
hlasový workshop Idy Kelarove   



Hlas, dech a naše 
mysl - fyziologie, 
psychologie 
a spiritualita.



...nauka a poselství 
Idy Kelarové.



Na tento workshop se může přihlásit každý z vás, kdo cítí hlubokou potřebu 
zazpívat si. Idin způsob otvírání a objevování lidského hlasu není vedený 
zájmem o dosáhnutí technické dokonalosti. Není to snaha jak krásněji, 
silněji a lépe zpívat. Dílny jsou otevřeny pro každého, kdo má chuť projít 
přes neskutečnou sílu předsudků, zvyků, zlozvyků a hlavně strachem, který 
nám brání v tom, nadechnout se, otevřít se a zpívat. Každý má možnost si 
na workshopech Idy Kelarové zazpívat a inspirovat se Idinou filozofií 
a její unikátní ojedinělou metodou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
příležitost, poznání třicetileté intenzivní práce s lidmi a lidským hlasem, 
které Ida zasvětila svůj život.

Umění v dnešní době podléhá jednotvárnosti a většina mladých lidí pod 
vlivem komercionalizace ztrácí svou identitu. Následkem toho člověk 
přichází o svůj vlastní a originální kreativní potenciál. Vzniká tak nevě-
domost, která způsobuje tendenčnost v umění. Činnost o. s. MIRET se 
proto zameřuje na přirozenou tvorbu. Činnost o. s. MIRET není ovlivně-
na věkovými, profesními, či národnostními hranicemi. 

Hluboká a upřimná tvořivost dává člověku pocit sebevědomí, identity, 
jistoty a tím pádem svobody, čerpá z ní sílu a životní energii. Tyto faktory 
pomáhají člověku vést plnohodnotný, zdravý život, ale především 
probouzí skutečnou osobnost, což je nejenom v umění, naprostý základ. 
Činnost o. s. MIRET není ovlivněna věkovými, profesními, či národnost-
ními hranicemi. 

...pokud by lidé na 
této planetě zpívali, 
věřím že by nebyly  
války… lidé byli stvo-
řeni, aby dál tvořili  
a ne proto, aby 
ničili... 



Hlas 

je založen na dechu a dech má velkou moudrost a zná cestu ke spojení 
a propojení osobnosti v celou bytost - spojení naši mysli, našeho srdce 
a ještě hlouběji - naší duše. Pokud zpíváme každý den, zůstáváme otevřeni…

Lidský hlas

je mocný. Souvisí s naším tělem, psychickým stavem i profesí a také 
našim momentálním rozpoložením. Svým hlasovým projevem dáváme 
najevo kdo jsme. Hlas je neoddělitelnou součástí naší osobnosti. 
V hlase jsem zobrazeni celí. Jak myslíme, jak se cítíme, jak vnímáme 
svět kolem sebe i smysl našeho celého bytí. Hlas nikdy nelže. My se 
sice můžeme pokoušet předstírat, což je ale znetvořování sebe sama, 
znehodnocení komunikace, kdy se stáváme nevěrohodnými. Pokud se 
dokážeme spojit  se sebou samým, tehdy se stává hlas řečí duše. Aby-
chom byli pravdiví a autentičtí, musíme nejdříve dojít ke svému já.

Hlas je živý a posouvá se s osobním rozvojem každého z nás. Hlas je 
mocný a ve vzájemných vztazích dokáže měnit atmosféru a také ovliv-
ňovat velkým způsobem mnoho lidí kolem nás. Ida Kelarová oddala 
svůj život poctivé práci na hlasovém projevu. Hlas dokáže otevírat 
srdce nejen našich, ale i srdce ostatních.

 

Zpívání a procítění 
písně je jen záminka 
k hledání toho hlasu 
v člověku, který nikdy 
nikdo neuslyší. Hlasu, 
který nás vede zpět 
k emocím. Především 
tam totiž Ida nachází 
základní zdroj života 
a lidské kreativity.  





