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uziekmeditatie / Nada Yoga

De prachtige live improvisaties van Indiase klassieke raga's lenen zich bij uitstek om een
meditatieve sfeer te creëren en ze te gebruiken voor Nada Yoga. Ik bespeel de sitar, surbahar
en tanpura; dit zijn snaarinstrumenten met bijzondere expressiemogelijkheden. Het is gevoelsmuziek die de verbeelding prikkelt en je in contact kan brengen met diepere bewustzijnslagen.
Muziek die je hart kan raken.
Aanbod:
Ik ben o.a. inzetbaar bij retraites, bewustzijnsfestivals en workshops voor yoga-, meditatiegroepen en opleidingen. Hiervoor kun je mij op freelance-basis inhuren. Afhankelijk van de
wensen van de opdrachtgever kunnen we een mooi programma samenstellen. Hieronder kun
je lezen uit welke onderdelen een programma kan bestaan, er zijn verschillende samenstellingen mogelijk.
Nada Yoga
Nada Yoga maakt gebruik van technieken waarbij ademhaling, houding, aandacht, visualisatieen ontspanningsoefeningen belangrijk zijn. Het accent ligt vooral op beleving van klank en
muziek met stilte als belangrijke bondgenoot. Aandachtig luisteren verhoogt het niveau van
gewaarzijn en helpt je om je innerlijke zelf met de buitenwereld te verbinden. Mooie muziek
werkt verheffend en kan geblokkeerde emoties raken en helen. Het kan je troosten, een diepe
rust geven of juist stimuleren tot actie.
(Lig)concert
Deelnemers kunnen ontspannen luisteren naar de magische klanken van de sitar, surbahar en
tanpura.
Mantra's zingen
Het zingen van mantra's heeft een diepgaand effect en niet alleen door de inhoudelijke betekenis. De intonatie en ritmiek van deze Sanskriet woorden creëren een bijzondere sfeer en
vormen een bepaald krachtveld. Door de herhaling en concentratie ontstaat er meer rust in
onze beweeglijke geest. Daarnaast hebben de vibraties van de klanken een harmoniserend
effect wat voelbaar is; het lichaam als resonator of 'klankkast'.
Nada Yoga-filosofie
Een bespreking van ervaringen en/of uitwisseling over achtergronden met betrekking tot de
muziek, instrumenten, de Indiase cultuur en yoga-filosofie.
Achtergrond
In 1989 ben ik gaan studeren bij sitarmeester Pandit Ashok Pathak die een bijzondere school
binnen de Indiase muziek vertegenwoordigt. Gedurende een periode van zestien jaar heb ik
Indiase muziek gedoceerd aan de stedelijke muziekschool ‘Nieuwe Veste’ te Breda. Jarenlange
studie, toewijding, research en reflectie hebben de rijping en ervaring gegeven die nodig is om
de muziek in verschillende toepassingen naar een hoger niveau te kunnen tillen.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neem gerust contact op:
janvanbeek@sitar-music.nl
www.sitar-music.nl
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