POJOČE I DUHOVE VEZI SLOVAOV I SVETA
SKOZI ZASTORE ČASA
Koncerti ansambla Vedun
Predavanja, delavnice in tečaji dr. Mire Omerzel-Mirit (katedra Veduna)
Zvočno-energijske kirurgije medija Mirit in glasbenikov-terapevtov ansambla Vedun

Vedun je ansambel za staro in prezrto glasbeno izročilo sveta in je edinstven v svetu. Doma in po
svetu koncertira že več kot 37 let. Na glasbene odre prinaša nekaj svojstvenega. Izvajalci kot
glasbeniki-terapevti obujajo starosvetno glasbeno prakso svečenikov-zdravilcev-glasbenikov, ki
igrajo v transcendentalnem stanju zavesti ter tako dobljene melodije in harmonije podarjajo
poslušalcem. Trans-zvoki uglašujejo duhovne in snovne ravni telesa in bivanja. Glasbeniki, varuhi
slovenskega in slovanskega – pa tudi svetovnega – glasbenega in duhovnega izročila, v kar se da
prvobitni obliki oživljajo stoletja dedovano zvočno prakso: od alikvotnega grlenega petja do
nenavadnih zvokov in načinov igranja na že pozabljena glasbila preteklosti. Koncerti, zvočne
terapije in zgoščenke ansamblov Trutamora Slovenica / Vedun sodijo med posebna doživetja. So
namreč umetniško-terapevtske stvaritve s harmonizirajočim meditativnim zvokom, ki ga
glasbeniki-terapevti že dobrih 15 let (od leta 1999) kanalizirajo med poslušalce v poltransu, ko se
njihov um utiša. Takšna glasbena praksa je bila nekdaj zelo cenjena, ponekod pa je tako še danes.
Tovrstna dragocena zvočna preja razstavlja in sestavlja, globoko sprošča in zato posredno tudi zdravi.
Glasbeniki z glasbili različnih kultur sveta prevajajo v fizični svet vseprisotno kozmično
življenjsko energijo in urejajoči zvok trenutnosti, ki ga najlaže opišemo kot spontano muziciranje
z močnim energijskim nabojem. V to zvočno tkanje pa vnašajo še zanimive starosvetne pesmi
različnih kultur in duhovnih tradicij, še posebej pa bisere iz slovanske in staroslovenske glasbene
dediščine. Tisočletja dedovane pesmi in nikdar ponovljivi zvoki trenutnega navdiha ter barvito
oglašanje neobičajnih glasbil prebujajo ljudi in širijo zavest tudi današnjim poslušalcem ter
polnijo človeške duše z milino večnosti in brezčasnosti.

GLASBEIKI ASAMBLA VEDU
Predavanja, koncerte ansambla Vedun ter delavnice in tečaje v okviru katedre Veduna pripravlja Mira
Omerzel - Mirit, doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl.
etnologinja, svobodna raziskovalka, zbiralka in raziskovalka
predklasičnih in ljudskih glasbil sveta, začetnica etnoarheomuzikologije
na Slovenskem ter pionirka v raziskovanju moči zvoka pri nas in v
svetu, pisateljica in duhovna učiteljica, aktivna glasbenica, zvočnoenergijska terapevtka in jasnočutni medij za prevajanje Univerzalne
življenjske energije v fizični svet. Mirit je ustanoviteljica (1978) ansamblov
Trutamora Slovenica (ansambel za arhivsko oživljanje slovenske ljudske
glasbene dediščine) in (1999) Vedun (ansambel za staro in meditativno
glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta), ki skupaj (v letu 2015)
delujeta že 37 let. Oba ansambla sta kot ambasadorja slovenske kulture
gostovala na vseh celinah. Od leta 2008 glasbeniki – Mira Omerzel - Mirit,
Mojka Žagar, Tine Omerzel Terlep, v zadnjih dveh letih pa še Igor Meglič
in Polona Kuret – delujejo le pod enim imenom – VEDUN. Že več kot 20
let (od leta 1995) pa Mirit tudi pomaga ljudem pri iskanju ravnovesja, duhovnem razvoju, širjenju
zavesti in samouresničevanju. Leta 2001 je ustanovila šolo Veduna – slovansko-pitagorejsko
katedro za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom.
