
 

 

GLAS JE MOJE VESOLJE 

15. - 22.7.2023  od 9.30 do 12.30 glavni seminar 

    Hotel Korinjak, Veliki Iž, otok Iž, Hrvaška 

Osvoboditev ustvarjalnih sil za lahkotno, radostno rabo glasu za govor in petje.  

Makrokozmos, ki nas obdaja, zazveni skozi naše glasbilo, da telo postane instrument duše. 

Vabljeni v objem izjemne narave otoka Iž v srcu Jadranskega morja. Za prenovo in okrepitev moči s 

svojim glasom. Za osvoboditev in okrepitev sebe iz višjih razsežnosti. Izboljšanje povezave z 

naravo, makrokozmosom in s samim seboj.  

Doživite umetniško, osrečujočo in preroditveno moč petja preprostih pesmi. Glasovi vesolja so 

vsepristotni arhetipi, ki naj zazvenijo skozi moje fizično telo, da postane pretočno in  

napolni moj gral srca.   

Petje je pretakanje luči v tostranstvo.  Ljoba Jenče 

Še v srednjem veku je živelo zavedanje, da Vesolje poje, vibrira. Danes smo tako odtrgani od 

narave, da komaj slišimo lastno pesem, kaj šele tisto, ki se preliva v nebeških višavah. Ker nas je 

materialistična znanost prepričala, da je svet predmet. Da ni živ. Da lahko z njim počnemo kar 

hočemo.  

Duhovna znanost pa v vsem, kar nosi ime, prepoznava inteligenco stvarstva. Planeti, elementi, 

ozvezdja, tudi gorovja in oceani, velikanski kiti in ptice selivke, drevesa in trave, vse ima svojo 

frekvenco, svojevrstno pesem. Tudi človek. Vse okoli nas je polno živih bitij in inteligence. Vse je 

živo.  

Na seminarju bomo spoznavali arhetipe glasov – 12 konzonantov in 7 vokalov, kot jih po starodavni 

strukturi stvarjenja človeka prepoznava antropozofija. So žive sile, ki nenehno pritekajo k nam, 

gradijo elemente, nas oblikujejo in jih skozi glas udejanjamo tudi mi kot sooblikovalci življenja.  

Umetnost poezije in ljudske glasbe nam bosta v navdih.  



Petje ljudskih pesmi je bilo pri vseh ljudstvih sveta vsakdanji ritual, ki povezuje ljudi v 

uglašeno skupnost, človeka samega pa s samim seboj, življenjem in višjo razsežnostjo, 

ki se ob petju skozenj pretaka v svet.  

Z ozaveščenim petjem melodij in glasov vzpostavljamo harmonijo naših notranjih 

energij, vibracije organov, sistem metabolizma in čustev, kakor tudi spoznavnih 

sposobnosti. Z ozaveščenim petjem človek izgrajuje tudi novo vitalno, eterično telo.  

Metoda dela: svoje delo bom vodila na osnovi izobraževanj s področja antropozofije, werbeck 

tehnike, oblikovanja govora, solo petja in izkušenj s petjem tradicijske glasbe, pripovedovanjem 

mitov in pravljic ter zbiranjem ustne kulturne dediščine, ki mi je dala vpogled v povezanost človeka z 

naravo, vesoljem in s svojo skupnostjo neke lokacije, kjer so živeli obredi, šege navade.  

Potrebovali boste: udobna oblačila za gibanje, podlogo za vaje, večjo ruto ali šal in copate, ki 

objamejo peto. 

Cena za seminar z delavnico: 130 eur 

Prijave na seminar z delavnico in namestitev: Hotel Korinjak, hotelske sobe ali kamp s polpenzionom 

v vegetarijanskem hotelu. Rezervirajte mesto tudi na delavnici:  http://korinjak.com/delavnice-2/ 

8.-15.7.2023 animacija za glas od 20.00 – 21.00 Moj glas je moj jaz – je pesem moje duše  

V času animacije bomo izvajali vaje za glas in telo ter vokalne tehnike za samozdravljenje, petje 

ljudskih pesmi in manter.   

 

Ljoba Jenče je eden vodilnih glasov slovenske kulturne dediščine in je gostovala že skoraj po vsem 

svetu. Tako na svetih mestih kapele neuničljivosti v palači bogov Potala v Lhasi, cerkvi Kristusa 

Rešitelja v Moskvi, kot svetovnih centrih, v dvorani Združenih narodov v New Yorku, sedežu Unesca v 

Parizu, Kraljevi akademiji v Londonu in doma v Sloveniji ob razstavi tisočletja Brižinski spomeniki v 

Nuk in drugod. V ustnem izročilu niso le ljudske pesmi, temveč je tudi liturgija, glas narave in vesolja. 

V njem je prepoznala glas zemlje, ljudi in večnosti. Človek ga nosi v sebi, vendar ga mora prepoznati 

in aktivirati. Molit. Prepevat. To je sveto mesto. Izkušnjo želi posredovati naprej. Njen zadnji projekt z 

režiserko Jasno Hribernik: KOMUNIKACIJA EHOLOKACIJA (2020, Pixxelpoint, KD Nova Gorica) 

vzpostavlja komunikacijo z največjimi bitji planeta, kiti in izpostavlja vprašanje naše civilizacije, kako 

naprej!? Ljoba to vidi kot pot dajanja sebe z najboljšim, kar imamo, s svojim ozaveščenim glasom. 

www.ljobajence.eu  

E: glas@ljobajence.eu 

M: +386 41 430 224 


