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Povabili so enega najboljših zborov v Sloveniji
Celovec – Gre za nepoklicno pevsko skupino, ki je bila mdr. lani zmagovalka zlate plakete na
tekmovanju v Mariboru. Glasbeni strokovnjaki, kot dokazuje tudi izjava Prešernovega nagrajenca
Lojzeta Lebiča za Novice, ga uvrščajo med najboljše nepoklicne zbore v Sloveniji, s spletne strani
zbora pa je razvidno, da ima ljubitelje v 120 državah.
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Sveöani koncert ob 60-letnici SKD Celovec bodo
sooblikovale tudi Hartmannce.
Toliko bolj razveseljivo je, da je SKD Celovec uspelo, da ga povabi na Koroško na slavnostno prireditev ob
60-letnici društva – v petek, 21. junija, ob 19.30 v Tischlerjevi dvorani celovške Mohorjeve. Popestrili bodo
slavnostno prireditev tudi Kvintet Foltej Hartmann, ki je lani postal v kategoriji majhne skupine koroški
zmagovalec leta, in Hartmannce. Že v četrtek, 20. junija ob 15. uri, pa SKD Celovec vabi v Tischlerjevo
dvorano na lutkovno predstavo Slišal sem boben tolči (gostuje LG Koruzno zrno s Slovenske Bistrice). Prav
tako pripravlja zanimivo razstavo o društvenem delovanju.
SKD Celovec je bilo ustanovljeno leta 1953, v resnici pa je začelo delovati že leta 1951, ko so nastopili z
igro Pri belem konjičku. Duša kulturnega delovanja je bil režiser Karl Rojšek, njemu pa je vsa leta stala ob
strani njegova hči Marica, ki je bila poročena s pokojnim odvetnikom Jankom Tischlerjem. Karl Rojšek
(†1988) je postal tudi prvi predsednik SKD Celovec in vodil društvo do leta 1960. Njega je nasledil Pavle
Zablatnik, od leta 1987 pa do leta 1994 je predsedovala društvu Cilka Gutownig-Bromann, prihodnje leto
pa bo minilo 20 let, odkar mu predseduje ravnatelj ljudske šole v Vrbi Tomo Millonig.
Kot lahko preberemo v informativni brošuri, ki so jo pripravili ob 60-letnici, se lahko SKD Celovec pohvali z
raznoliko in pestro dejavnostjo. Ta sega od uprizoritve gledaliških predstav, do leta 1968 izključno v režiji
Karla Rojška, skioptičnih predavanj Vinka Zaletla, društvene knjižnice, pevskih prireditev, družabnih srečanj,
literarnih branj – in seveda lutkarstva.
Lutkarska dejavnost se je še posebej začela razvijati, odkar je Tomo Millonig prevzel vodstvo društva, sploh
pa ima posebne zasluge za to družina Hartmann z ravnateljico Mohorjeve ljudske šole Marico Hartmann na
čelu, ki velja, kot prej njen stari oče Karl Rojšek in njena mati Marica Tischler, za dušo SKD Celovec.
Hkrati je društvu od vsega začetka uspelo pridobiti za sodelovanje doyena slovenskega lutkarstva Bredo in
Tineta Varl; za svoje zasluge za lutkarstvo na Koroškem sta prejela tudi Tischlerjevo nagrado. »V minulih 20
letih smo lutkarji imeli vsega skupaj 43 krstnih predstav,« tako Tomo Millonig v pogovoru za Novice. Na tem
omejenem prostoru je nemogoče našteti vseh lutkovnih skupin in mentorjev, ki so delovali v okviru SKD
Celovec. Zato naj omenimo lutkovni skupini, ki delujeta trenutno: Pika in Mi smo mi – navihanci, ne nazadnje
pa je v velik ponos društva delovanje skupine Hartmannce z gledališko igralko Katarino Hartmann na čelu.
Naj zaključimo zapis ob 60-letnici SKD z optimističnim pogledom predsednika Toma Milloniga v prihodnost.
V pogovoru za Novice poudarja: »Kot v preteklosti bomo dali tudi v prihodnosti poudarek na delo z
naraščajem. To je hkrati zagotovilo, da bo slovenska kulturna dejavnost naprej živela tudi v Celovcu.«
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