Mirit že več kot 45 let raziskuje duhovna in glasbena izročila sveta, pa učinkovanje ter razsežnosti
zvoka. Poleg etnomuzikološkega raziskovanja slovenske, evropske in svetovne duhovne in glasbene
dediščine, pozabljenih glasbil in zvočil različnih kultur ter neobičajnih starodavnih glasbenih praks in
glasovnih tehnik se je lotila tudi razkrivanja najgloblje bitnosti zvoka, eteričnih svetov in energijskega
sveta. S posebnim veseljem pa raziskuje in ponovno obuja staroslovensko in staroslovansko
duhovno in glasbeno izročilo. Modrost o zvoku in duhu različnih ljudstev in civilizacij pa povezuje
v celovito planetarno učenje, tako še zlasti v svojih knjigah, med katerimi ima poseben pomen njena
knjižna serija KOZMIČA TELEPATIJA ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za
prihodnost (www.kozmicna-telepatija.si), pa Potovanje na vrh Svete gore, Zvočne podobe prebujene
ljubezni, Vilinska nit zvočne preje ... Kot zdravilko, šamanko in duhovno učiteljico, varuhinjo (t. i.
wisdom keeper) staroslovenske in staroslovanske modrosti ter medkulturno povezovalko (t. i.
runner) so jo prepoznali tudi modreci drugih kultur.
Svoje zvočno poslanstvo (v ansamblu Trutamora Slovenica / Vedun) Mirit opravlja tudi skupaj z
Mojko Žagar – glasbenico, pedagoginjo, terapevtko nege naravnega in neizumetničenega glasu
(ustanovila je zasebno šolo za to; prvo te vrste pri nas). Že v predšolski dobi se je ansamblu pridružil
Mirin sin Tine Omerzel Terlep, sicer diplomirani inženir strojništva, a predan glasbenik in glasbenikterapevt, ki je zavestni
duhovni iskalec že od desetega
leta starosti. Je tudi Mirin
pomočnik in naslednik pri
kozmični zvočni kirurgiji. Leta
2014 se je ansamblu pridružil
Igor Meglič – profesor
klasične kitare in prav tako
zvočni terapevt Mirine šole
Veduna. Poleti 2015 pa je
ansambel
povabil
k
muziciranju še akademsko
glasbenico (violinistko) Polono Kuret, prav tako tečajnico katedre Veduna. Vsi glasbeniki ansambla
Vedun so multiinstrumentalisti in pevci, ki poleg igranja tudi zapojó z neizumetničenim naravnim
glasom, čeprav šolanim. Na koncertnih odrih običajno predstavljajo od 30 do 50 glasbil. Kot
glasbeniki-terapevti in mediji za slišno in neslišno (a vendar zaznavno) frekvenčno valovanje (zvok)
človeku dosegljivih dimenzij resničnosti, obujajo pozabljeno starodavno svečeniško glasbeno
prakso, glasbi pa vračajo nekdanje širjave, starosvetnost, prodornost in zdravilne note.

Prvih deset let je bil ansambel Trutamora Slovenica (sedaj Vedun) samcat na koncertnih odrih in je
pomagal odkrivati z zvokom in besedo, mitom in legendo, pravljico in péto bajko, slovenskemu
življu in tujcem našo lastno zgodovino in zvočno harmonijo ter utrip slovenske duše. Desetletje
zatem, še zlasti po letu 2000, je ansambel dobil vrsto posnemovalcev in slovensko ljudsko glasbeno
izročilo je pričelo doživljati najrazličnejše popačitve, ki oddaljujejo slovenski živelj od spoznavanja
lastne bitnosti. Ansambel pa kot kustos v galeriji zvoka po skoraj štirih desetletjih še vedno ostaja
zvest svoji nalogi – zavzeti revitalizaciji izvirnih slovenskih ljudskih pesmi, plesov, melodij in
glasbil.