Píseň

je dar a potřebuje žít. Aby mohla píseň žít potřebuje dýchat. Písně provází 
člověka celým životem. Romské písně mají kouzelnou moc, jsou skvostem 
romské kultury. Projevuje se v nich srdce, duše i povaha člověka a nebo 
lidu, v němž písně vznikly. Písně jsou učením ušlechtilosti, zábavy, inspirací 
pro uměleckou práci a bližšího poznání života, tradice a kultury romské 
"domoviny ". 

Každý, kdo zpívá, tvoří, protože písnička je sebevyjádření, sdělení, funguje 
jako živý sociální regulátor. Romové pro své písně nepoužívají noty, 
neboť charakteristické volné rytmické nakládání s půltóny a čtvrttóny 
se snad ani nedají notovým písmem zapsat. Romská píseň je založena 
na výrazném přednesu, který se bez vyslyšení zpěváka dá písemně 
interpretovat jen těžko. Charakterizuje ho složité frázování, natahová-
ní, zrychlování, přestávky, nádechy. Toto dodává písním jedinečné kouzlo. 
Písně slouží jako cesta, aby se člověk dostal odněkud někam, ale jak svou 
cestu prožije, to už je věc jeho citu a umění.

Romové zpívají ve svých písních o žalostech, chudobě, nešťastné lásce, 
nevěře, úmrtí blízké osoby, nemoci, starosti o děti, o siroty, hladu nebo 
vězení, o matce, o otci … Romský folklór je živý, písně se neustále rodí 
a vznikají inspirovány skutečnými událostmi. Píseň pokládáme za jeden 
z nejkrásnějších skvostů, který zdobí romský lid.  
 

Každý z nás je zraněn 
a je zraňován. Láska 
k hudbě nám dává sílu. 
Romská kultura je 
živá. Romové skládají 
písně pro lidi, aby zpí-
vali a  pomocí písně se 
otevírali cítění a svo-
bodě vyjádření svých 
nejniternějších citů 
a emocí a léčili a hojili 
tak hluboké rány...





Nemusíme v sobě držet vše staré a přestávat plně a hluboce 
dýchat a žít. Dech  má své poselství. Dech je moudrost našeho 
bytí. Dech nás může mnoho naučit, je třeba zkoncentrovat 
svou pozornost, být pokorným a učit se dechem přivézt do 
hlubin našeho nitra. Může nám pomoci otevřít se naší přiro-
zené inteligenci. Dech  nás může mnoho naučit, je třeba zkon-
centrovat svou pozornost, být pokorným a učit se dechem 
přivézt  do hlubin našeho nitra. Může nám pomoci otevřít se 
naší přirozené inteligenci. Zpěvem byli prokázány léčivé metody 
ve všech prehistorických kulturách. Již dnes si  lidé a lékaři 
uvědomují jakým důležitým antidepresivem a lékem proti stresu 
je samotný zpěv. 

Zpěv  

je v prvé řadě lék. Zazpívat si z plných plic je nejlepším lékem 
proti depresím a dodává sílu potřebnou k plnohodnotnému 
prožití života. Již dnes si lidé víc a víc uvědomují jakým důleži-
tým lékem proti stresu a nemocem je samotný zpěv. Zpěv je 
důležitý pro vyjádření osobnosti a pomáhá uvolnit nakumu-
lované emoce, které se v těle zadržují a proměňují v negativní 
energii. Zpěvem nemůžeme ublížit ani sobě ani okolí. Nesku-
tečná síla našich předsudků, zvyků, zlozvyků, výchova ale hlavně 
strach co nám brání v tom, nadechnout se, otevřít se a zpívat. 
Zpěvem můžeme říct věci, které ani slovy nedokážeme vyjádřit. 
Zpěv je nejsilnějsší jazyk na této planetě.

