
1. Relax & meditace 
2. Dech a fyzické zdraví 
3. Lepší spánek bez chrápání 
4. Lék na astma 
5. Léčba zvukem !!
"Techniky hry na didgeridoo zvyšují produkci 
endorfinů. Optimalizují mozkové vlny, zkvalitňují 
dýchání, pozitivně ovlivňují srdeční tep, puls a tlak 
krve, posilují imunitní systém a redukují svalové 
napětí.“ 
- Tamara Melisa !
Dokument na YouTube: bit.ly/lecichrapani

Zkuste ovládnout svůj dech, hlas. 
Naučte se, jak se dostat do 
hudebního tranzu!  
Oslňte druhé hrou nejen na duté 
dřeva, ale i na vodovodní trubky, 
roury od vysavače a trubky lešení! 

Hudební bavič 
DALIBOR NEUWIRT 
daliborneuwirt@gmail.com 
www.djlidu.cz 
tel.: +420 777 486 705 

ZDRAVOTNÍ PŘÍNOS 

osobní výuka - 250/h (60min) 
online výuka - 200/h !
V ceně jsou zahrnuty podpůrné 
materiály, odkazy a tipy k 
nahrávkám, mailová diskuse k 
záznamu z lekce. !
U skupinové výuky od 100 za 
osobu. (Individuální dohoda) 

Mé jméno je Dalibor a jsem profesionální hudebník a kreativec z 
Brna. V 18 letech jsem začal troubit do tajemné klády, kterou mi 
daroval švagr. Více než rok jsem se každý den zavíral do pokoje a 
alespoň hodinu hrál. Dostával jsem se do stavu úplného tranzu, 
didgerido mě pohltilo. A dodnes nepustilo, už je to šest let. 

Po nějaké době jsem se osmělil a začal hrát na ulici. Lidi to bavilo 
a mě ještě víc. Rozhodl jsem se občas uspořádat koncert pro své 
přátele, hrál jsem po čajovnách, po kavárnách, sbíral zkušenosti. 

Dnes se hudbou z velké části živím, přišel jsem na způsob, jak být 
dobře placen za to, co mě nejvíc baví. Hraji s kapelami Zenový Čaj 
a Vlčí Mág, sólově, dělám hudební meditace… 

Lidé se mě často ptali, jak se na didge hraje, a já 
jsem si uvědomil, že se ostatní nemusí zavírat do 
pokoje tak jako já a dlouhé dny se snažit přijít na 
jednotlivé techniky hry.  Rád své zkušenosti sdílím 
s ostatními. 

Začal jsem hru na didge učit a zjistil jsem, že mě 
lekce ohromně baví. Vysvětlovat lidem, jak mají 
špulit rty a správně “prdět” do klády je fakt vtipné! 

Jsem jediný, kdo v Brně hru na didge vyučuje. 

Brzy začnu pořádat lekce i ve Středisku volného 
času Lužánky a časem si chci založit vlastní 
didgeridoo školu, první v České republice.  

!
Krom lekcí organizuji také skupinové workshopy  
a setkání didgeridoo hráčů.

Pojďte do toho! 
Vyzkoušejte mou lekci

Cena 
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