PROGRAM 7. KOROŠKIH KULTURNIH DNEVOV
Terminsko smo razporedili letošnje dneve v nekoliko širši čas, kar se nam zdi bolj
primerno tako za obiskovalce kot še bolj morda za izvajalce programa. V času od 14.
aprila do 25 aprila se bodo zvrstile predstave po naslednjem redu :
14. aprila – torek ob 18. uri v Galeriji Družine otvoritev likovne razstave del umetnic
vključenih v okviru Kmečke izobraževalne skupnosti za Južno Koroško s kulturnim
programom.
17. aprila – petek ob 18. uri v dvorani Škofijske gimnazije v Šentvidu v Ljubljani
Prireditev vseh treh dolin Južne Koroške pod naslovom » Zvočnost koroške govorice v
pesmi in besedi«. Nastopili bodo pevci zbora »Domovina«iz Zilje, kvintet »Fantje na
vas« z Gur in Roža in oktet Suha iz Podjune, ki jih bodo pospremili domači
pripovedovalci narečnega izročila.
18. aprila – sobota ob … uri v Lutkovnem gledališču, Ljubljana, Krekov trg 2.
Lutkovna predstava Šmihelskih lutkarjev »Mali princ« v dramatizaciji Vladimirja
Roossa in v režiji Nataše Herlec. Predstava je za vse generacije. Mali princ vas vabi z
besedami: « Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno«.
20. aprila – ponedeljek ob 18. uri v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa,
Cankarjeva 1/ IV, predstavitev knjižnih in zvočnih dosežkov Krščanske kulturne zveze
in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca. Ob obletnici rojstva
Pavla Kernjaka bo predstavljena monografija o Kernjaku, zbornik simpozija o dr.
Tischlerju in zvočni posnetki »Rožanske ljudske pesmi«, pripravljena pa bo tudi
razstava vseh publikacij , ki so izšle v zadnjih letih pri Karščanski kulturni zvezi.
22. aprila – sreda ob 19. uri v Šentjakobskem gledališču, Ljubljana, Krekov trg 2
Plesno-gledališka predstava »GUERRA- Propad Evrope«, mlade gledališke skupine iz
Šentjanža v Rožu. Družbeno kritično besedilo o civilizacijskih vprašanjih v Evropi,
pisateljice Dragice Potočnjak je na oder postavil režiser Sebastijan Starič, ki je skupino
v zadnjih letih pripeljal do mednarodnih uspehov.
24. aprila – petek ob 19.30 uri v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije, Ljubljana,
Kongresni trg – Koncert Koroškega deželnega mladinskega zbora, mladi pevci bodo
pod vodstvom zborovodje koroškega Slovenca Eduarda Oražeja na celovečernem
koncertu predstavili » program ljudskih pesmi vseh celin«. V zbor so vključeni mladi
pevci, katerih materni jezik je nemški skupno s pevci dvojezične Koroške, ki govore
oba deželna jezika. To je posebna dragocenost kulturnega sožitja mladine na
avstrijskem Koroškem.

