POROČILO O PRIPRAVAH IN IZVEDBI KONCERTA ME PZ PODJUNA IN
KVINTETA FOLTEJ HARTMAN
Velika dvorana Grand Hotela Union, Ljubljana, sobota, 12. aprila 2008
Sorazmeroma pozno me je gospa Fister v začetku marca naprosila, da bi v okviru 6. Koroških
kulturnih dni v Ljubljani organiziral koncert koroških pesmi v povezavi s Slovensko
prosvetno zvezo iz Celovca. Poklical sem g. Janka Malleja, poslovodjo te Zveze, ki mi je
svetoval, da se povežem z vodstvom MePZ Podjuna iz Pliberka, z gospodom Pippom. Na
posvetu z g. Janezom Stergarjem, ki je rezerviral veliko dvorano hotela Union in gospo Fister
ter predsednikom dr. P. Vencljem smo se dogovorili, da bo koncert v soboto, 12. aprila 2008
ob18.00 uri v Unionu. Kar precej težav je bilo s sestavljanjem programa koncerta, saj sta mi
Anja Kapun kot zborovodkinja Podjune in vodja kvinteta Martin Kušej vsak po svoje
pošiljala e-maile z različnih programskih orodij, vendar smo končno s pomočjo oblikovalca in
tiskarja Mirka Gabrška tudi to razrešili. Tudi slovnične napake, ki sem jih zasledil v opisu
dosedanje dejavnosti obeh zborov, sem popravil in mislim, da mi je uspelo sestaviti kvaliteten
programski list koncerta, kakor se spodobi za mednarodni koncert. Vstop na koncert je bil
prost!
Z vodji obeh skupin sem se dogovoril o plačilu njihovega avtobusa, o prihodu v Ljubljano, z
go. Fister in J. Stergarjem smo se v hotelu dogovorili tudi glede plačila dvorane, glede malega
prigrizka za oba zbora pred koncertom in za sprejem po koncertu – vse je potekalo v prostorih
hotela. Razdelili smo si organizacijo vabil na koncert, pri čemer sta mi zelo pomagala Janez
Stergar preko vabil na e-mailu Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in tudi osebno, vabil je
tudi Jože Jeraj preko svojih povezav, vabila sta Irena in Peter Vencelj v Kranju, osebno sem
pa raznosil vabila in plakate po ljubljanskih hotelih, nekaterih glasbenih šolah, Akademiji za
glasbo in povabil sem tudi predstavnike petih ljubljanskih pevskih zborov z željo, da
pripeljejo čim več poslušalcev. Poskrbel sem za objave v časopisih in v radiu ter povabil
novinarje. Rezultat naših skupnih prizadevanj je bila skoraj polna dvorana s ca. 600
poslušalci.
Poleg Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Energetike
Ljubljana in Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, nam je pri izvedbi koncerta finančno
pomagal tudi Grand Hotel Union z znižano ceno najemnine dvorane.
Publika, med katero so bili tudi avstrijski veleposlanik dr. Valentin Inzko, predsednik KKZ g.
Janko Zerzer in poslovodja SPZ g. Janko Malle iz Koroške, ter mnogo drugih uglednih oseb
iz Slovenije, je izredno toplo pozdravila izvajanje koroških pevcev. Menim, da smo s
skupnimi močmi ponovno uspeli organizirati predstavitev koroških glasbenikov v izvedbi
originalnih pesmi ali priredbah slovenskih in avstrijskih skladateljev iz Avstrije in Slovenije.
Žal na koncert ponovno (kljub osebnim vabilom) ni bilo ljubljanskih novinarjev, ki bi kritiško
poročali o tem mednarodnem dogodku. Ljubljana je prenasičena z glasbenimi koncerti na
najvišji ravni. O koncertu so na kratko poročale le celovške »Novice«.

Organizator koncerta:
Lovro Sodja, član UO DSAP

