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Povabljeni ste na posebno slavje, na poseben koncertni dogodek; na razgaljanje in zvočno-energijsko praznovanje 

slovenskih in slovanskih korenin. Slavnostni koncert bo zvenel kot odmev Mirinih skoraj 5. desetletij raziskovanj 

in kulturniških prizadevanj ter 4. desetletij oživljanj starodavnih skrivnosti zvoka in duha. Mirit je na tem področju 

z glasbenimi sodelavci, v prvih letih pa s soprogom Matijem, orala ledino. Neizmeren zanos je spremljal življenje 

»prvoborcev«. Ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica in Truta) je bil prvi te vrste na Slovenskem, 

edinstven pa je tudi v evropskem in svetovnem merilu. Prvi posnemovalci so se pojavili v slovenskem prostoru 

šele desetletje kasneje. Vendar pa so ti žal pričeli pačiti naše izročilo, še zlasti z zabavnjaško preobleko. Zvočna in 

duhovna dediščina neštetih rodov modrih iz davnine, ki je preživelo celo več tisočletij, se je nato pričela (še zlasti 

pa v zadnjih desetletjih 20. stoletja) naglo izgubljati, s tem pa vse bolj izničevati zgodovinski spomin Slovencev. 

Toda, če so prežitki slovenskega izročila preživeli stoletja in tisočletja, so zagotovo prinašali pomembna sporočila 

in si zaslužijo, da se ohranja naprej, pa čeprav le v muzeju ali v zgodovinskem spominu naše zavesti. Ob 

obletničnem koncertu vas vabimo na koncert, čigar namen je obujati tudi tovrstno zavedanje. Mirit bo ob pestrih 

zvokih ansambla poskušala razgaliti izgubljeni svet  glasbenikov - zdravilcev - svečenikov: slovanskih  Vedunov, 

keltskih Oghmijev, ilirskih Ljerov… Ti so imeli zelo pomembno vlogo v vsakem občestvu. Vlogo prebujevalca, 

urejevalca, učitelja, razsodnika … 

V letu 2018 ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica/Truta) praznuje 40. obletnico svojega delovanja doma 

in po svetu, pa raziskovanja ter obujanja slovenskega glasbenega in duhovnega izročila ter svetovne zvočne 

dediščine. V tem izjemno dolgem ustvarjalnem obdobju je ansambel ves čas odkrival in razkrival nove (stare) 

razsežnosti zvoka in izročila, poglabljal svojo izvajalsko prakso, svojim predstavitvam pa dodajal številne 

rekonstrukcije pesmi in pozabljenih glasbil ter prezrtih glasbenih praks. Vedunove koncerte bogatijo pozabljeni 

melosi slovanskih in staroslovenskih prednikov ter drugih kultur. Oživljanje slovenske, evropske in tujerodne 

ljudske glasbe različnih kultur ter lastnih korenin, je sčasoma prerastlo v zahtevno zvočno-terapevtsko delo. V 

svojevrstno (samo)poglabljanje in doživljanje. V pravcati zvočno energijski obred. Zato je ansambel tudi 

najpomembnejše orodje Mirine duhovne šole Veduna, slovansko – pitagorejske katedre za razvoj zavesti in 

harmoniziranje z zvokom . Mira Omerzel – Mirit, znanstvenica, umetnica, zdravilka in duhovna učiteljica, ter 



glasbeniki Veduni, podarjajo ljudem svojevrstno zvočno magijo. Z zvočno alkimijo pa enako kot njihovi davni 

predniki pomagajo ljudem najti pot skozi labirinte življenja. Pot do lastne duše. Glasbeniki-terapevti glasbi 

poskušajo vrniti starosvetno urejajočo vlogo. Zvočno bitnost in posvečenost.  

Na slavnostnem koncertu bodo sedanji in bivši člani ansambla predstavili slovanske korenine in temelje 

Slovenstva – od najbolj oddaljene prazgodovine (od paleolitskih koščenih piščali) do današnjih dni. Na odru bo 

zazvenelo 108 pozabljenih tipov glasbil in zvočil (številčno pa kar 140) vezanih na slovansko in staroslovensko 

dušo ter starosvetne zvočne prakse. Ansambelsko delo glasbenikov temelji na Mirinih terenskih, arhivskih in 

osebnih raziskovanjih ter na nenehnem duhovnem prebujanju lastnih zmožnosti. V zvočnih iskanjih vseh. Skoraj 

vsi so tudi pedagogi: tako duhovnih modrosti sveta (Mirit) kot tudi naravnega petja (Mojka), pa violine (Polona), 

kitare (Igor), flavte (Katja) … Mirit in njen sin Tine pa sta tudi medija in »zvočna kirurga«. Vodja ansambla - Mirit, ki 

je skupaj s partnerjem Matijem pričela z raziskovanjem slovenske glasbene dediščine že v najstniških letih, je 

začetnica etno-arheo-medicinske muzikologije v svetu ter pionirka v raziskovanju razsežnosti in moči zvoka. 

