DRUŠTVO SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA

13. KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI
Od 15. do 24. aprila 2015
POROČILO PREDSEDNIKA DSAP LOVRA SODJE
ODPRTJE: Sreda, 15. aprila 2015 ob 18. uri: Galerija Družine, Krekov trg 1:
1./ RAZSTAVA SLIKARJA FRANCA RASINGERJA: Slikarske pismenke
Kratek povzetek vsebine njegovega slikanja:
Upokojeni učitelj Franc Rasinger živi in dela v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu.
Že dolgo vrsto let slika in se je »zaradi preteklosti, ki nas dohiteva«, odločil v svoj slikarski svet
pritegniti glagolske pismenke, s katerimi na platna izpisuje verze oz. pesniške misli slovenskih in
avstrijskih pesnikov.
Na platno poizkuša prenesti staro narodno slovensko bit, pomembne prizore ali pa tudi ne. Našo
zgodovino, ki so jo vedno pisali tujci, bi rad posredoval ljudem z novo, po njegovem mnenju bolj
resnično vsebino. V Šentjakobu je odprl svojo galerijo. Razstava je bila odprta do 30. aprila 2015.
Lovro Sodja je nagovoril prisotne, zahvalil se je Veleposlaništvu Avstrije za sofinanciranje in povedal
ministru Gorazdu Žmavcu, da upa, da bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi našel
potrebna sredstva za tako pomebne Koroške dneve.
13. KKD je odprl gospod Gorazd Žmavc, minister za Slovence po svetu in v zamejstvu. Razstavo je
odprl dr. Clemens Koja, veleposlanik Republike Avstrije v Ljubljani. Imamo video posnetek odprtja.
Pred odprtjem razstave je za glasbeni okvir poskrbel Trio kitar učencev slovenske Glasbene šole na
avstrijskem Koroškem.
Po zaključku je Aleš Mižigoj poskrbel za pogostitev številnih prisotnih.
Odprtje razstave je organiziral Lovro Sodja.
2./ Sobota, 18. aprila 2015 ob 11.00 uri: Mini teater: Lutkovna predstava Bine Štampe-Žmauc »Ure
kralja Mina«. V počastitev 40 letnice lutkarstva na Koroškem igrajo Lutke Mladje pod okriljem
Koroške dijaške zveze v Celovcu, režiser Rihard Grilc, izdelava lutk Breda Varl s sodelavci,
scenografinja Majda Krivograd, glasba Danilo Katz in Traudi Katz-Lipusch, za luč skrbi Josi Winchester,
sceno pa je izdelal Martin Messner. V predstavi igrajo Ana Grilc (kralj Min), Ela Grilc, Tamina Katz,
Timna Katz, Barbara Rutar, Elena Rutar, Lara Rutar, Irina Sadnikar, Simon Trap, Lea Vouk in Meta
Vouk. Vsebina: priletnemu kralju Minu tudi ukaz, naj podaniki zaustavijo vse ure, ne pomaga in mora
oblast predati nasledniku.
Predstavo je organiziral Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani.
3./ Ponedeljek, 20. aprila 2015 ob 17. uri: Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva
1/IV.
PREDSTAVITEV KOROŠKIH PUBLIKACIJ:
Komorni MePZ “Lipa zelenela je …” iz Ljubljane je zapel nekaj pesmi, posvečenih Lajku
Milisavljeviču.
- zbirka »Dr bә Zila kna biva« (Ko bi le Zila ne bila): ljudske pesmi z Zilje iz zapuščine zborovodje
Lajka Milisavljeviča (KKZ, SNI Urban Jarnik, JSKD, KD Mohorjan, 2014). Dragoceno dokumentarno
publikacijo, spomenik slovenski pesmi bodo predstavili trije od urednikov: Martin Kuchling, Nužej

Tolmajer in mag. Martina Piko-Rustia;

