


DOMINIK SRIENC
rojen 1984 na Potoku na Koroškem. 
2003 je maturiral na Slovenski gimnaziji, nato študiral 
nemško filologijo in slavistiko na Dunaju in v Olomoucu. 
Dve leti je delal kot lektor v Kirgiziji in Armeniji. Trenutno 
živi in dela v Celovcu. 2014 mu je izšel pesniški prvenec 
»Tu je konec / Hier ist Schluss« (Založba Drava) ter prevod 
pesniške zbirke »Molitev metulja / Das Gebet des 
Schmetterlings« slovenskega pesnika Esada Babačića 
(Založba Hochroth). 2015 je bila uprizorjena gledališka 
intervencija »Jez / Der Damm« v Koncertni dvorani v 
Celovcu; besedilo je nastalo v kooperaciji z Eleno Messner. 
Številni performansi z glasbeniki, npr. z Georgom Tkalcem 
v zasedbi »Poetronic«, elektronska glasba in poezija.



ALJAŽ PESTOTNIK ROBIČ
se je rodil 2.1.1994 na Jesenicah v Sloveniji, kjer je obiskoval 
osnovno šolo. Srednješolsko izobrazbo si je pridobil na 
dvojezični Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri 
Šentjakobu, kjer je dal pobudo tudi za ustanovitev Literarne 
kavarne. Zdaj na univerzi v Gradcu študira pedagoško smer 
slovenščine in angleščine.
Za pero si je upal prijeti šele na Koroškem: pokrajina in 
narava sta bila zanj že vedno navdih, ideje pa dobi tudi, 
kadar je na poti. S seboj vedno nosi črno beležnico, v katero 
zapiše svoje ideje.
Poje v zboru Kluba slovenskih študentk in študentov v 
Gradcu ter nastopa na odru. Kot član Društva slovenskih 
pisateljev v Avstriji redno objavlja v Rastju. 
Večkratni nagrajenec literarnega natečaja Promladi Volbank-
ove ustanove, ki mu ob 5-letnici obstoja v sodelovanju z 
založbo Wieser ter Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko 
kulturno zvezo podarja pesniški prvenec.



JERNEJA JEZERNIK
(*1970) je doma iz štajerskih Braslovč. 
Gimnazijo je obiskovala v Celju in se navdušila za Almo 
Karlin, znamenito svetovno popotnico in pisateljico.
V Ljubljani je doštudirala pri jezikoslovcu Jožetu Toporišiču 
in nato nekaj let poučevala slovenščino v Stuttgartu, Ulmu, 
Ravensburgu, Mannheimu, Tübingenu in nazadnje v Berlinu. 
Na Koroškem v Avstriji je bila urednica in lektorica tednika 
Nedelja, kjer je urejala otroške strani in kulturno prilogo. 
Vodila je tudi koroške »Literarne presoje«. 
V letih 2012−2013 je bila voditeljica Slovenske študijske 
knjižnice v Celovcu. Še vedno urejuje serijo knjižnih 
prvencev »Popki literature« pri založbi Wieser in pripravlja 
redne radijske oddaje »Literarni razgledi« na celovškem 
radiu Agora. 
Je podpredsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji 
in članica žirije literarnega natečaja Volbankove ustanove 
»Pisana promlad«.




