
14. KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI
od 5. do 16. aprila 2016

K O R O Š K I   V E Č E R

Mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka in 
Rožanski muzikanti

Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana,  
sobota, 16. aprila 2016 ob 19. uri 

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

ob sobotah od 11.00-13.00 ure



PROGRAM 

Izvajajo Rožanski muzikanti, vodja Jožko Kovačič:

•	 Hanzi	Artač,	besedilo	Milka	Hartman:	Ti pesem najlepšo zapel bi v 
pozdrav

•	 Rajko	Stropnik,	besedilo	Anita	Hudl:	Anzej
•	 Igor	Podpečan,	besedilo	Mitja	Šipek:	Moj šocij je cahovc
•	 Fran	Sal.	Treiber,	ponarodela: Nmav čriәz jizaro 
•	 Eda	in	Silvija	Velik,	besedilo	Janko	Messner	in	Barbara	Stromberger:		

Tri želje/Drei Wünsche

•	 Pavle	Kernjak,	venček	koroških	ljudskih:	Jes pa moj hvažәk

Izvaja MePZ Podjuna, Pliberk, zborovodkinja	Anja	Kapun:

•	 Jacob	Gallus	Handl:	Duo	Seraphim	
•	 Johann	Sebastian	Bach:	Jesu	meine	Freude	
•	 Romuald	Twardowski:	Alleluja	
•	 Anton	Nagele/Valentin	Polanšek:	Ni	je	lepše	noči	
•	 Ljudska	iz	Ziljske	doline,	prir.	Lojze	Lebič:	Kako	kratek	je	ta	čas	
•	 Rožanska	ljudska,	prir.	Matija	Tomc:	Vuštnejša	ja	ni	
•	 Rožanska	ljudska,	prir.	Samo	Vremšak:	V	hartƏlcu	rastajo	rože	lƏpe	
•	 Ljudska	iz	Ziljske	doline,	prir	Hilarij	Lavrenčič:	Sem	šev,	sem	šev	čez	gmajnico	
•	 Roland	Streiner:	Kannst	sagn	was	du	willst	
•	 Fran	Venturini:	Nocoj	pa	oh	nocoj	
•	 S&V	Avsenik,	prir.	Vilko	Ovsenik:	Odmev	s	Triglava	
•	 Rožanska	ljudska,	prir.	Luka	Kramolc:	Sem	se	rajtov	ženiti	
•	 Rezijanska	ljudska,	prir.	Ambrož	Čopi:	Da	lipa	ma!	Ke	bëj	na	jë?
•	 Pavle Kernjak, besedilo J. Mikula in J. Olip: Rož, Podjuna, Zila        

Moderacija:	mag.	Sonja	Kert-Wakounig

Izvajajo Rožanski muzikanti:
•	 Hanzi	Artač,	besedilo	Milka	Hartman:	Ob reki Dravci	

Mešani pevski zbor Podjuna Pliberk, zborovodkinja mag. Anja Kapun:
je	 bil	 ustanovljen	 leta	 1974.	 Poleg	 negovanja	 bogate	 kulturne	 dediščine	 se	 zbor	 zaveda	
bistvenega	pomena	zborovskega	petja	kot	duhovne	dobrine	in	duševne	hrane.	Prvi	zborovodja	
Otto	Wutte	 se	 je	 tega	dobro	 zavedal,	njegovo	delo	 je	dolga	 leta	uspešno	nadgrajeval	prof.	
Tone	Ivartnik,	dokler	zbor	leta	2004	ni	prevzela	glasbena	pedagoginja	mag.	Anja	Kapun.	Njihov	
repertoar	je	zelo	bogat	in	raznolik.	S	spoznavanjem	novih	zborovskih	kompozicij,	harmonije	
in	zanimivih	ritmov	si	zbor	odpira	okno	v	svet	ter	s	tem	propagira	slovensko	pesem	in	kulturo.

Zbor	 je	nastopal	po	vsej	Avstriji,	 sodeloval	na	pevskem	festivalu	v	Hradec	Kralove	na	Češki,	
predstavil	 koroške	pesmi	 v	 Pragi,	 gostoval	 v	Trstu,	Gorici,	Mariboru,	 Ljubljani	 in	drugod	po	
Sloveniji	ter	pri	Frizijcih	v	Severni	Nemčiji.

Leta	 1991	 je	 bil	 zbor	 odlikovan	 z	 Gallusovim	 priznanjem,	 se	 dvakrat	 udeležil	 koroškega	
zborovskega	 tekmovanja	 in	 tam	prejel	odlično	oceno.	V	 teku	 let	 so	pevke	 in	pevci	 izdali	 tri	
kasete	ter	dve	zgoščenki	ob	30.	in	40.	obletnici	obstoja.

