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Vstupenky v predaji:

17:00 prehliadka modelov Tanec Duše
19:00 koncert Giita Rani

• JÓGA •

• HUDBA DUŠE •

• ZDRAVIE •

17.11.2018

info: www.domkultury.sered.sk

PREMIÉRA FILMU, 18. 11. 2018 - 15:00

Koncert

 
prvých 100 ks 15 € 
koncert
premietanie filmu MANTRA

koncert
vstup na festival na sobotu
premietanie filmu MANTRA

koncert
vstup na festival na obidva dni
premietanie filmu MANTRA

25€

30€

20€

Divadelná sála 
DK Sereď

Giita Rani pochádza z Nórska, narodila sa a vyrastala v dome hudby, jógy a meditácií. V 
priebehu jej života bola neskutočne ovplyvnená hudbou a častokrát až dojatá k slzám keď 
videla ľudí spievať. Hudbu vrúcne milovala a chápala, že jej láska k nej má hlbší zmysel, 
pomocou nej dokázala vyjadrovať svoje vnútro, prekvapene zistila, že ľudia sú ochotní ju 
počúvať. Spev jej začal dávať zmysel a brala ho ako posolstvo a pochopenie. Precestovala s 
hudbou svet, hrala na malých aj veľkých scénach.

Inner Kingdom je názov, ktorý dala svojej hudobnej práci a rovnako ako svojmu prvému sólo 
albumu. Vrstvu za vrstvou, pieseň za piesňou hľadá možnosť vytvorenia posvätného miesta a 
cesty ku spojeniu energie s vnútornou pravdou, vnútorným slnkom. Každý okamih, či už 
krátky, alebo dlhý,  kedy sa vieme  spojiť s našim vedomím, je hlbokým liečením, 
rozprúdením nášho svetla a objavením zmyslu života. Tvorba Giita Rani je zmesou jej 
vlastného hudobného smeru so starovekými motívmi, folkovou hudbou z rôznych častí sveta a 
anjelskou hudbou, ktorá k nej prichádza. Tieto melódie a slová sú liečivé sami o sebe. 
Pripomínajú nám esenciu, podstatu cesty našej duše.

Liečenie a pocit vnútorného pokoja ktorý sa dostavuje pri 
spoločnom spievaní mantier. Je to film v ktorom zdieľajú 
svoj pohľad ľudia, ktorý nepovažuju spiritualitu za 
náboženstvo. O ľuďoch, ktorí sú schopní sa napojiť na svoje 
vnútorné ja a zároveň sa prepájať s ostatnými. 

Ako zistíme vo filme, spoločné spievanie má merateľný a 
jasný účinok na náš mozog a celkový zdravotný stav - čo vo 
filme potvrdzujú ľudia z mnohých kútov sveta a úplne 
odlišných kultúr.

Uvidíme zábery z intímnych, ale aj obrovských koncertov a 
tak odlišných miest, ako Bombaj, Moskva, Madrid. 
Tvorcovia jasne dokazujú, ako sa tento fenomén stáva 
globálnym.

Film navštívil Barcelonu, Korfu, Joshua Tree v Kalifornii, 
Nepál, New York, Normandiu, San Francisko, Washington 
DC a uvidíte v ňom ukážky hudby a tvorby Deva Premal & 
Miten with Manose, Krishna Das, Snatam Kaur, Jai 
Uttal, MC Yogi, Dave Stringer, Lama Gyurme & 
Jean-Philippe Rykiel, C.C. White, Mirabai Ceiba, Gaura 
Vani, Nina Rao, Charlie Braun & iní...

www.fb.com/zvukduse

KONCERT PREBEHNE V RÁMCI FESTIVALU
AVATARFEST

17.11.2018 -19:00

MANTRA – Sounds into Silence / MANTRA – Zvuky do ticha

Premiéry filmu sa zúčastní osobne aj režisérka filmu Georgia Wyss

Predpredaj: 
Pokladňa Kino Nova


