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MI PRAZNUJEMO!
70 JAHRE SLOWENISCHER KULTURVEREIN
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NISMO TRUDNI KULTURE. 
"SLOVENŠČINA V CELOVCU - SLOWENISCH IN CELOVEC"



Skozi vsa leta lutkovne šole v Celovcu, otroke in

mladince spremljata Breda in Tine Varl, mentorja

iz Maribora. Intenzivno delo in trud se je

obrestovalo, kajti kar tri bivše lutkarice so danes

kot profesionalke aktivne v kulturi. 

Mira Stadler je mlada režiserka, Katarina

Hartmann igralka in pevka banda JASA in Natalija

Hartmann, voditeljica umetniškega biroja v

Kammerlichtspiele v Celovcu. 

O društvu

Slovensko kulturno društvo Celovec praznuje v

prihodnjem letu 70 letnico svojega obstoja.

Društvo je bilo ustanovljeno 1. julija 1953. Na tem

mestu naj bo tukaj omenjen Karel Rojšek ter

dolgoletni ravnatelj slovenske gimnazije v

Celovcu, dvorni svetnik Dr. Pavel Zablatnik, ki

sta bila ustanovitelja društva. Tridesetletja pa je

predsedoval društvu Tomi Millonig. 

V začetnih letih je bilo društvo znano za svoje

intenzivno delo na področju gledališča daleč
prek deželnih meja. Zadnja tridesetletja pa je v

ospredju bilo delo na področju lutkarstva. 

Leta 1990 je društvo uprizorilo svojo prvo

lutkovno premiero. Medtem pa se je pripravilo v

Celovcu že več kot 60 lutkovnih predstav. 



Umetniki, ki so bili povabljeni v Celovec, so zelo

raznoliki: med drugim nagrajenka Bachmannove

nagrade Maja Haderlap, znana glasbenika

Karen Asatrian in Tonč Feinig, igralka Katharina

Straßer in Thomas Stipsits in drugi. Poleg

“zvedic” kulture, pa se društvo pomuja tudi

naraščaju, kot je to npr. Verena Gotthardt, dati

primeren prostor za prezentacijo svojega

kulturnega dela.

Tudi glasba je postala zelo važen del

društvenega dela. Od leta 2002 naprej pojejo

sestre Mihaela, Simona, Katarina in Natalija

Hartmann v kvartetu „hartmann’ce“. Kot že

omenjeno, je Katarina Hartmann kot diplomirana

igralka ubrala umetniško pot. S svojimi

glasbenimi kompozicijami na besedila njene

pratete prof. Milke Hartman, je ganila že

marsikatero dušo. Na celovškem festivalu –

Klagenfurt Festival -  2021 pa je predstavila s

svojim bandom JASA prvo samostojno

zgoščenko. Tudi lutkovne produkcije društva se

veselijo Katarininega glasbenega pečata. 

Slovensko kulturno društvo Celovec nudi svojim

obiskovalcem 4-6 prireditev na leto. Vsebinsko

so to branja, gledališke in glasbene prireditve,

ter vsakoletna lutkovna premiera domače

lutkovne skupine. 



70 LET 
SKD Celovec
geslo: pisan Celovec

Društveniki celovškega društva so ob obletnici

pripravili pisan programski cikel. 

Z geslom “pisan Celovec - farbenfrohes

Klagenfurt” bi društvo hotelo prikazati, koliko

različnih slovenskih in dvojezičnih ambientov

premore mesto Celovec. To je tudi vzrok, zakaj

se bodo prireditve odvijale na različnih lokacijah

v mestu: v knjigarnah Haček in Mohorjeva, v

slovenskem študentskem klubu KSŠŠK, v mestni

cerkvi Celovec, v Kammerlichtspiele in v matični

hiši celovškega društva v Mohorjevi hiši. 

Vsebinsko naj bi jubilejno leto bilo zelo pisano:

glasba, lirika, lutke, politična diskuzija ter

slovenski-kulinarični večer v Osojskem dvorcu v

znani lokaciji “Zommstehn am Markt”.

Okrepiti skupnost, je že vedno bil in je tudi v

jubilejnem letu velik cilj društva v Celovcu.

Izleta, ki sta načrtovana, naj bi krepila celovško

skupnost na eni strani, na drugi pa sodelujočim

približala koroško- slovensko zgodovino. Aprila

je planiran obisk zgodovinskega Peršmanovega

doma, julija pa nostalgična plovba po Vrbskem

jezeru.



PROGRAM OB 
70 LETNICI DRUŠTVA

 
17.11., 20h: BasBariTenori (Kammerlichtspiele Celovec)

01.12., 18:30h: premiera lutkovne igre “KRTEK/MAULWURF“
december: pravljični večer s Petrom Svetinom 

(kooperacija s KSŠŠK)

2023
januar: diskuzija s podžupanom mesta Celovec Lojzetom

Dolinarjem
februar: gostuje lutkovna skupina iz Šentprimoža

marec: slovenski – kulinarični večer v lokaciji “Zommstehn am Markt“
april: izlet na Peršmanovo domačijo z Evo Hartmann
maj: Slovenski oktet v farni cerkvi Svetega Egidija 

(kooperacija s slovensko faro v Celovcu)
junij: otroški popoldan 

julij: nostalgična plovba po Vrbskem jezeru
Jesen 2023

Lutkovna igra skupine “Mladi Celovčani”
Zaključna prireditev ob 70 letnici 
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KONTAKT
Slovensko kulturno društvo Celovec

10. Oktoberstr. 25, 9020
Klagenfurt/Celovec

skdcelovec@hotmail.com

Natalija Hartmann, MA
predsednica/Obfrau

natalija.hartmann@hotmail.com
0664 / 45 45 024

facebook.com/SKDcelovec

bančna povezava/Bankverbindung
SKD Celovec

Posojilnica Bank | BIC: VSGKAT2K
IBAN: AT80 3910 0000 0075 5439