Trenutno	v	zboru	prepeva	okoli	32	pevk	in	pevcev,	ki	se	srečujejo	enkrat	tedensko	na	vajah,	
občasno	pa	na	raznih	kulturnih	prireditvah	predstavijo	svoje	znanje	publiki	doma	in	v	tujini.

»Rožanski muzikanti«	 smo	 nastali	 pred	
osmimi	leti,	»bolj	slučajno«	oz.	»po	potrebi«:	
Za	 srečanje	 obeh	 pobratenih	 občin	 (Bilčovs	
&	 Repentabor/Monrupino	 na	 slovensko-
italijanski	 meji	 blizu	 Trsta),	 maja	 leta	 2008		
ni	 uspelo	 dobiti	 domače	 pevske	 oz.	 instru-
mentalne	 skupine,	 ki	 bi	 lahko	 nastopila	 s	
kulturnim	 programom	 in	 tako	 zastopala	
občino	Bilčovs.

Tako	 smo	 se	 za	 ta	 nastop	 na	 hitro	 zbrali	 -	
instrumentalisti:	 Hanzi	 Andreasch	 –	 kitara,	
Karl	Raunjak	–	akordeon	in	Hanzi	Dobernik	–	
kontrabas	ter	pevca	Jožko	Kovačič	-	bariton	in	
Franz	Quantschnig	-	tenor	in	smo	kot	kvintet	

prvič	uspešno	nastopili	v	Repentabru.	Zvrstili	so	se	številni	nastopi	na	Koroškem,	nekajkrat	tudi	
v	Sloveniji.

Danes	 šteje	 vokalno-instrumentalna	 skupina	 »Rožanski	 muzikanti«	 v	 polni	 zasedbi	 enajst	
članov:	šest	instrumentalistov,	dve	pevki	in	trije	pevci.

Vodja	 in	duša	“Rožanskih	muzikantov”	 je	prof.	 Jožko	Kovačič	 –	pevec,	 zborovodja,	 zbiratelj,	
zapisovalec,	 prirejevalec	 in	 aranžer	 ljudskih,	 popevkarskih	 ter	 kantavtorskih	 pesmi.	
Najuspešnejša	 samostojna	 celovečerna	 prireditev	 »Rožanskih	 muzikantov«	 je	 »Glasbeni/	
Musikalischer	Cocktail«,	koncert,	ki	obsega	najrazličnejše	glasbene	smeri	in	oblike,	od	ljudskih	
pesmi,	 šansonov,	 popevk,	 kabareja,	 muzikla,	 narodno	 zabavnih	 melodij	 in	 kantavtorskih	
pesmi,	ki	jih	prepevamo	v	izvirnih	jezikih.

Moderacija	koncertov	je	dosledno	dvojezična	in	zaradi	tega	pritegne	tudi	številne	obiskovalce,	
ki	 slovenske	 besede	 niso	 ali	 niso	 več	 vešči.	 Vsako	 leto	 »Rožanski	 muzikanti«	 naštudiramo	
povsem	nov	program	za	svoj	»Glasbeni	Cocktail«.

Tekst: Jožko Kovačič



DRUŠTVO	SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA	PRIJATELJSTVA	
SE	ZAHVALJUJE	ZA	SODELOVANJE:

•	 Uradu	Vlade	RS	za	Slovence	v	zamejstvu	in	po	svetu
•	 Cankarjevemu	domu	v	Ljubljani
•	 Veleposlaništvu	Republike	Avstrije	v	Ljubljani
•	 Avstrijskemu	kulturnemu	forumu	v	Ljubljani
•	 Krščanski	kulturni	zvezi	v	Celovcu
•	 Slovenski	prosvetni	zvezi	v	Celovcu
•	 MePZ	Podjuna,	Pliberk
•	 Rožanskim	muzikantom
•	 Klubu	koroških	Slovencev	v	Ljubljani
•	 MORO	&	KUNST	Ljubljana
•	 Podjetju	Medex	d.o.o.,	Ljubljana

avstrijski  kulturni  forumlju

Izdalo	in	založilo:	Društvo	slovensko-avstrijskega	prijateljstva,	zanj	predsednik	Lovro	Sodja,	prof.,	za	organizacijo	
Lovro	Sodja;	Sedež	društva:	Erjavčeva	26,	1000	Ljubljana,	www.dsap.si	,	Ljubljana,	april	2016;	Oblikovanje	in	tisk:	
Littera	picta	d.	o.	o.,	Ljubljana