- knjiga »Zgodovinski spomini na Rebrco« (KKZ v sodelovanju z Mohorjevo Celovec, 2015),
sodnika ter pisatelja dr. Ožbolta Ilauniga (1876-1945) vključuje splošni opis kraja, zgodovino
rebrškega gradu, cerkve in komende ter plebiscitni čas, ko je bila knjiga napisana. Predstavila jo bosta
Martin Kuchling in dr. Karl Hren;
Basbaritonist Marko Fink je zapel dve pesmi v spomin na Valentina Inzka st., pri drugi se mu je
pridružila sestra Bernarda Fink.
- Zbornik prispevkov in spominov “Valentin Inzko : Glasnik sožitja : 1923-2002”, uredil dr. Janko
Zerzer (Mohorjeva, KKZ, NSKS, SNI Urban Jarnik, SPD Kočna, 2015). Knjigo o učitelju in šolskem
nadzorniku, predsedniku Narodnega sveta koroških Slovencev ter pobudniku slovensko-nemškega
dialoga na Koroškem sta predstavila urednik dr. Janko Zerzer in Hanzi Filipič.
Prisotni so bili tudi dr. Valentin Inzko, mama Marinka Inzko in družina.
Predstavitev je organiziral Lovro Sodja.
4./ Sreda, 22. aprila 2015 ob 17. uri: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23 (Cekinov grad)
PREDSTAVITEV DVEH KNJIG O ŽRTVAH PROTINACISTIČNEGA BOJA KOROŠKIH SLOVENCEV:
- nemško pisano monografijo »Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen?« (Kdo je bila Klara iz
Šentlipša?) je predstavila avtorica mag. Brigitte Entner. Več kot 500 koroških Slovenk in Slovencev je
bilo žrtev nacionalsocializma: padli partizani, člani odporniškega gibanja, taboriščniki, politični
preganjanci, prisilno izseljeni in žrtve evtanazije;
- nemško-slovenski zbornik »Peršman« sta Lisa Rettl in Gudrun Blohberger izdali v spomin na 70letnico pokola 11-članske Sadovnikove družine pri Peršmanu nad Železno Kaplo – tudi sedem otrok,
starih od 8 mesecev do 13 let – (25. aprila 1945) in na 70-letnico konca 2. svetovne vojne. Knjigo je
predstavil njen prevajalec, profesor zgodovine mag. Štefan Pintar.
Za glasbeni okvir uporniških pesmi različnih narodov je poskrbela skupina »Praprotnice« (Irene
Strasser, Hanca Pörtsch in Rozi Sticker) ter harmonikar Jörg Errenst, ki je tudi aranžer njihovih pesmi.
Predstavitev je organiziral Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani.
5./ Petek, 24. aprila ob 19.00 uri: Cankarjev dom, Linhartova dvorana:
KOROŠKI VEČER: Oblikovala sta ga MePZ BILKA iz Bilčovsa/Ludmannsdorf, zborovodja Dominik
Jurca in Šentjanški tamburaši iz Šentjanža v Rožu, vodja Damir Zajec. Predstavili so nam šestnajst
koroških ljudskih in umetnih pesmi in zaradi navdušenja publike dodali “Rož, Podjuna, Zila” ter
ponovili “Mi smo pa ob Dravci doma”.
Sodja je pozdravil številne goste, med njimi tudi dr. Valentina Inzka, dr. Borisa Pleskoviča, dekana
Janka Krištofa kot predsednika KKZ (med pevci), dr. Boštjana Žekša, gospo Ljudmilo Novak kot
predsednico parlamentarne Komisije za odnose z Avstrijo, oba častna predsednika in člane DSAP ter
goste iz avstrijske Koroške.
Koncert je organiziral Lovro Sodja.
O 13. KKD je izšlo v tisku, na spletnih straneh medijev, v TV in radijskih oddajah v Sloveniji in na avstr.
Koroškem 18 različnih poročil.
Predsednik DSAP:
Lovro Sodja, prof., l.r.

