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Zadeva: Zaključek 9. Koroških kulturnih dni – kratko poročilo
Spoštovani predstavniki medijev!
S koncertom Mešanega pevskega zbora Danica iz Št. Primoža v Podjuni je Društvo slovenskoavstrijskega prijateljstva v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo iz
Celovca 15. aprila v Slovenski filharmoniji zaključilo uspešne 9. Koroške kulturne dneve v Ljubljani.
Osmega aprila jih je v Viteški dvorani Križank odprl dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu ob prisotnosti dr. Blaža Kavčiča, predsednika Državnega sveta Republike
Slovenije. Nato je avstrijski igralec Dietmar Pickl izvrstno interpretiral nekatere večjezične pesmi
pesnika Janija Oswalda ob spremljavi odličnega instrumentalnega tria. Devetega aprila je mladinska
lutkovna skupina KPD Šmihel v Mini teatru uprizorila igrico RADOVAN, v kateri je nazorno
prikazala borbo poštenega Radovana proti diktatorju Hinklu, kjer na koncu dobro premaga zlo!
V ponedeljek 11. aprila je podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin v Palaciju ljubljanskega
gradu odprl razstavo modernistične koroške slikarke Zorke L-Weiss z naslovom PREMIKI. Razstavo
sestavljajo trije tematski sklopi: Običe – pokrajinski pasovi, Gaber – pokrajinska polja in akvareli
Fragmenti. V skoraj polni dvorani Palacija je bila razveseljiva številčna udeležba koroških Slovencev,
ki spremljajo delo Zorke Weiss doma in v tujini. Posebej smo pozdravili dr. Franceta Bučarja, prvega
predsednika slovenskega parlamenta.
V torek 12. aprila je Klub koroških Slovencev Ljubljana pod vodstvom predsednika prof. Janeza
Stergarja v Svetovnem slovenskem kongresu predstavil štiri nove knjige z območja avstrijske
Koroške: obsežno monografijo koroškega zborovodje in skladatelja Pavla Kernjaka izpod peresa Jasne
Novak Nemec, skladateljski opus koroškega zborovodje, organista in skladatelja prof. Jožeta Ropitza
»Pojmo novo pesem«, Marija Makarovič je predstavila »Podobe zdravstvene kulture koroških
Slovencev«, Valentin Kumer je pa predstavil Vaško kroniko »Da bi sonce posijalo« svojega očeta
Mirka Kumerja – Črčeja.
Pevci MePZ Danice in Trio Korotan s pevci so v petek, 15. aprila na koncertu v Kozinovi dvorani
Slovenske filharmonije navdušili skoraj polno dvorano z originalnimi pesmimi in priredbami koroških
narodnih pesmi. Med publiko smo pozdravili dr. Erwina Kubescha, veleposlanika Republike Avstrije
in dr. Christo Sauer, direktorico avstrijskega Kulturnega foruma, ki je poleg Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu, Energetike Ljubljana in UniCredit Banke iz Ljubljane prispeval denarna
sredstva za izvedbo tega, za trenutno situacijo koroških Slovencev, ki si prizadevajo dokončno urediti
vprašanje dvojezičnih tabel na južnem Koroškem, pomembnega tedna, tudi finančna sredstva za
realizacijo 9. Koroških kulturnih dni.
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