
VABILO

7. KOROŠKI KULTURNI DNEVI
v Ljubljani

OD 14. DO 24. APRILA 2009 v LJUBLJANI: v galeriji DRUŽINE, v dvorani 
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE V ŠENTVIDU,  v LUTKOVNEM in ŠENTJAKOBSKEM 

GLEDALIŠČU,  v prostorih SVETOVNEGA SLOVENSKEGA KONGRESA in v 
Kozinovi dvorani SLOVENSKE FILHARMONIJE

www.DSAP.si

PRIREDITELJI:
Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva, Krščanska kulturna zveza Celovec, 

Slovenska prosvetna zveza Celovec, Kmečka izobraževalna skupnost na Koroškem

Prireditev so omogočili:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Energetika Ljubljana, Veleposlaništvo Republike Avstrije, 

Zveza bank Celovec/Klagenfurt, Klub koroških Slovencev v Ljubljani,
Galerija Družina, Svetovni slovenski kongres, Škofijska gimnazija v Šentvidu

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Verein Slowenisch-Österreichische Freundschaft

Ljubljana



PROGRAM 7. KOROŠKIH KULTURNIH DNEVOV

PRIREDITVE:

          14. aprila – torek ob 18.  uri v Galeriji Družine, Ljubljana, Krekov trg 1:
Odprtje  Koroških  kulturnih  dnevov  in  otvoritev  likovne  razstave  »Življenske  pokrajine  v 
slikah – Gemalte Lebenslandschaften«, dela umetnic, vključenih  v  Kmečko izobraževalno  
skupnost  za  Južno  Koroško  s  kulturnim  programom,  ki  ga  bo  obogatila  pevska  skupina 
»Cintare«.

17. aprila – petek ob 18. uri v dvorani Škofijske gimnazije  v Šentvidu v Ljubljani:
Prireditev vseh treh dolin Južne Koroške pod naslovom »Zvočnost koroške govorice v pesmi  
in besedi«. Nastopili bodo pevci zbora »Domovina« iz Zilje, kvintet »Rožanski muzikanti« z  
Gur in Roža ter  »Oktet  Suha« iz  Podjune,  ki  jih  bodo pospremili  domači  pripovedovalci  
narečnega izročila.

18. aprila – sobota ob 18.30 uri v Lutkovnem gledališču, Ljubljana, Krekov trg 2:
Lutkovna predstava Šmihelskih lutkarjev »Mali princ« v dramatizaciji Vladimirja Roossa in v  
režiji Nataše Herlec. Predstava je za vse generacije. Mali princ vas vabi z besedami: »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno«.

         20. aprila – ponedeljek ob 18. uri v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa, Cankarjeva 1:  
predstavitev  knjižnih  in  zvočnih  dosežkov  Krščanske  kulturne  zveze  in  Slovenskega  
narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca.  Ob obletnici  rojstva Pavla Kernjaka bo 
predstavljena monografija o Kernjaku, zbornik simpozija o dr. Tischlerju in zvočni posnetki  
»Rožanske ljudske pesmi«,  pripravljena pa bo tudi  razstava vseh publikacij,  ki  so izšle  v  
zadnjih letih pri Krščanski kulturni zvezi.

22. aprila – sreda ob 19. uri v Šentjakobskem gledališču, Ljubljana, Krekov trg 2:
Plesno-gledališka predstava »GUERRnicA – Propad Evrope«, mlade gledališke skupine iz  
Šentjanža v Rožu. Družbeno kritično besedilo o civilizacijskih vprašanjih v Evropi pisateljice  
Dragice Potočnjak je na oder postavil režiser Sebastijan Starič, ki je skupino v zadnjih letih  
pripeljal do mednarodnih uspehov.

         24. aprila – petek ob 20. uri v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10: 
Koncert  Koroškega  deželnega  mladinskega  zbora.  Mladi  pevci  bodo  pod  vodstvom 
zborovodje  koroškega  Slovenca  Edija  Oražeja  na  celovečernem  koncertu  predstavili  
»Program ljudskih pesmi vseh celin«. V zbor so vključeni skupno s pevci dvojezične Koroške,  
ki govore oba deželna jezika, tudi  mladi pevci, katerih materni jezik je nemški.  

VSTOPNINE NI !!!

VLJUDNO VABLJENI !


