Delovanje društva - leto – 2019:

Za nami je uspešno leto prireditev in dogodkov:
Januar – Božični prazniki in skok v novo leto je za nami. Člani društva smo začeli z
nadaljevalnimi tečaji nemškega jezika, računalniškim tečajem za seniorje in vsakotedenskimi
druženji. Tudi otroci so začeli z jezikovnimi delavnicami nemškega jezika. Po zelo uspešnem
božičnem koncertu v Ljubljani in Mariboru so se zbrali pevci in pevke Komornega zbora
Hugo Wolf in pričeli z ustaljenimi četrtkovimi vajami.
Zbral se je ožji krog članstva in se dogovoril o glavnih kulturnih projektih za letošnje leto. Z
zborovodjem našega Komornega zbora Hugo Wolf, mag. Alešem Marčičem, pa smo pripravili
načrt nastopov. Predlagana je bila tudi udeležba zbora na mednarodnem tekmovanju v
Genku v Flandriji.
27. januarja 2019 smo se s prijatelji iz Avstrije na Glavnem trgu poklonili spominu žrtvam
pokola, ki so po končani 1. svetovni vojni mirno protestirali proti priključitvi Maribora h
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in zahtevali plebiscit. Položili smo cvetje in prižgali
svečke. Več o tem najdete v prispevku 100 let krvavega dogodka v Mariboru.
Iz tiskarne smo prejeli zbornik društva za preteklo leto – Vezi med
ljudmi/Zwischenmenschliche Bindungen 2018, že 17. po vrsti. Člani so ga pri tečaju
nemščine veselo prelistali, se spominjali posameznih dogodkov in se pogovarjali, kaj vse bi
lahko letos še naredili, dodali ali spremenili.
Februar – Tečaje nemškega jezika obiskuje letos kar veliko število članov, ki ob prijetnem
druženju negujejo nemški jezik in kulturo. Otroška skupina pa ob igri in ustvarjanju spoznava
nemški jezik. Komorni zbor se uči novih nemških tekstov in se pripravlja na občinsko
tekmovanje zborov v Mariboru.
Marec – 6. marca smo se predstavniki društev, združenih v Zvezo kulturnih društev nemške narodne
skupnosti v Sloveniji, na sedežu Zveze v Ljubljani sestali s predsednikom avstrijskega parlamenta
Wolfangom Sobotko. Pogovarjali smo se o položaju nemške narodne skupnosti v Sloveniji, njenem
nepriznanju s strani Slovenije in skromni finančni podpori. O tem smo se 19. marca 2019 v prostorih
našega društva v Mariboru pogovarjali tudi s predstavniki parlamentarnih strank Republike Avstrije,
ki so bili na obisku v Sloveniji in med drugim obiskali tudi predstavnike nemške narodne skupnosti v
Sloveniji.
V soboto, 30. marca, so solisti Komornega zbora Hugo Wolf z gosti in v sodelovanju s Hrvatskim
kulturnim društvom v Mariboru, ki ga vodi Marko Mandir, basist in dolgoletni gostujoči solist v SNG
Maribor, izvedli koncert v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu. Imenovali smo ga Koncert v
postnem času. Več o tem lahko preberete v prispevku Jana Schallerja Koncert v postnem času.

April – Koncert smo v organizaciji Hrvatskega kulturnega društva v Mariboru ponovili v cerkvi sv.
Alojzija v Mariboru, kjer sveto mašo obiskujejo pripadniki hrvaške narodne skupnosti.

V prostorih Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi je bil 8. Aprila letni zbor
članov društva. Predsednica društva Veronika Haring je poročala o bogati dejavnosti društva v
letu 2018 in podala najpomembnejša izhodišča načrtovanih programov za leto 2019. Finančno
poročilo za leto 2018 je podal član KD Darko Šelih. Navzoči smo si za konec ogledali
zanimiv Film »Der Rest ist Österreich/Ostanek je Avstrija« - o zadnjih vzdihljajih Habsburške
monarhije in nastanku Republike Avstrije.
Na dolgo pot v Romunijo, kjer se je odvijal Teden nemške literature v Režici (11...̶ 14. aprilom), smo
odpotovali Aleš Tacer, Ivan Korponai, Štefka Korponai in jaz. Tam smo ponovno srečali znance iz
prejšnjih let, pripadnike nemške manjšine in literate z Madžarske, s Hrvaške, iz Srbije, Romunije in
izseljene Romune nemških korenin iz Nemčije in Avstrije.

