
DRUŠTVO SLOVENSKO AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA V LJUBLJANI
KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA, CELOVEC
PROSVETNA KULTURNA ZVEZA, CELOVEC

K  O  N  C  E  R  T

Moškega pevskega zbora Slovenskega prosvetnega društva „TRTA“ iz 
Žitare vasi

in

Tamburaške skupine TAMIKA  Slovenskega prosvetnega društva „Zarja“ iz 
Železne Kaple

Ljubljana, velika dvorana Slovenske filharmonije, sreda, dne 19. aprila 
2006 ob 19.30 uri

VSTOP PROST!



P R O G R A M

Izvaja MoPZ SPD „TRTA“, zborovodja Paul Stern

Peter Jereb /prir. Paul Stern       Smo z Žitare vasi 1
Narodna  Jože.Leskovar             Dekle na vrtu 2
Heinz Buchacher/Andreas Moser Junga Tog 3
Pavle Kernjak                            Bledi mesec 
Pavle Kernjak                            Regina                                       
Lojze Lebič / prir. Paul Stern      Ta Drumlca 
F.Marolt                                   V klošter bi rada šla 
K. Marketz/J. Petjak/prir. P. Stern Na svetu vse mine    
Helena Petek / Paul Stern           Domalčija 
V. Polanšek /prir. P. Stern          Balada o svobodi 
V. Polanšek /prir.  P. Stern         Celovški zmaj 
A.S.Drabosnjak – D. Švara         Ena nova pesem 
        

O D M O R

Izvaja tamburaška skupina TAMIKA SPD „ZARJA“,
Vodja Martina Traunik

E. Vondraček                           Veruška
Prir. D. Varga/D. Zajec             Venček slovenskih pesmi
Popularna hrvaška                    Ti si moja ljubav stara
G. Verdi/prir. M. Azarian          Arija iz opere „Nabucco“

Izvaja MoPZ SPD „TRTA“, zborovodja Paul Stern

Paul Stern                                 Prijeten večer 
M. Hartman/E. Logar                 Vinski bratje 
Nemška narodna / prir. P. Stern  Gemas hin 2
Paul Stern                                 Prijatelj tvoj korak 3
J. Lennon/P. McCartney              Obladi Oblada
/prir. P. Stern
P. Schilling / T. Kuhn                 Major Tom 
G. Miller / prir. P. Stern              Ne zamud                    
B. McFerryn /prir. P. Stern          Sem Jozi ne Peppi 

I. Mikula/P. Kernjak/                  Rož Podjuna Zila                   
 prir. P. Stern

3. kitico pesmi Rož, Podjuna, Zila -  pojejo vsi v dvorani!:



Rož, Podjuna, Zila
nagelj, rožmarin
v sveti zemlji sniva
tvoj slovenski sin.
Rož, Podjuna, Zila
nagelj, rožmarin
v sveti zemlji sniva
tvoj slovenski sin.

MOŠKI PEVSKI ZBOR SLOVENSKEGA PROSVETNEGA DRUŠTVA 
„TRTA“

Moški pevski zbor je sestavni  del slovenskega prosvetnega društva „Trta“ iz 
Žitare vasi na Koroškem. Ime društva spominja na vinogradništvo v Podjunskih 
krajih, prav posebej pa v Žitrajskem okolju. Še pred dobrimi sto leti so v Žitari 
vasi  gojili  lastno  vino  z  imenom  „Starc“.  Trenutno  se  vinogradništvo  z 
intenzivnimi napori zopet obuja iz dolgoletnega spanja. Javni dokumenti o tem 
se lahko najdejo v občinskem grbu in v imenu društva. 
Slovensko  prosvetno   društvo  “Trta”  so  ustanovili  leta   1907  kot  katoliško 
izobraževalno  društvo  s  tamburaško  skupino  in  z  veliko  čitalnico.  Močna 
germanizacija je vseskozi ovirala delovanje društva. Med prvo svetovno vojno 
je tako imenovana  „Volkswehr“ oropala in porušila društvene prostore in s tem 
uničila za slovensko govoreče ljudi tako važno čitalnico. Sledili so še bolj kruti 
udarci.  V  nacistični  dobi  je  bilo  delovanje  društva  prepovedano  in  Žitrajski 
kulturni dom so požgali. Takoj po drugi svetovni vojni je kulturno delo zopet 
zaživelo, vendar so prosvetaši leta 1958 prenehali z delovanjem.

Leta 1972 je društvo na podbudo Andreja Ogrisa in Jozeja Starza zopet pričelo z 
delovanjem. Ustanovili so moški pevski zbor Trta. Od vsega začetka ga je nad 
dvajset let neprekinjeno vodil Jozej Starz, leta 1993 pa je vodstvo prevzel Pauli 
Stern. Leta 1999 je zbor ob 100. obletnici rojstva koroškega skladatelja Pavleta 
Kernjaka naštudiral stilni koncert, s katerim je tudi uspešno gostoval. Ta koncert 
je  posnel  na  eni  izmed  treh  zgoščenk.  V  letu  2002  so  pevci  proslavili  30. 
obletnico  delovanja.  Zbor  šteje  med  redke  koroške  zbore,  ki  redno prirejajo 
samostojne  celovečerne  koncerte.  V letu  2005 so  posneli  tretjo  zgoščenko z 
naslovom »Ena nova pesem«.  V zboru poje šestnajst pevcev, ki redno nastopajo 
doma in v tujini.



Tamburaška skupina TAMIKA Slovenskega prosvetnega društva 
»Zarja« iz Železne Kaple

Že pred drugo svetovno vojno je v Slovenskem prosvetnem društvu »Zarja« v Železni 
Kapli obstajala tamburaška skupina pod vodstvom Franca Pasterka – Lenarta. 
Ponovno so na pobudo Štefke Vavti in Bredice Sadolšek začeli z vajami leta 1976. V 
naslednjih letih so s TAMIKO delali Mirko Hajnžič, Oto Wutte, Pepca Stane, Hanzi 
Gabriel in Mihran Azarjan. Slednji je priredil za tamburaški orkester vrsto narodnih, 
klasičnih in popularnih skladb. Kvaliteta skupine se je znatno dvignila, tako je leta 
1984 posnela svojo prvo kaseto. Žal se je tudi ta tamburaška skupina leta 1986 iz 
poklicnih in raznih drugih razlogov razšla.

Leta 1995 je Tatjana Pirker nagovorila dovolj zainteresiranih, da so lahko znova 
ustanovili tamburaško skupino, ki ima sedaj osem članov (sedem deklet in enega 
fanta).  Z rednimi vajami in predvsem s pomočjo Hanzija Gabriela, ki jih podpira s 
strokovnim znanjem, so posneli dve zgoščenki (leta 2000 in 2005 ob 10-letnici 
ponovnega delovanja), s katerima želijo predvsem slovenski koroški in tudi ostali 
javnosti približati zanimivo novo tamburaško literaturo. Poleg ljubezni do glasbe jim 
je pri srcu zlasti ohranitev te redke kulturne dejavnosti na Koroškem.

Organizator se zahvaljuje za sodelovanje in pomoč :

-    Vladi Republike Slovenije
- Uradu Vlade RS za Slovence po svetu in v zamejstvu
- Energetiki
-    Kulturnemu forumu avstrijskega veleposlaništva
- Slovenski filharmoniji

--------------------------------------------------------------------------------
Izdalo: Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva
Za organizacijo koncerta: Lovro Sodja
Ljubljana, aprila 2006 


