DALIBOR NEUWIRT (Brno)
www.djlidu.cz (hudba a koncerty)
www.naucmese.cz/dalibor-neuwirt
Ahoj, jsem Dalibor, vášnivý čajmen a
hudebník. Postarám se vám o silvestrovský
program plný muziky, čajových ochutnávek
a

zábavných

workshopů

odhalujících

skryté taje hudby. Hudbu dělám přes 10
let, jsem samouk, tvořím si svou vlastní
cestu

a

nějakých

občas

sezobnu

hudebních

workshopy

mistrů. Hraji

na

didgeridoo, kytaru, flétny, trubky od
lešení a alikvotně zpívám. U nás jsem
známý jako hráč na didgeridoo... Protože
to je to, co si lidi pamatujou nejvíc.
A co jinak mám rád? Slackline, lezení na skále i na stěně, kvalitní a čerstvé jídlo, tai-chi a
přírodu.
Program:
ZPĚV PO MONGOLSKU: DECH, MEDITACE HLASEM A ALIKVOTNI TECHNIKY - Přijď
se naučit zpívat jako mongolský pastevec. Kurz je určen začátečníkům v oblasti dechu, práce
s hlasem a exotických pěveckých technik. Není tedy třeba žádných zvláštních znalostí.
Nakousnem brániční dýchání, meditaci hlasem a 3 mongolské techniky. Hravě, zábavně a
poctivě procvičíme. Ukážu vám, jak na to, a odnesete si parádní návod jak zpívat, co trénovat a
jak si maximálně užít hlasovou meditaci.

ČAJOVÁNÍ - DEGUSTACE A LEKCE PŘÍPRAVY KVALITNÍCH ČAJŮ:
Máte rádi čajovny? Je pro Vás čajový lístek španělskou vesnicí? Anebo čaje zbožňujete a
chcete se dozvědět něco nového? Těšte se na degustaci a techniky připravování pěti druhů
kvalitních čajů v příjemné přátelské atmosféře. Který čaj vás uzemní a zlepší trávení? Který
vás nakopne lépe než káva? Který list nainspiruje k tvoření hudby či poezie? ...a také - jak se
ošetřit a co sníst po přečajení (předávkování čajem)? // Hlavní témata čajového kurzu: Návod
na to, jak jednotlivé čaje připravit a kde si je koupit. Paleta chutí a druhů všech význačných
čajů - čím jsou zvláštní, krásné a specifické. Požitek 5 smyslů. Degustovat se bude hmatem,
zrakem, a obzláště se těšte na vůni (ta je kolikrát lepší a omamnější než chuť!). Znalost

čajových energií a esencí. Který použít pro výkonnou práci, uzemnění nebo výšinou inspiraci.
// Díky za textočtení a brzy na začajení. Čaj s vámi!
DECH & SEXUÁLNÍ ENERGIE - Vědomý dech si zamilujete. Protože už po pár minutách
dobijete

baterky,

nastartujete

trávení,

rozproudíte

sexuální

energii

a

posílíte vlastní záměr. Probereme dech do bránice, do podbříšku, vertikální dech podél páteře
a nakonec dechový koloběh. Dáme kus řeči a budeme besedit na témata využití těchto dechů při sportu, zpěvu a při milování. A také o tom, jak sám sebe nabít energií.
HUDEBNI WELNESS - Poslechová relaxace s nástroji přirozeného ladění. Léčení hudbou.
Lehnete si na matraci, vystelete se dekami a užijete si příjemné vlny z moře zvuků, které pro
vás připravím hrou na své nástroje. Budu kolem vás tiše našlapovat zpívat a rozeznívat kytaru,
kalimbu a didgeridoo. Když budete chtít, dostanete i krátkou didgeridoo masáž. Odnesete si
tak nevšední zážitek, zrelaxujete se a odplujete si...
DIDGERIDOO KONCERT - Kde jste se to naučil? Ptají se mě lidé, když mě slyší na
koncertech. V Austrálii? A já se musím smát. Doma v pokoji a sám, odpovídám. Nemůžou tomu
prostě uvěřit, co všechno na tu dutou kládu zahraju. Čekejte tedy lehce šokantní, jiskrné a
peprné vystoupení, kdy Dalibor využívá techniky didgeridoo hry nejen na tradiční i 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 pouhý nástroj
tvaru duté trubice.