Pred ostalimi sodelujočimi pisatelji sem v dvorani nemške Knjižnice Alexandra Tietza
predstavila zadnji, že 18. po vrsti, letopis društva Vezi med ljudmi/Zwischenmenschliche
Bindungen 2017, Aleš Tacer je prebiral svojo kratko prozo in poezijo, Ivan Korponai pa svojo
zadnjo zbirko poezije, ki jo je predstavil kar v štirih jezikih, in sicer v nemščini, slovenščini,
srbščini in madžarščini.
Ob letošnjem Svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, smo imeli v Kulturnem društvu nemško
govorečih žena Mostovi še posebej zanimivo srečanje. Obiskali so nas naši prijatelji iz
Režice. Goste iz Romunije, avstrijskega konzula Christiana Helbiga, Mariborčane in naše
člane je na slovesnosti najprej očarala violinistka Tamara Bakardzieva iz Bolgarije, nato pa
so nam učenci tečaja nemščine v našem društvu predstavili posamezne države članice
Evropske unije in njihovo najbolj značilno jed. Zanimivo je bilo videti, kako so otroci na zelo
enostaven način spoznali 28 držav, članic Evropske unije.
Balthazar Waitz, avtor številnih knjig, prevodov, predvsem pa novinar in urednik nemškega
časopisa v Romuniji, nam je najprej spregovoril o svojem pisateljskem pogledu na današnjo
Evropo, razdaljo 3000 km med članicami Evropske unije, ki ustvarja v mirnem času
prijateljstvo in povezanost med narodi in manjšinami. Prisotni smo se kar nekajkrat prijetno
nasmejali ob branju njegovih kratkih hudomušnih črtic.
Več o tem dogodku najdete v posebnem prispevku.
Maj – Tokrat drugič smo se med 5. in 8. majem srečali predstavniki društev nemške narodne
manjšine iz jugovzhodne Evrope. Srečanje je organiziral in vodil predsednik nemškega društva
Demokratischer Forum der Banaterberglanddeutschen (DFBB) Erwin Josef Tigla iz Režice v Romuniji.
Sodelovali smo še predstavniki nemških manjšin iz Srbije, s Hrvaške, z Madžarske, iz Ukrajine in
Slovenije. Vsak je predstavil položaj in delovanje nemške manjšine v svoji državi na področjih kulture,
šolstva, medijev ter tudi financiranje. Z Urošem Palhartingerjem pa sva predstavila položaj in težave
nepriznane nemške manjšine v Sloveniji.

Junij .̶ Tradicionalno, tokrat že 24. srečanje Štajercev treh dežel se je tokrat odvijalo v prelepem
kotičku slovenske Štajerske ― v dolini Dravinje.
Srečali smo se Štajerci iz Avstrije, Romunije in Slovenije. Zbrali smo se pred gradom Štatenberg. Za
začetek smo se popeljali z vlakcem skozi Makole in si ogledali formo vivo. Sledila je malica na ekološki
kmetiji Vovk, poskušnja domačih likerjev in ogled pastirske koče. Z vlakcem smo se vrnili do gradu
Štatenberg, si ogledali grad in spoznali prizadevanja upravljalcev, da ga ohranijo za bodoče rodove.
Od tam smo se odpeljali do Studenic, kjer smo si ogledali cerkev in samostan častnih sester
dominikank ter spoznali pestro zgodovino nekdanjih prebivalk samostana. Sledila je pot do etno vasi
Križečka vas, kjer so nam pokazali mlin na veter, domačo peko kruha in prelepo vas brez ograj. Sledilo
je pozno kosilo v gostilni Kidrič pri dvojčicah, kjer so nam postregli z dobrim štajerskim kosilom.
Štajerci z Banatskega hribovja v Romuniji pa so nam zaplesali nekaj najbolj znanih štajerskih narodnih
plesov. Ob slovesu smo si zaželeli, da se naslednje leto zopet srečamo in spoznamo še kakšen kotiček
prelepe Štajerske, ki ga še ne poznamo. Tokratnega srečanja se je udeležilo 52 Štajercev iz treh dežel
oz. držav.
Več o tem dogodku najdete v posebnem prispevku.
Konec meseca so se zaključili tečaji nemškega jezika in otroške jezikovne delavnice.

Julij – Člani društva so na počitnicah in v društvu je zatišje. Obiskali so nas predstavniki
nemške manjšine na Madžarskem pod vodstvom Johanna Schutha, priznanega literata in
glavnega urednika nemškega časopisa Neue Zeitung iz Budimpešte.

