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17. KOROŠKI AVSTRIJSKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI 

od 28. marca do 11. aprila 2019 

 

PROGRAM: 

 

- Četrtek, 28. marca 2019, ob 18.oo uri: Galerija Družine, Krekov trg 1: Odprtje dveh razstav: 

- Razstava koroškega umetnika Izidorja Sterna iz Neulengbacha, Nižja Avstrija. Naslov razstave: BELO 

ZLATI TRENUTKI – Umetnine na porcelanu.  Svoje umetnine riše na porcelan, med drugim riše besedila 

koroških slovenskih literatov Valentina Polanška, Milke Hartman, Gustava Januša, Janija Oswalda, Maje Haderlap 

in drugih.  

- Drugo razstavo je pripravil koroški karikaturist akademski slikar Mirko Malle, ki deluje med Ljubljano in 

avstrijsko Koroško. Naslov razstave: koЯoške kaЯikatuЯe. Razstavil bo karikature, ki jih je objavljal v 

celovškem tedniku Novice.  

Dela Izidorja Sterna bo predstavila koroška Slovenka Pepca Weiss. Mirko Malle se bo predstavil sam. Predstavljen 

bo tudi kratek, 10-minutni film o slikanju umetnin Izidorja Sterna. Razstava bo odprta do 11. aprila 2019. 

 

Razstavo bo odprla njena ekscelenca mag. Sigrid Berka, veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji. Celotne 

Koroško-avstrijske kulturne dneve bo odprl g. Peter Jožef Česnik, minister Urada Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu. Razstavo organizirata DSAP in KKS-Lj. 

 

- Sobota, 30. marca: ob 10.30 uri: Mini teater, Križevniška 1: Lutkovna predstava, Lutkovna skupina SPD 

Srce iz Dobrle vasi bo nastopila z igro „Alica v čudežni deželi” po knjigi Lewisa Carrolla in v režiji Matevža 

Gregoriča. 15 mladih igralcev vodijo Gitti Neuwersch-Pasterk, Ines Lesjak in Michaela Lesjak-Zdovc, lutke je 

oskrbela Mateja Šušteršič, glasbo Sebastian Pistrol, osvetljavo pa Daniel Haschej. Predstavo organizira KKS-Lj. 

 

- Sreda, 3. aprila, ob 11.00: Predstavitev novih koroških knjižnih publikacij, Slovenska matica, Kongresni trg 

8/I.  

KKZ in NSKS sta ob 80-letnici Lenčke Kupper izdala pesmarico njenih 80 otroških pesmi z naslovom „Iz 

škratove krošnjice”. - Martin Kuchling je uredil zbornik „Slovenščina v družini” (v vseh delih zamejstva). V 

okviru te iniciative je izšla peta zgoščenka narečnih pripovedk, basni in pesmi, tokrat v šentprimoškem narečju, 

„Povodni mož v Živovem bvat”. - Vsestranska gledališka ustvarjalka Alenka Hain bo brala odlomke iz svoje 

monodrame "Njegov pogled". - Predstavitev organizira KKS-Lj. 

 

- Petek, 5. aprila, ob 19.00 uri: Koncert “Koroška pesem prek meja”v Linhartovi dvorani Cankarjevega 

doma: Sodelujejo:  

- Tamburaška skupina Loče, ob Baškem jezeru, vodi jo Erika Wrolich, bo zaigrala in zapela 30-minutni 

program slovenskih in dalmatinskih pesmi.  

- V drugem delu koncerta bo program koroških ljudskih in umetnih pesmi izvedel Mešani zbor Pevskega društva 

Sele iz Sel na Koroškem, zborovodja mag. Roman Verdel. Koncert organizira DSAP. 
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Vstop na vse prireditve je brezplačen, razen za koncert v Cankarjevem domu. Vstopnice po ceni 5,00 EUR 

bodo naprodaj pri blagajni Cankarjevega doma. Za člane DSAP s plačano članarino za l. 2019 bodo po 

prehodni najavi pri DSAP brezplačne! 

 

Program za 17. KAKD je pripravljen na podlagi predlogov Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze 

iz Celovca ter Kluba koroških Slovencev v Ljubljani (samo za razstavo Mirka Malleja). Dokončno ga je sprejel 

upravni odbor Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva na svoji seji dne 22. februarja 2019. 

 

Program sofinancirajo Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Avstrijski kulturni forum preko 

Veleposlaništva R. Avstrije v Ljubljani in sponzor družba MORO & KUNST iz Ljubljane. 

 

                                                                                                 Za DSAP: 

                                                                                                 Predsednik. 

                                                                                                 Lovro Sodja, prof. l.r. 
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