
12. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
od 22. do 26. aprila 2014

K  O  N  C  E  R  T
Mešanega pevskega zbora DANICA in

Tamburaške skupine TAMIKA, iz avstrijske Koroške

Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana,
petek, 25. aprila 2014 ob 19. uri

Vstopnice ( 5 eurov) so v prodaji pri blagajni Cankarjevega doma, 
med delovniki od 11.00-13.00 ure in od 15.00-20.00 ure, 

ob sobotah od 11.00-13.00 ure in uro pred predstavo



MePZ Danica (www.danica.at)
Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža v Podjuni ima letos 54 pevk in pevcev. Glavno nalogo 
vidi v ohranjanju in podajanju slovenske narodne in umetne pesmi. Zbor je leta 1912 ustanovil 
slepi organist Andrej Mičej iz Šentvida v Podjuni, ki je bil tudi prvi pevovodja. Po drugi svetovni 
vojni je prevzel odgovornost za pevsko dejavnost Hanzej Kežar, ki je bil nad 45 let duša pevskega 
delovanja. Leta 1992 je predal vodenje zbora mag. Stanku Polzerju. Z izvajanjem zborovsko-
orkestrskih skladb je le ta dal repertoarju zbora nove akcente. Zbor sodeluje tudi pri pevskih 
tekmovanjih. Leta 2005 je uspešno nastopil pri »Naši pesmi« v Mariboru (srebrna plaketa), leta 
2012 je pa na Koroškem dosegel naslov »Kärntner Chor des Jahres 2012«. Že nekaj let ponuja 
svojim članom tudi individualno glasovno izobrazbo.

Mag. Stanko Polzer poučuje glasbeno vzgojo na ZG / ZRG za Slovence v Celovcu. Bil je član 
umetniškega gremija Chorakademie Kärnten, v zadnjih letih pa deluje tudi kot referent v 
izobrazbi zborovodij (Chorakademie Kärnten, Kärntner Sängerbund, Glasbena šola na Koroškem). 

Tamburaška skupina/Tamburizzagruppe TAMIKA
S P D  Z a r j a ,  Ž e l e z n a  K a p l a / B a d  E i s e n k a p p e l

E-mail: martina.traunik@gmx.at

Že pred drugo svetovno vojno je  
v Slovenskem prosvetnem društvu »Zarja«  
v Železni Kapli obstajala tamburaška skupina. 
Tamburaško delovanje se je iz raznih razlogov 
večkrat prekinilo.

Leta 1995 je Tatjana Pirker nagovorila 
dovolj zainteresiranih deklet, da so lahko 
znova ustanovili današnjo tamburaško 
skupino TAMIKA. Zagnanost in ljubezen do 
tamburaštva sta vodili do vztrajnostnega 
delovanja. 

V preteklih osemnajstih letih ni skupina pod mentorstvom Hanzija Gabriela napredovala le na 
glasbenem področju, temveč ji je uspelo poživiti to na avstrijskem Koroškem redko kulturno 
dejavnost, saj je TAMIKA ena od le še petih aktivnih tamburaških skupin. V obliki projektov 
povezuje kulturnike z raznimi pevskimi in tamburaškimi skupinami in navezuje prijateljske stike. 
Skupina je v preteklih letih imela okoli 250 nastopov po Avstriji, Sloveniji in Italiji in je posnela 
štiri zgoščenke. Njihov repertoar obsega slovenske, grške in ruske narodne pesmi, prav tako pa 
izvajajo tudi dalmatinske in moderne ter klasične skladbe. 

Skupino sedaj vodi Martina Traunik.



DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA 

SE ZAHVALJUJE ZA SODELOVANJE IN POMOČ:

 – Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

 – Veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani

 – Avstrijskemu kulturnemu forumu v Ljubljani

 – Cankarjevemu domu v Ljubljani

 – MORO & KUNST d.o.o.

 – Klubu koroških Slovencev Ljubljana

 – Krščanski kulturni zvezi Celovec

 – Slovenski prosvetni zvezi Celovec

avstrijski  kulturni  forumlju

Izdalo in založilo: Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, zanj predsednik Lovro Sodja, prof.; 
za organizacijo koncerta: Lovro Sodja. Sedež društva: Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, www.dsap.si; 
Oblikovanje in tisk: Littera picta d. o. o., Ljubljana

Trgovanje z nalozbenim zlatom