Dýcháním 

posilujeme své zdraví a udržujeme citovou rovnováhu. Dýchání 
je základním prvkem života, zajišťuje přísun kyslíku do tkání 
a buněk organizmu. Stres a negativní emoce transfomujeme 
v energii, kterou vyzpíváme a můžeme použít k osobnímu 
duchovnímu růstu a nezávislosti. Dýchání a zpěv silně ovlivnuje 
náš život, naše zdraví. Dýchání spojené se zpěvem je rehabili-
tací našeho vnitřního vnímání. Dýchací proces, nadechování 
a vydechování, je jedním z velkých zázraků naší existence. Tento 
proces nejen uvolňuje životní energii, ale také nám ukazuje 
léčivé cesty do hlubin. Plně se nadechnout znamená naplnit 
se a otevřít se životní energii, a přimout ji. Plně vydechnout 
znamená vyprázdnit se, otevřít se všemu neznámému, novému 
- vytvořit prostor pro nové krásné věci -  probouzíme takto 
energii své celistvosti bytí. Plně dýchat znamená plně žít, realizo-
vat svůj potenciál ve všem co cítíme, myslíme a děláme. 

Dobře dýchat neznamená jenom bezvadně pohybovat hrud-
ním košem a bránicí, ale znamená to uvědomit si tento životní 
pochod a ovládat sebe sama, být bdělejší a odolnější vůči stresu. 
Povrchní dýchání bohužel nás izoluje od našich skutečných 
emocí a na rušuje rovnováhu na všech úrovních našeho bytí. 
Na této úžasné cestě do nitra a jeho hloubky nás může vést 
jenom náš vlastní dech. Proces otevření se, nám ukazuje, jak 
se zbavit starého a otevřít se novému.   





Ida Kelarova 

(rozená Bittová) je nepřehlédnutelnou osobností současné evropské 
hudební scény. Ida pochází z hudební rodiny. Studovala hru na violon-
cello a klavír na Janáčkově konzervatoři v Brně. Za svého největšího 
učitele považuje svého otce Kolomana Bitto, vynikajícího muzikanta, 
který hudbou žil. Hudbě zasvětil i výchovu dvou ze svých tří dcer - Idy 
a její neméně slavné sestry Ivy Bittové. 

Část života strávila ve Velké Británii, Dánsku a Norsku, v roce 1995 se 
však vrátila do České republiky, aby zde pokračovala v práci, již započala 
v Anglii. Výčet jejích aktivit je skutečně rozsáhlý. Ida je uznávanou 
a respektovanou zpěvačkou, muzikantkou, sbormistryní, hudební 
aranžérkou a producentkou. Ve své práci vychází ze znalostí a zkušeností, 
jež načerpala ze své práce v západní Evropě, inspiruje se svými východ-
ními a romskými kořeny. Snad nejznámější je její více než dvacetiletá 
práce s lidmi a lidským hlasem pod hlavičkou školy ISHV (International 
School for Human Voice), kterou sama založila. Své úsilí soustředí také 
na pomoc talentovaným romským dětem a mládeži.

Idina schopnost otevřít své srdce a vložit všechny emoce do hlasu je už 
pověstná. Emoce, jež svým zpěvem v lidech vzbuzuje, oslovují všechny, 
i ty, kdo romským textům nerozumějí, a odkazují na pocity, které jsou 
vlastní každému z nás.

Hudba a zpěv je uni-
verzální jazyk, které-
mu my všichni lidé ve 
svém srdci rozumíme, 
říká Ida Kelarova. 
"Zpěv je vyjádření 
duše". Poselství, které 
Idě předal její otec 
pan Koloman Bitto.



"Škoda dne, kdy 
jsme nezpívali".