Mirit in ansambel Trutamora Slovenica (sedaj Vedun) je v desetletjih zavzetih prizadevanj (od leta
1971) za ohranjanje slovenskega glasbenega izročila Slovencem daroval številna dela: predavanja,
koncerte, delavnice, knjige, TV in radijske oddaje ter serije, časopisna in internetna
razmišljanja. Vse to, da bi se Slovenci lahko poglobili v lastne korenine, v svojo bitnost in
identiteto, v svojo glasbeno dediščino in samega sebe. V tem je tudi sporočilna nit in bit iz roda v rod
dedovanih pesmi, glasbil, melodij ... Medij Mirit pa je ob podpori ansambla Vedun pomagala
mnogim, tudi številnim medicinsko »odpisanim«, vzpostaviti lastno harmonijo, zdravje, umirjenost
in srečo ter polnino zavedanja. Izbrani zvoki in glasba so pri tem izjemna pomoč in veličastno
orodje.
USTVARJALA BERA
Mira Omerzel ‒ Mirit v svojih ustvarjalnih projektih povezuje znanost in umetnost, teorijo in
prakso, materialno in duhovno izročilo, objektivno in subjektivno, slišno in neslišno, preteklost in
sedanjost (za prihodnost). V življenju je izpeljala več kot 33 ustvarjalnih ‒ znanstvenih, umetniških in
osebnih duhovnih revolucij. Ustvarjalna bera več kot treh in pol desetletij aktivnega glasbenega
delovanja ter minulih štirih desetletij in pol Mirinih etno-muzikoloških raziskovanj, je sledeča: okoli 50
znanstvenih (etno-arheo-muzikoloških) študij in osem knjig o zvoku, glasbi, duhovnih izročilih,
slovenskih in slovanskih koreninah ter o modrostih drugih kultur (VEČ KOT 20 NJENIH KNJIG
IN NEKAJ ZGOŠČENK PA ŠE ČAKA NA OBJAVO); preko tisoč komentiranih koncertov
ansambla Trutamora Slovenica / Vedun doma in v tujini; osemnajst plošč in zgoščenk; več kot
trideset TV tematskih oddaj in serij ter TV avdio-video
posnetkov, obilo radijskih, časopisnih in internetnih
intervjujev ter na stotine javnih predavanj o bitnosti zvoka
in izročilih sveta. Kot ambasadorji slovenske in planetarne
glasbene dediščine so gostovali na vseh celinah. Mirit in
ansambel sta za svoje delo prejela številna umetniška,
znanstvena in pedagoška priznanja: med najpomembnejše
sodijo nagrada Julija Betetta (2008) za umetniške dosežke na
področju poustvarjalne glasbene umetnosti in družbeno
dejavnost pri širjenju glasbene kulture, priznanje
Andragoškega centra Slovenije (2000) za življenjsko delo,
dve zlati odličji na moskovskem festivalu etnološkega filma
»Raduga« (1989 in 1985), za prve LP gramofonske plošče
zlato priznanje »Orfej« (1986) Jugoslovanske radio-televizije
in priznanje Glasbene mladine Slovenije (1982) za pedagoško animacijsko delo med slovenskimi
šolarji ter priznanje Zlata ptica (1979) za raziskovalno, umetniško-arhivsko oživljanje in pedagoško
delo; ansambel je bil nominiran za nagrado Prešernovega sklada (2007) za izdajo zgoščenk oz.
zvočno rekonstrukcijo slovenske glasbene dediščine ..., Mirit pa je prejela še Štrekljevo nagrado
(2004) za izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenske glasbene dediščine.