Ansambel Vedun sodi med redkosti v široki ustvarjalni paleti. 

Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples nenavadnih zvokov in ritmov, harmonij, energij, 

občutkov in barv. Zrcalo trenutnosti. Mirit je osebno ali skupaj z ansamblom (v štirih desetletjih) do sedaj izpeljala 

čez 33 ustvarjalnih revolucij in sicer na področju umetnosti (glasbe), znanosti, pedagogike, iskanj in poučevanj 

življenjskih in duhovnih modrosti. Te revolucije so v svoji biti evolucije, ki doprinašajo k ozaveščanju ljudi in 

razvoju omenjenih disciplin. Vse to pa se zrcali tudi v glasbi ansambla Vedun, ki je po vzoru starodavnih modrosti 

hkrati tudi močna zvočno-energijska terapija. Med najpomembnejše (r)evolucije gotovo sodi odkrivanje, 

oživljanje in arhivsko rekonstruiranje ter ohranjanje zvočnih in duhovnih korenin Slovenstva ter že v pozabo 

potisnjenih »predklasičnih« glasbil in starosvetnih pesmi sveta ter starodavnih glasbenih tehnik in praks.  

Njihova izvajanja so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke 

ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks 

preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna 

glasbena prizadevanja. Vedun je ansambel za staro in prezrto glasbeno izročilo sveta… Na glasbene odre prinaša 

nekaj svojstvenega. Mirit in glasbeniki - terapevti, po večini akademski glasbeniki in novodobni bardi, so varuhi 

slovenskega in slovanskega, pa tudi svetovnega  glasbenega in duhovnega izročila. V kar se da prvobitni obliki 

oživljajo stoletja dedovane zvočne prakse: od alikvotnega grlenega petja do nenavadnih zvokov in načinov igranja 

na že pozabljena glasbila preteklosti, predvsem pa trans - igro, v kateri se porajajo neponovljivi spontani zvoki. 

Koncerti, zvočne terapije in zgoščenke ansamblov Trutamora Slovenica / Vedun so umetniško-terapevtske 

stvaritve s harmonizirajočim meditativnim zvokom, ki ga glasbeniki – terapevti kanalizirajo med poslušalce v 

transcendentalni zavesti ali poltransu, ko se njihov um utiša. Trans-zvoki uglašujejo duhovne in snovne ravni 

telesa in bivanja. 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, po večini iz Mirine zbirke več kot 300. glasbil, prevajajo v fizični svet vseprisotno 

Univerzalno 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. 

Bogastvo glasbenih oblik in zvočnih formul starega sveta povezujejo v svojevrstno unikatno koncertno zvočno 

obredje in brezčasno glasbeno prejo. Kot ambasadorji slovenske glasbene dediščine je ansambel Trutamora 

Slovenica / Vedun gostoval na vseh celinah in muziciral tako za otroke in mladino kot tudi za zahtevno glasbeno in 

znanstveno občinstvo. Za svoja dela sta Mirit in ansambel prejela številne umetniške, pedagoške in znanstvene 

nagrade. Slovenskemu narodu in zanamcem kot kustosi v muzeju zvoka in življenja zapuščajo številne zapise in 

avdio - video posnetke zvočnih rekonstrukcij slovenske in svetovne glasbene dediščine. Da ne bi pozabili, kdo 

smo, kje so naše korenine, v čem je smisel bivanja … 

Vstopnice so v prodaji na prodajnih mestih sistema mojekarte.si ter na spletni 

strani www.mojekarte.si. 

www.vedun.si ;   www.trutamora-slovenica.si ;   www.truta.si ;    

www.youtube.com/user/ansambelVedun ;   www.facebook.com/ansambelVedun 

www.veduna.si ;   www.youtube.com/user/katedraVeduna ; 

www.facebook.com/katedraVeduna ;   www.kozmicna-telepatija.si 
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1. PRAZGODOVINSKA ZVOČNOST IN SLOVANSKI MELOS 
koščena glasbila medvedjega in jelenovega kulta (piščali, replika piščali iz 

medvedje čeljustnice iz Potočke Zijalke, replika ribice – brnivke iz Male 

Triglavce, replika koščenega drgala iz Ajdovske jame), jakova kost – piščal,  

drumlice, gimbri, glineni bobni – urne in uduji, vučedolska golobica – 

ropotulja in barjanski molilec – ropotulja, pojoča cev, »grom«, glasovi narave (čmrlj, sova, 

kapljice, žvrgolenje, kukovca), drgalo - žaba, žvrgolec, kamenčki … 

spontani zvoki in glasovi, Riba faronika – mit stvarjenja 
 

2. KELTO-ILIRSKO ZVOČNO IZROČILO NA BALKANU 
zveneča keltska obredna palica, keltsko-poganska harfa krut in keltska harfa, balkanska ljirica, 

svečeniške kelto-slovanske trstenke, keltska piščal, zvončki, šamanski bobni,  

petje »po starinsko«; keltska svečeniška dediščina na Slovenskem; Klicanje dežja; kelto-
ilirski podobno zveneči melosi  
 

