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Ashvins is een uniek Nederlands mantra-‐duo, bestaande
uit Buvana en Sandip Battacharya. Al 6 jaar raakt hun
devotionele muziek vele harten in binnen en buitenland.
Hun liederen zijn geïnspireerd door Indiase Raga, Ierse
folkmuziek en gnostische en mystieke geschriften.
Ashvins brengt een kleurrijk boeket van eigen
gecomponeerde mantra’s, bhajans, kirtans, engelen-‐ en
sacrale liederen, afkomstig uit de soefi-‐cultuur en het
sjamanisme; muziek die helend en verheffend werkt op de ziel. Het Ashvins-‐album ‘Swar Angeli’ is te
horen op: www.ashvins.org.
Buvana werd geboren in een muzikale familie. Vanuit diepe innerlijke inspiratie componeert zij haar
eigen liederen. Haar specialiteit is healing, devotionele en sacrale muziek. Met haar bedrijf
Tempelbron begeleidt ze mensen in bewustwording en transformatieprocessen. In 2016 kwam haar
2e soloalbum uit: ‘Temple of the Sea’. www.tempelbron.org.
Sandip Bhattacharya is componist en begaafd zanger en afkomstig uit Benares, India, waar hij
tablameester werd in Indiase klassieke muziek. Hij reist de wereld rond met topartiesten (o.a.
Hariprasad Chaurasia) en geeft met wereldmuziekgroepen concerten op grote festivals. Daarnaast
geeft hij masterclasses op universiteiten.

.
Erik Huele is pianist, zanger, componist, docent Soulsinging & Qigong en
organisator van het Slow Music Festival. Hij studeerde piano-‐improvisatie
en compositie aan de Conservatoria van Utrecht en Amsterdam. Hij
maakte diverse cd’s: o.a. een Satie-‐album voor cello en piano :
http://erikplayssatie.com ; Talking Trees – solo-‐piano en Traces Mundial
met Flamenco Latin groep Tinto Sol. In zijn spel en wekelijkse
samenzanggroepen is improvisatie essentieel.
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