Koncert ob 45 letnici delovanja ansambla Trutamora Slovenica / Vedun;
In po več kot 50 let etnomuzikoloških raziskovanj dr. Mire Omerzel - Mirit

SOZVOČJA

V SVETU

Tine Omerzel Terlep, Igor Meglič, Robert Pečenko,
umetniški vodja: dr. Mira Omerzel – Mirit
Slovenska filharmonija, 5. april 2023 ob 19.30
Glasbeniki in zvočno - energijski terapevti ansambla Vedun po vzoru starosvetnih Vedunov, to je slovanskih
svečenikov, zdravilcev in glasbenikov preteklosti, s svojim izvajanjem v trans - zavesti poslušalcem podarjajo
urejajoče terapevtske zvoke trenutnosti. Njihovi spontani in nikdar ponovljivi (sproti kanalizirani) avtorski
zvoki in glasba temeljijo na melosih in glasbenih praksah Staroslovencev, evropskih in slovanskih narodov
ter različnih kultur sveta – od grlenega petja do nekdaj nadvse cenjenega muziciranja v transcendenci. V
svojevrstno zvočno tkanje s svojstvenimi in skoraj pozabljenimi glasbili različnih kultur (vsakič od 50 do 100
in več) vpletajo tudi ljudske pesmi minulih časov. Vsi glasbeniki so multinstrumentalisti in pevci. Njihova
zvočna preja iz biserov svetovne glasbene dediščine je močno harmonizirajoča, širi zavest in zavedanje ter
seže v globine duha in srca. Vedunovi koncerti so posebnost in redkost tudi v svetovnem merilu ter sodijo
med svojevrstna doživetja. Koncertne vsebine ansambla Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica) temeljijo na
več kot 50. letih raziskovanja slovenske in svetovne glasbene ter duhovne dediščine dr. Mire Omerzel-Mirit,
začetnice etno - arheo - medicinsko/vibracijske muzikologije v svetu. Poleg glasbenega šolanja so za sodobne
vedune najdragocenejša potovanja po svetu, srečanja in sodelovanja z varuhi glasbenih izročil različnih kultur
na vseh celinah ter učenje v Mirini duhovno - terapevtski šoli Veduna. Ansambel Vedun povezuje umetnost,
znanost, ljudsko izročilo in duhovne modrosti sveta, starosvetni glasbi pa vrača čarobnost, magičnost,
posvečenost in urejajoče note preteklosti za prihodnost. Za mir v svetu.

1. STAROSVETNA SLOVENIJA – pojoča žaga, bordunske in kitarske citre, cimbale, drumlica, žvrgolc,
plonarca, slovensko večglasje, spontano petje
2. KELTO - SLOVANSKI IN STAROEVROPSKI ZVOKI – “živalska govorica”, poganska harfa, starosvetne gosli
in gusle, drumlice, piščali, trstenke, obredni bobni, nežno in grleno petje (džojk), renesančna lutnja in
godalni psalterij, strunski boben
3. SIBIRIJA IN MONGOLIJA – starosvetne gosli igil in gusle, dambora, sibirski čartan, šamanski bobni,
drumlice, grleno petje homej, spontano petje
4. SLOVANI V GRUZIJSKEM, RUSKEM IN UKRAJINSKEM MELOSU – balalajke, dombra »tiger«, brnivke,
nežno in grleno večglasno petje
5. INDIJA – GAYATRI MANTRA, tampura, bansuri flavte, cimbale santur, sarangi gosli, hansa vina, sarod,
zvončki, tincu činele, vedsko petje
6. BALKANSKI SLOVANI – kemence, gusle, saz, kaval, tambure samice in dangubice, duduk, ljirica, frula, def,
šargija, mali in veliki boben tapan, nežno in grleno petje
7. ORIENT IN ARABIJA – setar, kamajča, saz, def, duduk, dambora, lutnja ud, mikrointervalsko petje
8. AFRIŠKI MELOS – kora, udu alikvotni bobni, sanse, hang, glas
9. SEVERNO IN JUŽNOAMERIŠKI INDIJANCI – dvojna piščal, kena, čarangi, trstene piščali, bobni
10. HAVAJSKI MELOS IN – ukulele, dežna palica, havajke, glasovi ptic
11. KITAJSKA MELODIKA TER BALIJSKA SOZVOČJA – pipa, vietnamska piščal, glinena piščal xun, gučin, gongi;
balijski gamelan – piščali sulinge, zvonci, medeninasti komplrji, bambusov ksilofon rindik
12. TIBET – grleno meniško petje gyuto, tibetanski rog, školjka, veliki gong, tincu činelice, himalajska skleda
13. GRŠKO–BALKANSKI IN CIGANSKI MELOS – buzuki, defi, večglasno petje, kraguljčki
14. KRISTALNI (TERAPEVTSKI) ZVOKI IN GLASBILA SVETA – kristalna harfa, kristalna skleda, pojoča žaga,
balijski zvonci, kora, ukulele, havajske kitare, bansuri piščali, sarangi gosli, hansa vina, kamajča in
kemence, spontani glasovi, cimbale santur, taus, rabab
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Nakup vstopnic: https://www.mojekarte.si/si/sozvocja-miru-v-svetu/vstopnice-1158733.html