3. SLOVANSKE ZVOČNE PRAKSE  
arabsko-balkanske kemence, balkanska in dubrovniška ljirica in enostrune gusle, devetnivojski 

hakasijski (sibirski) čartan, vzhodnoslovanske gosli – igil in sibirsko-mongolski murnihur ter 

dambora, slovaške fujare, srbska frula, slovanska surla, armensko-balkanski duduk, balkansko-

belokranjske dvojnice, velebitska tambura, buzuki kot balkanska tambura, ruska balalajka in 

dalmatinska mandolina, defi, veliki in mali boben – tapan, grom, turško-balkanski saz, 

staroslovansko grleno petje (ojkanje), rezijanska cítira in bunkula … 

starosvetni spontani zvoki; staroslovansko grleno petje in ojkanje; Popuhnul je hladan 
vetar; Tri jetrve in spontani zvok; Bela vila grad gradila; sibirski melos; Spevaj nama Katica 

in Sibirska; Tija magla; Ko gor na kilo si došel; To je ena viža; Djevojka se Suncu zamerila; 

Medžimurska in srbski melos; Dobar večer oven stanu; More soko, Brala Jana  



4. SLOVENSKA IN ROMSKA STAROSVETNOST  
lesene žvegle različnih velikosti (žvegla 

»devetka«, »petka« in »šestka«), trstene 
orglice, glinena okarina, postranica, perzijsko-

evropske cimbale, pojoča žaga, bordunske citre 

drsovce in švrkovence, istrska šurla, drumlice, 

podkvica, tamburin, tolkalce »pojoči les«, petje 

na »glavnik«, nunalca, leseno drgalce, glasbila 

ciganske bande (buzuki kot tambura in kitara, 

violina, flavta, trobenta, tamburin, kraguljčki), plonarca – predhodnica harmonike, nečke, 

lončeni bas – gudalo; slovensko večglasje 

spontana igra in petje ter ljudske; Plavala je galija po morju; Domišljavi kovač; Od Celovca 
noj do Drave; Bom zapustu Libuče; Le spavaj sinko moj; Živalska svatba; Zreilo je žito  

 

5. SREDNJEVEŠKI IN RENESANČNI POGOVOR MED LJUDSKIM IN UMETNIM 
godalni psalterij, lesene žvegle – ″petka/šestka/devetkaˮ, renesančno-arabska lutnja, 

srednjeveško-renesančne cimbale, piščal postranica, glineni bas – gudalo, nečke, goslice, 

podkvica, žvrgolci, bobni … 

Ptujska grajska muzika; Ena ptička priletela; Pesem o kralju Matjažu; Neža hodla proso 
plet; renesančni ples Flageolett (francoski ples Flajolet) 

 

6. TUJERODNO NA SLOVANSKIH TLEH 
grška tambura buzuki, egipčansko in arabsko petje, turški saz in 

turško-bosanska šargija, arabsko-balkanski rabab, gimbri, buzuki 

kot balkanske tambure, arabsko-balkanske kemence, defi, 
tarabuke … 

arabski melos na Balkanu ter spontani zvoki in glasovi; turško-

bosanska sevdalinka;bizantinski in grški melos  

 

7. INDOEVROPSKA DEDIŠČINA 
male in velike sulinge, perzijsko-indijske cimbale santur, tampura, sarangi, esradž, sarod, taus, 

table, bansuri piščali, azijsko-indijska dvojna piščal, azijska prazgodovinska okarina xun, 

spontano petje trenutnosti, indijsko-tibetanski zvončki tincu, šruti … 

vedsko-indijski kanalizirani urejajoči spontani zvoki in glasovi 

 

8. ZVOČNA MAGIJA – GLASBILA IN ZVOČNE KODE (SAMO)UREJANJA 
staroslovenska svečeniška Sončeva kabrca, kristalna skleda, slovanski 

(sibirski) šamanski bobni, makedonski veliki bobni tapani, balkanske 

tarabuke, spontani (kanalizirani) zvok, staroslovenske zvočne kode miru 
in obilja, balijski gamelan orkester (medeninasti kompler in komplek, 

paličasti gong, ksilofoni rindik, kokosovo tolkalo, glineni alikvotni boben 

– udu, dvojno tolkalo, boben), zvoki narave, obredni zvonci, dežne 
palice, lesena drgalca … 

urejajoči spontani zvoki in glasovi; gamelan zvočna masaža; zvočni obrazci za srečo in 

obilje; starosvetni blagodejni ritmi šamanskih bobnov 

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


