ANSAMBEL

EDUN

A N S A M BE L ZA S TARO MEDI TATI V N O GL ASB O I N
O Ž I VL JA N JE SPI R I TUALNI H ZDR AV I LNI H
Z VOKOV KULTUR SVETA

MEDITATIVNI KONCERT
ANSAMBLA VEDUN
Mira Omerzel - Mirit, Tine Omerzel Terlep, Matjaž Doljak, Igor Meglič

STAROSVETNI UREJAJOČI
ŠAMANSKI ZVOKI SVETA
iz zakladnice tibetanskih lam, vedskih ršijev, havajskih kahun, afriških vodunov, sibirskomongolskih vedunov in kamov, balijskih balijanov, arabskih sufijev, kitajskih in japonskih
duhovnih bojevnikov, egipčanskih svečenikov, balkanskih vedovnjakov, indijanskih nik-vakinel
svečenikov, aboridžinskih nángarijev, staroslovenskih vedavcev in vidovin, ciganskih vedmov

Festivalna dvorana, Ljubljana, nedelja, 22. marec 2020 ob 19.30
Šaman je modri človek (ŠA je modrost, MAN je človek). Je bitje izjemnih sposobnosti. Urejevalec,
zdravilec in tudi svečenik–glasbenik. V različnih časih in kulturah imajo šamani različna imena.
Mnoga pa izhajajo iz starovedske besede VIDJA – videti. Vedeti prav, pa tudi videti nevidno ter slišati
neslišno, oboje pa prevesti v snovni otipljivi svet, v vidno in slišno. Izraz šaman naj bo skupen za vse
modre urejevalce sveta. Ko glasbenik išče zvočno popolnost, vse bolj postaja šaman – modri človek, ki
preprosto vidi, sliši in vé ter se dotika najvišjih ravni Resničnosti. Božanskega Vira življenja.
Raziskovalno delo, delovanje in muziciranje etnomuzikologinje dr. Mire Omerzel - Mirit, ki je svoje
zanimanje že pred več desetletji razširila tudi na duhovne sfere različnih kultur, se je zadnjih 25 let
že povsem zasidralo tudi v praktično zvočno-energijsko oživljanje starosvetnih modrosti različnih
kultur. Mirit kot zdravilka, duhovna učiteljica, kozmični telepat in medij, s sinom Tinetom in glasbenimi
sodelavci v ekvinokcijskem času 2020 tokrat pripravlja na ogled in za poslušanje pozabljena
starosvetna glasbila, glasbene jezike, zvočne obrazce in kode planetarnih prednikov z vseh celin,
starodavnih šamanov ali svečenikov–glasbenikov ter zdravilcev, ki so različno ali zelo podobno
zvočno-energijsko zdravili in urejali svet – vse od prazgodovine dalje. S šamanskimi meditativnimi in
urejajočimi zvoki staroveških in novoveških glabil ter glasbenih praks sveta, bodo glasbeniki
ansambla Vedun, novodobni šamani–zdravilci veduni, na svojevrstnem koncertu popeljali poslušalce v
brezčasje: v večen odmev človeške duše.

Vabljeni!

www.vedun.si
www.veduna.si

www.youtube.com/user/ansambelVedun
www.youtube.com/user/katedraVeduna

Vstopnina: 20€

Prodaja vstopnic preko sistema mojekarte.si
in 2 uri pred koncertom v Festivalni dvorani.
www.facebook.com/ansambelVedun
www.facebook.com/katedraVeduna

