu vstopnic za zaključni koncert 16. KKD vas 
bomo še pravočasno obvestili. 

Zdaj pa k bližnjim prireditvam! 

V nedeljo, 25.2.2018 ob 11.00 vabi Elena Cerkvenič (prek SlovLit) v kavarno San 
Marco v tržaški Ulici Cesare Battisti na dvojezično srečanje na temo »Plemenitost 

ženskih likov v poeziji Franceta Prešerna«. 

V nedeljo, 25.2.2018 ob 11.00 bo v Kulturnem domu v Gorici (ul. Brass 20 – Italija) 
otroška gledališka predstava »Cepetavček« v izvedbi skupine »Ku-Kuc 

Gledališče« iz Beltincev. Gre za hudomušno in ganljivo zgodbo o mali Polonci, ki 
leseno poleno poimenuje Cepetavček in ta postane njen najboljši prijatelj. 
Podrobnejše informacije na info@kulturnidom.it . 

V ponedeljek, 26.2.2018 ob 17.30 bodo v Kulturnem domu v Gorici (ul. I. Brass, 
20 – Italija) v okviru tradicionalnih srečanj z avtorji predstavili knjigo »Un'anima 
un pensiero« (“Ena duša ena pamet«) Marte Košuta iz Trsta in Marije 
Makarovič iz Ljubljane. Uvodoma bodo spregovorili tržaška pisateljica in urednica 
Tatjana Rojc, pisatelj Piero Purini in predstavnica založbe Qudulibri iz Bologne 
Patrizia Dughero. Gre za knjigo življenjskih zgodb iz Ščedne – Škednja pri Trstu; trinajst 
pričevalcev se je v tej nekdaj slovenski vasi rodilo med letoma 1907 in 1937 ali se tja priselilo. 
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V torek, 27.2.2018 ob 18.00 vabi Slovenski inštitut na Dunaju v predavalnico Inštituta 
za avstrijske vede (1010 Wien, Hanuschgasse 3, Stiege 4 (Hof 2), 1. Stock (IÖK)) na 
predavanje „Poskus oblikovanja štajerskega knjižnega jezika“. Predavatelj 
prof.dr. Marko Jesenšek (*1960) je redni profesor na Oddelku za slovanske jezike 
in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, prorektor in izredni član 
SAZU. Več informacij na office@si-dunaj.at . 

V torek, 27.2.2018 ob 18.30 bosta v prireditveni dvorani Štajerske deželne 
knjižnice v Gradcu (Kalchberggasse 2, 8010 Graz) mag. Rajmund Lamprecht in 
mag. Danica Perše – v okviru prireditev Slovenske čitalnice – predstavila novo 
dvojezično knjigo o gradu Viltuš (Wildhaus), in sicer pod naslovom »Po poteh 
plemstva in gospode na Viltušu«. Več informacij na office@pavelhaus.at . 

V torek, 27.2.2018 ob 19.30 bosta v Kulturnem domu v Postojni (Gregorčičev 
drevored 20) na koncertu »Timeless Suite« nastopila avstrijski harmonikar in 
skladatelj Klaus Paier, ki je študiral harmoniko, jazz in kompozicijo na 
Konservatoriju za glasbo v Celovcu, ter hrvaška violončelistka Asja Valčić. Je 

njuna glasba jazz, klasična glasbe, glasba sveta, nova glasba ali crossover glasba? 

V sredo, 28.2.2018 ob 11.00 bo v Mali dvorani ZRC SAZU v Ljubljani (Novi trg 4, 2. 
nadstr.) dr. Vanja Kočevar imel predavanje »Od rokosega k rokoljubu – kranjske 

dedne poklonitve od Friderika III. do Karla VI. (1444–1728): prispevek k zgodovini 
ceremoniala na Slovenskem«. V poznem srednjem in zgodnjem novem veku se je v 

notranjeavstrijskih deželah obred inavguracije novega deželnega kneza imenoval dedna poklonitev. 
Kranjski deželni stanovi so se med letoma 1444 in 1728 enajstkrat poklonili deželnim knezom iz 
habsburške dinastije. Obred dedne poklonitve se je v tem obdobju iz pustega pravnega akta prelevil v 
razkošen baročni teater razkazovanja moči in blišča absolutističnega monarha. Poleg tega je ritual na 
Kranjskem, podobno kot na Koroškem, skrival tudi nekatere staroslovanske prvine. 

V četrtek, 1.3.2018 ob 9.40 bo na Oddelku za zgodovino ljubljanske Filozofske 
fakultete (Aškerčeva 2, I. nadstr., predavalnica 102) s predavanjem o reakcijah na 
izbruh prve svetovne vojne na zahodu Avstrije gostoval Laurence Cole, profesor 

avstrijske zgodovine na salzburški univerzi. Predavanje bo v angleščini; 

V četrtek, 1.3.2018 ob 18.15 vabi Club Tre Popoli v celovško gostišče Sandwirth, kjer 
bosta Jadranka Käfer in Marija Miksche pričeli s tečajem slovenskega jezika. 

V nedeljo, 4.3.2018 ob 9.00 bodo od Polanca na Čemernici (Hodnina) nad 
Šentjakobom v Rožu krenili na zasneženo pot udeleženci 40. zimskega pohoda 
„Arihova peč“, tokrat poleg spomina na padle borce posvečen tudi 70. obletnici 

Zveze koroških partizanov. 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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