Od leta 1995 se v okviru Mirine šole Veduna ‒ slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in
harmoniziranje z zvokom ‒ tedensko odvijajo Mirina predavanja, tečaji in delavnice o zakonitostih
bivanja in življenja ter ravnovesja, pa o razsežnostih in močeh zavesti in zvoka, o
kozmično-zemeljski resonanci ‒ sonihanju ali sozvenenju in o duhovnih modrostih naših
prednikov ter zvočno-energijske kirurgije. Mirit je tudi učiteljica mnogim slovenskim in tujim
duhovnim učiteljem in zvočnim terapevtom.

Glasbeniki igrajo na originalna glasbila muzejske vrednosti (iz Mirine obsežne zbirke več kot 250
glasbil) in na replike zgodovinskih različic, tudi prazgodovinskih. Za urejajoči zvok uporabljajo
neobičajna in povečini že pozabljena glasbila minulih dob, ki so se kot ljudska glasbila ohranila
vse do atomskega veka. Tako na koncertnih odrih kot tudi pri drugih oblikah glasbenega delovanja
uporabljajo tudi šamanska glasbila različnih kultur, ki že s svojimi tonskimi višinami in
uglasitvami delujejo sproščujoče. Mednje sodijo: sibirski (hakasijski) mikrointervalski čartan,
srednjeveška evropska opreklja in psalterij,
srednjeveški godalni psalterij, baročne in ljudske
cimbale, bizantinske, orientalske in balkanske
tambure, turška dzura in grški buzuki (buzuki tudi v
vlogi mandoline, balalajke, turške tambure in drugih
glasbil), arabsko lutnjo, arabski gimbri in tuvanski
igil, arabski rabab, dubrovniška ljirica, balkanske
gusle, havajske ukulele, južnoameriški čarango,
kitajske gosli erhu, slovenske bordunske in violinske
citre; prazgodovinske koščene piščali in piščali
različnih kultur – severnoameriška indijanska in
majevska dvojna piščal kena, slovanske in slovenske
lesene piščali in piščali iz trstike, slovanske in
staroveške sopele, šurle in dvojnice, havajske nosne
piščali, slovaške fujare, evropske glinene okarine,
kitajska prazgodovinska okarina xun, vietnamska
piščal, aboridžinske pojoče cevi, panove trstene
piščali z različnih celin; glasbila balijskega gamelan orkestra (bambusova ksilofona rindik, piščali
sulinge, palični gong, zveneči skledi kompler in komplək, dvojni boben kendang), himalajske
pojoče in kristalne sklede, indijski harmonij; srednjeveško-ljudski strunski boben, havajski bučni
boben ipu, bobni različnih tradicij – sibirski šamanski bobni dungur, indijanski bobni, egipčanske in
balkanske darabuke, defi in tamburini ter afriške džembe; renesančni, ljudski in tibetanski rogovi,
staroslovanske urne, oceanijske školjke, ljudske brnivke in drgala, evropske drumlice, tolkalca in
ropotulje različnih kultur, činele, zvonci, afriške sanse, alikvotni boben udu ...
KOCERTE TEMATIKE: Vilinska nit zvočne preje, Predivo slovenskih ljudskih pesmi in
glasbil, Slovansko tkanje zvoka in duha, Zvočno tkanje ljudstev sveta, Zvočne podobe Zemlje,
Spletanje glasov preteklosti za prihodnost, Blagozvočje pozabljenih glasbil v melodijah sveta,
Starosvetni zvok slovanske duše, Čarobni glasbeni jeziki in glasbila kultur sveta ...

www.vedun.si; www.youtube.com/user/ansambelVedun; www.facebook.com/ansambelVedun
www.veduna.si; www.youtube.com/user/katedraVeduna; www.facebook.com/katedraVeduna