August – To je čas počitnic. Le člani zbora so proti koncu avgusta pričeli z vajami za nastop
na tekmovanju zborov v Genku, Flandriji, kamor bodo odpotovali v začetku oktobra. Še prej
pa jih čakajo trije koncerti – v Mariboru, Selnici in na Ptuju.
September V društvu so se pričeli tečaji nemškega jezika za odrasle, jezikovne delavnice
za otroško skupino in računalniški tečaji v obliki »nemščina z novimi mediji« za seniorje.
Komorni zbor pa je izvedel tri odmevne in dobro obiskane koncerte v Mariboru, Selnici ob
Dravi in na Ptuju.
Udeležili smo se tudi »37.Srečanja pregnancev iz Apaškega polja« v Murecku. Tam se vsako
leto srečajo v januarju 1946 pregnani prebivalci Apaškega polja, ki sedaj živijo v Avstriji.
Poklonijo so se umrlim pregnancem na pokopališču v Murecku, prisostvovali pri sveti maši
in obujali spomine na preživete grozote, ki so jih ob pregonu iz domovine po drugi svetovni
vojni doživeli in se nato družili v prijetnem ambientu vaške gostilne.
Oktober – Mesec je bil kar pester, saj smo se v imenu društva udeležili več kulturnih in
strokovnih srečanj z drugimi društvi.
Naš Komorni zbor Hugo Wolf se je udeležil zborovskega tekmovanja v Flandriji (Belgija) in
zasedel četrto mesto. Ob povratku so na povabilo evropske poslanke Ljudmile Novak obiskali
še Bruselj in si ogledali Evropski parlament. Več o tem najdete v prispevku.
V imenu društva so odpotovali v Režico na vsakoletne prireditve nemškega kulturnega
društva Deutsche Vortragsreihe Reschitza, ki se vsako leto zvrstijo pod naslovom Deutsche
Kulturdekade in trajajo cel teden.
Otroška skupina, ki v društvu obiskuje delavnice nemškega jezika, je skupaj s starši obiskala
glavno mesto Štajerske Gradec. Sredstva za plačilo stroškov izleta je velikodušno podaril
župan mesta Gradec, gospod Siegfried Nagl.
Društvo je aktivno sodelovalo pri odkritju mozaika v Kidričevem, ki ga je v spomin na
povojne žrtve taborišča Sterntal v Parku spominov s podporo občine Kidričevo oblikoval in
postavil preživeli tega taborišča Karl Lesjak. Več o tem najdete v posebnem prispevku.
November – Po ustaljenem urniku se nadaljujejo tečaji nemškega jezika za odrasle, otroško
skupino in seniorje. Komorni zbor intenzivno vadi in se pripravlja na decembrski koncert.
Zadali so si kar zahteven program, ki terja obilo volje in vaje.
Predstavniki društva smo se udeležili Evropskega kongresa narodnih skupnosti
(Volksgruppenkongress), ki ga vsako leto organizira Oddelek za narodne skupnosti pri
Koroški deželni vladi, kjer smo se srečali s predstavniki nemške manjšine iz Romunije in
Ukrajine.
Udeležili smo se tudi vsakoletnega simpozija narodnih manjšin (Volksgruppensymposium)
na Dunaju, ki ga organizira VLÖ, kjer smo se pogovarjali o položaju nemških manjšin v
državah EU, še posebej o položaju nemške manjšine v Sloveniji.
December – Začel se je z obiskom naše literarne skupine pri Kočevarjih staroselcih v
Občicah pri Dolenjskih Toplicah. Tam smo se v njihovi polni dvorani predstavili s prozo in
poezijo v nemškem jeziku, v slovenščini pa sem jih prebrala kar sama. Prireditev je s
kočevarskimi pesmimi prijetno popestril domači pevski zbor. Nagovoril nas je tudi župan
Dolenjskih Toplic gospod Franci Vovk, predsednik društva Marjan Štangelj pa je zaigral na
harmoniko. Več o tem najdete v prispevku Obisk pri Kočevarjih.

Naši prijatelji Kočevarji so bili nad prireditvijo tako navdušeni, da so avtorja Aleša Tacerja
povabili na njihovo prireditev za otroke – miklavževanje, ki je bila en teden kasneje. Z
veseljem smo se odzvali in Aleš je otrokom predstavil slikanico Lačna ježka, ki so jo nato v
slovenščini in nemščini dobili kot darilo od dobrega moža Miklavža. Več o tem najdete v
prispevku Miklavž v društvu Kočevarjev.
Društvo je v sodelovanju s Hrvatskim kulturnim društvom v Mariboru in mariborskim
Pokrajinskim muzejem, pripravilo in izvedlo koncert Opoldanski samospevi, ki je bil
posvečen Franzu Schubertu.
Vrhunec celoletnega delovanja in projektov pa je bil decembrski koncert, ki ga je pripravil
naš Komorni zbor Hugo Wolf s solisti in z orkestrom. Zaradi lanskega velikega zanimanja
smo tokrat pripravili kar dva.
Več o koncertu lahko preberete v prispevku Jana Schallerja.