Ida Kelarova společně s  Desideriem Duždou  

již po patnáct let intenzivně předávají své písně a hudbu po 
celém světě každý kdo je slyší zpívat, může ochutnat z toho 
romského i více. Rozšířit své vnímání všeho romského, abychom 
se v našem vnímání dostali hlouběji, ke kořenům romské kultury, 
abychom se dozvěděli více o historii této vzácné kultury. 
Cikánské písničky v sobě ukrývají kouzelnou energii a jsou 
považovány za klenoty cikánské kultury. Vyvolávají emoce 
a odhalují lidská srdce, lidské duše odkud také vždy pocházejí. 

Písničky jsou učením vznešených a skýtají inspiraci a zábavu 
umělcům a všem kreativním lidem. Jejich poselství  není otázkou 
schopnosti, ale pravdy, stylu života, krve, neboť cikánská kultura 
je spontánní výtvor. Uvědomění  otevírat se vlastnímu prožitku, 
potřeba podívat se vzájemně do očí, abychom mohli pocítit 
lásku a naději, světlo a radost z toho, co Romové umí nebot 
je to jejich dědictví - umění rozdávat.

Desiderius Dužda (Dežo),
 
kytarista, zpěvák, skladatel, jedna z nejvýznamějších romských 
osobností na poli kultury. Dežo začal s hrou na kytaru již ve 
svých čtyřech let. Jeho největším učitelem a inspirací byl vždy 
jeho otec Vojtěch Bela Dužda, jeden z nejznámějších bračistů. 
V devadesátých letech se podílel na vzniku hudební skupiny Kale, 
která doprovázela zpěvačku Věru Bílou. Za 10 000 prodaných 
CD převzal Zlatou desku. V roce 1997 Dežo začal úzce spolu-
pracovat s Idou Kelarovou, s níž založil skupinu Romano rat 
(Romská krev) a mezinárodní pěvecký sbor Apsora (Slzičky). 
S Idou Kelarovou spolupracuje dodnes.

Dežo je úspěšný hudební skladatel s rozsáhlou tvorbou a jeho 
písně zpívají lidé po světě. V hlasové tvorbě se zaměřuje na 
romské vícehlasy a vokálové harmonie. Svůj talent a umělecké 
zkušenosti předává dále: pořádá dílny hry na kytaru, v nichž se 
zaměřuje především na romské harmonické postupy, jimiž je 
romská hudba pověstná. Spolu s Idou Kelarovou stojí v čele 
občanského sdružení Miret, jež má za cíl podporovat umělecky 
talentovanou romskou mládež. 

Díky své otevřenosti a srdečnosti je Dežo znám nejen jako 
vynikající umělec, ale také jako oblíbený učitel, který prezen-
tuje romskou kulturu na profesionální úrovni.





Oto Bunda (zpěv a tanec)

pochází ze slavné skupiny Rodiny Bundových, která se skládá ze členů 
rodiny Bundů a soustředí se na tradiční cimbálovou hudbu a kulturu.  
Vyrůstal v Košicích na Slovensku a v hudbě prožil celý svůj život. Později 
se stal členem romského Divadla Romathan v Košicích, v sekci divadelní, 
taneční a hlavně hudební a pěvecké. Od roku 2006 úzce spolupracuje 
s o.s. MIRET a Idou Kelarovou. Na workshopech vyučuje kromě zpěvu 
také tanec s romskými prvky. Jeho taneční workshop se stal nedílnou 
součástí letních workshopů věnovaných romské kultuře. Poněvadž 
ale Oto je také hudebně a pěvecky talentovaný, stal se také asistentem 
a podporou pro pěvecké sborové workshopy. Úzce spolupracuje s Idou 
Kelarovou také na dětských uměleckých dílnách určených romským 
talentovaným dětem a mládeži.

"Jednomu Romovi 
zemřel táta a on 
nemohl uronit ani 
slzu. Doktor mu pře-
depsal, že musí brečet, 
jinak mu může puknout 
srdce. Ale on plakat 
neuměl, pláč byl moc 
bolestný a místo pláče 
začal zpívat... a jeho 
srdce mu nepuklo..."
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