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Kantavtor Milan Kamnik niza nastope, vsake toliko časa pa z daljšim koncer-
tom, kakršen je bil tudi nedavni v Kompleksu, kjer je nastopil skupaj s kolegi 
iz Aubetn benda, opozori na svoj bogati koroški opus. Koroška zavest, pri-
padnost regiji, negovanje narečja, predvsem pa popisi domačih zgodb posa-
meznikov in koroške skupnosti - vse to odlikuje plodovitega avtorja, ki piše 
koroško kulturno zgodovino. (plt/foto: Petra LESJAK TUŠEK)

Še vedno odzvanja branje v ravenskem grajskem parku na noč knjige, ki se je 
prevesila v večdnevno razstavišče poezije - z dreves je bilo namreč mogoče 
prebirati pesmi in verze, ki so jih razstavile Radmance. Med njimi je bila tudi 
Barbara Žvirc, ki pesni tudi sama, veliko truda pa vsako leto vloži v pripravo 
zdaj že tradicionalne pesniške olimpijade v Bukovju. Pesmi pa v parku pogosto 
bere in recitira Jože Prednik, ki je tokrat nastopil "v rundi" skupaj z Barbaro. 
(plt/foto: Nika HÖLCL)

Legendarni Kamnik

Pesniški duši

Slavica Glavan, direktorica Železarskega muzeja Štore, enega od šestih muze-
jev, vključenih v preučevanje zgodovine praznika dela med rudarji in železarji 
na Slovenskem, je na odprtje ravenskega dela razstave Živel prvi maj prinesla 
originalno fotografijo, posneto leta 1890, ob prvomajskem shodu delavcev iz 
Celja in Štor na Teharjah. To je tudi prva znana oziroma najstarejša fotogra-
fija prvomajskega druženja delavcev v Sloveniji. Objavljena je tudi v skupnem 
zborniku k vsem razstavam. (ačk/foto: Andreja ČIBRON KODRIN)

Spomin iz leta 1890

Pojoče profesorice
Profesorice na Gimnaziji Ravne niso le dobre pedagoginje, temveč tudi odlične 
pevke. V pred petimi leti ustanovljenem učiteljskem pevskem zboru so sprva 
prepevali tudi njihovi kolegi, zdaj pa ga sestavlja deset članic. Ob jubileju so z 
imenom vokalna skupina Gimnazijke pod vodstvom Ele Skarlovnik nastopile 
v Koroški osrednji knjižnici (na fotografiji dobro razpoložene pred nastopom). 
Poslušalce so navdušile z naborom ljudskih pesmi, tujih popevk in domačih 
zimzelenih skladb, še posebno glasno pa so zaploskali solistki Simoni Rejec 
Merkač. (ačk/foto: Andreja ČIBRON KODRIN)
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