
VABILO

5. KOROŠKI KULTURNI DNEVI 
v Ljubljani

OD 7. DO 13. MAJA 2007 – v galeriji DRUŽINA in NARODNI GALERIJI

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

Slovenska prosvetna zveza Celovec, Katoliški dom prosvete Sodalitas Tinje,
Avstrijsko slovensko društvo Celovec 

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

Energetika Ljubljana, Bank Austria Creditanstalt, Gorenje Velenje,
Galerija Družina, Narodna Galerija, Glasbena šola Kranj

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Verein Slowenisch-Österreichische Freundschaft

Ljubljana



7. maj ob 19. uri v Galeriji Družina, Krekov 
trg 1 v Ljubljani: 
Odprtje KKD in razstave Slike, skulpture in 
poezija družine Hrobath iz Šentlenarta pri 
Sedmih studencih; kulturni program v izvedbi 
MPZ Jepa-Baško jezero.
 

8. maj ob 19. uri v Galeriji Družina, Krekov 
trg 1 v Ljubljani:
Predstavitev knjige Besedolomnice: Novejše 
literarno ustvarjanje na Koroškem. Branje in 
pogovor o slovenskem literarnem ustvarjanju na 
Koroškem ter razstava originalov knjižnih 
ilustracij slikarja KarlaVouka.

9. maj ob 19. uri v Galeriji Družina, Krekov 
trg 1 v Ljubljani: 
Predavanje Slovenci in Cerkev na Koroškem 
danes in v stoletju pred nami. Večer bo 
oblikoval rektor Jože Kopeinig. 

10. maj ob 19. uri v Galeriji Družina, Krekov 
trg 1 v Ljubljani:
Okrogla miza Enakopravnost žensk znotraj  
slovenske narodne skupnosti na Koroškem. S 
koroškimi ženskami, ki so predstavljene v 
knjižnem Koroškem koledarju 2007, se bo 
pogovarjala njegova avtorica, etnologinja in soc. 
kulture, Irena Destovnik. 

10. maj ob 17. uri v dvorani Glasbene šole, v 
Kranju, Trubarjev trg:
Koncert gojencev Slovenske glasbene šole na 
Koroškem iz Celovca in Glasbene šole iz  
Kranja. 

11. maj ob 19.30 v veliki dvorani Narodne 
galerije, Cankarjeva 20 v Ljubljani:
Gala koncert Okteta Suha ob 25-letnici 
njegovega delovanja. Pokrovitelja koncerta sta 
Veleposlaništvo Republike Avstrije in Kulturni 
forum pri Veleposlaništvu. 

Odprtje Koroških kulturnih dnevov z razstavo del kiparja 
Jozija Hrobatha, njegove hčerke, slikarke Kristine 

Zeichen, in žene, pesnice Mili Hrobath, ki prihajajo iz 
Šentlenarta pri Sedmih studencih. Ob odprtju bo 

spregovoril dr. Lojze Peterle, zapeli pa bodo pevci iz 
Gornjega Roža, člani MPZ Jepa-Baško jezero, pod 

vodstvom Aleša Schusterja. Kiparja, slikarko ter pesnico 
bo predstavil Kristijan Zeichen.

Na literarnem večeru bomo predstavili knjigo 
Besedolomnice: Novejše literarno ustvarjanje na 

Koroškem, ki je v sodelovanju s Slovensko prosvetno 
zvezo iz Celovca pravkar izšla pri Založništvu tržaškega 

tiska v Trstu, in v kateri objavlja devet ustvarjalk in 
ustvarjalcev iz srednje in mlajše generacije. Z nekaterimi 
od njih bomo pripravili literarno branje, stekel pa bo tudi 

pogovor o slovenskem literarnem ustvarjanju na 
Koroškem. Na ogled bodo originali ilustracij, ki jih je za 

knjigo prispeval koroški slikar Karl Vouk. 

Predstavitveni in diskusijski večer bo posvečen vlogi 
Cerkve na Koroškem danes in v stoletju pred nami. 

Predavatelji: rektor izobraževalnega centra v Tinjah, Jože 
Kopeinig, vodja dušnopastirskega urada v Celovcu, dr. 

Jože Marketz, dekan Ivan Olip in vodja laične skupnosti 
Pavel Zablatnik bodo spregovorili o pomembnem 

prispevku duhovništva, ki rabi kot izhodišče za raznoliko 
duhovno, kulturno, izobraževalno in zbliževalno 
dejavnost med slovenskim in nemškim življem. 

 
Koroški koledar 2007, ki je izšel pri Slovenski prosvetni 
zvezi, objavlja intervjuje s koroškimi ženskami različnih 

poklicev, starosti in političnega prepričanja. Nekatere med 
njimi smo povabili k okrogli mizi, kjer bomo s pomočjo 

njihovih zasebnih in poklicnih izkušenj iskali odgovor na 
vprašanje, kakšen je njihov današnji položaj in zakaj jih 

skoraj ni na vidnih mestih v slovenskih političnih in 
kulturnih organizacijah. Z njimi se bo pogovarjala 

avtorica, etnologinja in soc. kulture, Irena Destovnik.  

Nastop gojencev celovške Slovenske Glasbene šole na 
Koroškem v sodelovanju z Glasbeno šolo v Kranju. 

Gala koncert Okteta Suha bo ob njegovi 25-letnici 
nastopanja doma in po svetu. Za svoje nastope je prejel 

številna odlikovanja in nagrade, izvedbe njegovih pesmi 
pa so trajno zabeležene na nekaj kasetah in zgoščenkah. Z 

nagovorom ga bo pospremil veleposlanik Republike 
Avstrije, dr. Valentin Inzko.

S Koroškimi kulturnimi dnevi vzpostavljamo kar najbolj ustvarjalno sodelovanje, ki krepi 
medsebojno prijateljstvo in posreduje izkušnje in znanje z raznih področij ustvarjalnosti.

Vstop na vse prireditve Koroških kulturnih dnevov je brezplačen!

PROGRAM KKD 2007


