Delavnica izdelave in igranja Didgeridooja
Sobota 18.5. 2013 Vidičeva hiša - Radovljica
pomladanski celodnevni intenziv
Didž ali yidaki je dediščina starodavnih časov, ki se je v najbolj prvobitni obliki ohranila v
aboriginski kulturi v Avstraliji. Tovrstne inštrumente in njegove izpeljanke pa najdemo po
vsem svetu, kot tudi pri nas.
Predvsem je to "zemeljski" inštrument s pomočjo katerega se povezujemo s koreninami in
preko tehnik dihanja in igranja spontano prehajamo v stanje alfa, kjer se sčasoma izgubljajo
meje med notri in zunaj ter med jazom in vseobsegajočim. Izdelava osebnega inštrumenta
omogoča tesno energijsko povezavo in globok vtis v strukturo materiala, česar ni mogoče
dobiti na noben drugačen način. Takšno glasbilo postane del nas in mi del njega. Njegov zvok
in poslikava pa slišni in vidni del naših subtilnih nivojev.
Na delavnici se bo vsak sam podal na svojo pot in si s pomočjo mentorja izdelal popolnoma
samosvoj inštrument iz bambusa, se nanj naučil igrati, ga poslikal s podobami poti življenja in
ga uglasil.
Dobili se bomo v soboto 18.5.ob 9h v Vidičevi hiši v starem mestnem jedru Radovljice
Ob 9:30 bomo pričeli z uvodno predstavitvijo harmoničnih naravnih zvokov in spoznavanjem
Didgeridooja, potem pa se lotili izdelave.
Predvidoma med 13h in 14h bo odmor za kosilo.
V popoldanskem času pa bomo inštrumente dokončali se naučili osnov igranja, spoznavali
zahtevnejše tehnike in krožno dihanje.
Zaključek bo predvidoma do 20ure.
Prijave sprejemam do 16.5 na telefonsko številko: 040 21 71 91 ali na email:
atelje.osti.jarej@gmail.com.
Prispevek za material in realizacijo znaša 70€.in vključuje tudi kosilo.
Možno je plačilo na TRR ali pred pričetkom v gotovini.
"Mentor Tomaž Kvasnik je glasbenik in popotnik v svetu zvoka in njegovih učinkov na
materijo in zavest. Prav tako je sostvaritelj prvega slovenskega gonga, predavatelj, manualni
terapevt in trener zavestnega bivanja s pomočjo katerega boste pospremljen v lastno izkustvo
zvokov matere Zemlje."
Video igranja – http://www.youtube.com/watch?v=hT8lJfEXuoU
Osti Jarej!
http://ateljeostijarej.wix.com/ostijarej

