
POROČILO PREDSEDNIKA DSAP O POTEKU 16. KOROŠKIH KULTURNIH
DNEVIH V LJUBLJANI, od 16.-23. aprila 2018 

1./ 16. KKD smo pričeli v Galeriji Družine z razstavo koroškega slikarja Hanzija Mlečnika 
iz Celovca. Pripravil je zanimivo razstavo slik in skulptur z naslovom »Nekaj je v zraku«. Za
uvod je koroško narodno pesem zaigral trio harmonikarjev iz Glasbene šole Franca Šturma, ki
ga vodi član našega društva Sašo Gale. Po pozdravnih besedah predsednika DSAP Lovra 
Sodje, ki je pozdravil g. Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
njeno ekscelenco, veleposlanico R. Avstrije, mag. Sigrid Berko, direktorja Avstrijskega 
kulturnega foruma  g. Andreasa Pawlitschka, gospo Zalko Kelih, tajnico KKZ s soprogom 
Francem Kelihom, direktorjem Mohorjeve v Celovcu, Janka Malleja, predstavnika Slovenske 
prosvetne zveze iz Celovca, častnega predsednika DSAP Jožeta Jeraja in predsednika Kluba 
koroških Slovencev (KKS) v Ljubljani Janeza Stergarja, s katerim organiziramo 16. KKD. 

Predsednik DSAP se je zahvalil tudi vsem financerjem, ki so omogočili organizacijo 16. 
Koroških kulturnih dni, to je predvsem Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Avstrijski kulturni forum pri Avstrijskem veleposlaništvu in že nekajletni sponzor družba 
Moro & Kunst, ki jo vodi gospa Irena Moro.
Nato je gospa Mateja Rihter, glavna urednica celovškega tednika Nedelja, predstavila 
razstavljena dela Hanzija Mlečnika.
Njena ekscelenca veleposlanica mag. Sigrid Berka je v imenu avstrijskega veleposlaništva 
odprla razstavo Hanzija Mlečnika. Za njo je minister g. Gorazd Žmavc z nagovorom odprl 
celotne 16. KKD. Trio harmonikarjev je zaigral še dve skladbi.
Priloge: galerijski list, nagovor ministra Žmavca, šest fotografij.

2./ V torek, 17. aprila so trije koroški Slovenci v Svetovnem slovenskem kongresu  
predstavili razne nove koroške publikacije in sicer: obsežno zbirko-knjigo koroških narodnih
pesmi »Tiha zemlja« je predstavil avtor Nužej Tolmajer, Martina Piko Rustia je predstavila 
obsežno zbirko Slovenskih ledinskih in hišnih imen na Koroškem, ki so bila sprejeta celo v 
seznam nesnovne kulturne dediščine avstrijske komisije Unesco. Martin Kuchling je 
predstavil zemljevide in avdioposnetke zemljepisnih imen raznih koroških občin.

3./   V  soboto, 21. aprila ob 11. uri smo v Mini teatru, Križevniška 1 organizirali  Lutkovno 
predstavo RADOVEDNI  SLONČEK,. Igro je po motivih Rudyarda Kiplinga priredil Tine Varl; 
izvedla jo je Lutkovna skupina  Mladi Celovčani SKD Celovec, režija Breda Varl, glasba Katarina 
Hartman, skupino vodi Marica 
Hartman. Nabito polna dvorana je navdušeno ploskala mladim celovškim lutkarjem.
Predstavitev koroških publikacij in lutkovno predstavo je organiziral Klub koroških Slovencev v 
Ljubljani.
       
 4./ Ponedeljek, 23. 4. 2018 ob 19. uri: Cankarjev dom, Linhartova dvorana: Koncert „KOROŠKA 
PESEM PREK MEJA „ : V prvem delu koncerta je pevska skupina AKZENT, ki deluje pod 
okriljem SKD Jepa - Baško jezero Loče, izvedla 30-minutni  program slovenskih narodnih in 
umetnih pesmi. Dirigentka skupine  je  bila Anica Lesjak-Ressmann.
Pred začetkom koncerta sta navzoče v polni Linhartovi dvorani pozdravila predsednik DSAP Lovro 
Sodja in predsednik Krščanske kulturne zveze iz Celovca dekan Janko Krištof. Po  nagovoru, v 
katerem je poudaril dolgoletno sodelovanje z Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva, je povabil
na oder Lovra Sodjo in mu s šopkom rož čestital za 80-letni življenjski jubilej, ki ga je praznoval 
naslednji dan, 24. aprila.

                                                                                  



Po odmoru je Ženski pevski zbor ROŽ iz Šentjakoba v Rožu predstavil projekt SHIVA ŠIVA – to je 
bil zelo zahteven stilni koncert 17- tih pesmi v raznih jezikih, v sodelovanju z recitatorkami. Zbor je 
zapel pesmi o delu, ki so bile prirejene, zložene in uglasbene posebej za rožanske pevke. Ta odrsko 
scenski glasbeni projekt je dirigiral Primož Kerštanj iz Bleda, režiser je bil Marjan Štikar iz 
Šentpetra v Rožu, scenografinja Majda Krivograd iz Gradca, odrsko glasbo je prispeval Matija 
Strniša. Koncert je organiziralo Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana, v sodelovanju 
s Cankarjevim domom. Udeležila se ga je, poleg nekdanjih ministrov za Slovence v zamejstvu in po 
svetu,  prof. Ljudmile Novak in dr. Boštjana Žekša,  tudi mag. Manuela Frommwald, avstrijska 
konzulinja. 
Tudi ta koncert je publika navdušeno pozdravila. Kot organizatorja sva imela z gospo Stašo Mihelčič 
iz Cankarjevega doma kar veliko dela zlasti zaradi priprav na scensko in logistično zelo zahteven 
projekt Shiva šiva. Zahteval je tudi več finančnih sredstev, poleg prevoza pevskega zbora, tudi zaradi 
posebnega prevoza dveh avtomobilov, ki sta pripeljala sceno in odrske delavce iz Avstrije, katerim 
smo morali izplačati tudi honorar.
Priloge: koncertni list in devet fotografij.

Na predlog Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze, obe iz Celovca, je ta program 
sprejel upravni odbor Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva na svoji seji dne 24. oktobra 2017.
O izvedbi 16. KKD je izšlo 16. poročil v raznih medijih v Sloveniji in Avstriji.

                                                                                       Za DSAP: 
                                                                                                     predsednik Lovro Sodja, prof. l.r.            


