
DALIBOR NEUWIRT (Brno) 

 

https://www.facebook.com/darjeeling.firstflush?fref=ts 

Ahoj, jsem Dalibor a navibruji vaše čakry 

do šesté dimenze... Ale ne... Dělám si z 
vás ezo-šprťouchlata! Emotikona wink Teď 

znovu a vážně: 

Jsem vášnivým čajmenem a hudebníkem, 

který se vám postará a silvestrovský 

program plný muziky, hudebního wellness 

a zábavných workshopů odhalujících skryté 

taje hudby. Hudbu dělám přes 9 let, a na 

české scéně jsem známý především jako 

hráč na didgeridoo... což senyní snažím 

usilovně změnít! Ale moc se to nedaří, na 

tu dutou kládu jsem totiž fakt dobrej. Však 

uvidíte. 

 

 

Program: 

ZPĚV PO MONGLOSKU A TIBETSKU - viz. http://www.naucmese.cz/kurz/zpev-po-mongolsku 

 

DECH HLAS SEX - Jak dýchat do bránice? A jak do podbřišku? Jak to celé využít při sportu, 

zpěvu... anebo v posteli? O tom všem si povíme... a vyzkoušíme... na workshopu Dech Hlas Sex. 

(Nebojte, budeme jen dýchat!) Kurz je slavnostním zahájením a oslavou stejnojmenné příručky - 

současné trilogii eBooků, které si můžete zdarma stáhnout na www.djlidu.cz 

 

DIDGERIDOO BEATBOX - http://www.naucmese.cz/kurz/didgeridoo-a-beatbox-workshop 

 

HUDEBNÍ WELNESS - Poslechová relaxace s nástroji přirozeného ladění. Těšte se na 

pohodovou muzikoterapeutii s instrumentální hudbou.Lehnete si na zem, vystele se dekama a 

užijete si příjemné vlny z moře zvuků, které pro vás připravím živým nahráváním (loopingem). 

Následně vás budu obcházet a nechám na vás působit zvuk nástrojů. Odnesete si tak nevšední 

zážitek, pohybem zvuku v prostoru, ale i jemné vnímání vibrací samotných nástrojů hmatem těla. 

(Nejvíce oblíbená je masáž zvukem didgeridoo) 

 

DIDGEIDOO KONCERT - Lehce šokantní, jiskrné a peprné. Vystoupení, kdy Dalibor využívá 

techniky didgeridoo hry nejen na tradiční dřevěné nástroje, ale i na PVC vodovodní roury, 

papírové role, a železné lešenářské trubky. Většina diváků, která to vše vidí poprvé, je 

zaskočena, sotva lapá po dechu. Dalibor však lapá rychleji! Plejáda rytmů, tónů, hry na styl 

beatboxu, anebo fujary - a přitom stále na nástroj tvaru pouhé duté trubice. 
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