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Dave Feusi & The Groove GanG From 
swiTzerlanD will perForm in The 
very hearT oF lviv on ukraine's 
ConsTiTuTion Day. DesTinaTions lanDeD 
an exClusive inTerview wiTh The banD's 
FronTman Dave Feusi, who also heaDs 
The swiss assoCiaTion JazzbaraGGe, 
aheaD oF The evenT. / У День 
КонститУції УКраїни в серці Львова 
віДбУДеться Концерт швейцарсьКої 
грУпи DAVE FEUSI & THE GROOVE GANG. 
напереДоДні поДії ЛіДер гУртУ Дейв 
Фейсі Дав еКсКЛюзивне інтерв’ю. 

Dave Feusi – tenor saxophone, vocals 
Tim Kleinert – keyboards 

Oliver Keller – guitar 
Thomas Reinecke – bass 

Christian Niederer – drums, vocals 

 Джаз швейцарського
походження

jazz Original Swiss

The famous swiss band Dave Feusi & The Groove Gang will take the 
stage on Market Square at 3 p.m. on June 28. Feusi, the band’s true 
visionary and leader, has been the president of the Jazzbaragge 
association since 2001. Jazzbaragge weekly jam sessions, which he 

started in zurich, give young and famous musicians an opportunity for spontaneous 
jamming. while studying at the Conservatory of zurich and later at the berklee Col-
lege of music in boston, usa, he started his own bands: swiss big band eruption, 
Circle of interactive art and Dave Feusi & Friends.
– Could you describe the sources of inspiration for your band?
as a teenager, my big heroes were earth, wind & Fire, Grover washington Jr, ed-
die harris, prince and michael Jackson. after my jazz studies in the usa, great jazz 
musicians like Coltrane, mingus and miles Davis also became important figures on 
my musical horizon. when i toured the usa i got to know many great musicians 
with additional backgrounds in funk, latin, soul and hip hop. back in switzerland 
i started The Groove Gang (formerly streetkids 99) with all those different influ-
ences in my suitcase. 
– If you had to describe your music style in three words, 
what would they be? 
soul jazz, funk and r & b.
– Have you been to Ukraine before? If so, what caught your eye on your first 
visit? What do you know about Ukraine and Ukrainians? 
yes, i was part of the live in blue bay Jazz Festival in koktebel (2012) in Crimea 
when it was still part of ukraine. we had a great time meeting very welcoming 
ukrainian people, top musicians and enjoying a beautiful landscape. obviously, 
ukraine has had a few hard and rough years and i 
hope the political system will be stable and deliver 
positive results to all its citizens. 
– What short message would you like your 
music to send? 
our music stands for passion, delight, dance and 
happiness – let the good times roll!

28червня о 15:00, на сцені, встановленій на площі Ринок, виступа-
тиме відомий швейцарський гурт DAVE FEUSI & THE GROOVE 
GANG. Справжнім ідеологом і лідером гурту є джазмен Дейв 

Фейсі. У 2001 році він створив щотижневий Jam Baragge у Цюріху – спон-
танний обмін музикою для молодих і вже відомих музикантів. Ще під час 
навчання у цюріхській консерваторії, а потім у Берклі (Бостон, США) Дейв 
організовував власні гурти: Swiss Big Band Eruption, Circle of Interactive Art, 
Dave Feusi & Friends. 
– Які у вас, у вашого гурту джерела натхнення?
Коли я був підлітком, моїми великими героями були американська Earth, Wind 
& Fire, саксофоніст Гровер Вашингтон-молодший, Едді Харріс, Принц і Майкл 
Джексон. Після моїх джазових студій у США важливими фігурами у моєму твор-
чому житті стали такі яскраві джазові музиканти, як Колтрейн, Мінгус, Майлс 
Девіс. Коли я гастролював Америкою, то дізнався про багатьох чудових музи-
кантів, які працювали й працюють у стилях фанк, соулі та hiphop. Повернувшись 
до Швейцарії, я запустив GROOVE GANG (раніше – Streetkids 99), стиль якого 
формувався під впливом цих різноманітних напрямків мого досвіду.
– Ви можете описати свою музику, стиль групи у трьох ключових 
словах?
Soul jazz, funk та R&B.
– Ви раніше були в Україні? Якщо так, що привернуло вашу увагу, 
коли ви вперше приїхали в нашу країну? Що ви знаєте про Україну, 
українців?
Так, у 2012 році я був учасником Live in Blue Bay jazz festival у Коктебелі, в Криму, 

коли він був ще у складі України. Ми чудово провели 
час, натхненні красивими ландшафтами, зустрічаючи 
дуже привітних українців та прекрасних музикантів.
– Яке повідомлення ви надсилаєте своєю 
музикою?
Наша музика – це пристрасть, радість, танок та 
щастя – хай прийдуть кращі часи!  

The concerT will be held wiTh 
The supporT of The embassy of 

swiTzerland. / Коцерт віДбУДеться 
за піДтримКи посоЛьства 

швейцарії в УКраїні.
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