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Skupina Gen Rosso navštívila 
ústecká gymnázia 
 

Gen Rosso je mezinárodní 

skupina působící v mnoha 

státech. Její členové 

pocházejí z rozdílných zemí. 

Publikují písně a pořádají 

koncerty po celém světě. 

Skupina se podílí na 

projektech o sociálních 

problémech. Jedním z nich je 

právě projekt Silní bez násilí. 
 
Hudební a taneční skupina Gen Rosso vznikla v polovině šedesátých let. Od té doby v ní působilo na 
200 členů z nejrůznějších koutů světa. Z této multikulturní rozmanitosti soubor těží jak hudební, tak 
textové inspirace. Jejich písně i samotný život Ukazuje, že multikulturní společenství může být 
obohacením - pokud dokážeme přijmout odlišnost toho druhého. 
 
Skupinu dnes tvoří 18 členů z 10 národností: Brazílie, Kongo, Keňa, Tanzanie, Argentina, Španělsko, 
Itálie, Švýcarsko, Filipíny a Polsko. Jejich hudební styl se proměňuje nejen podle etnického složení, ale 
také v kontextu doby. Celkem mají na kontě 54 alb, 325 publikovaných písní, 1500 koncertů a 44 
navštívených zemí. 
 
Gen Rosso vystupují  po celém světě a spolupodílejí se na mnoha projektech se sociálním nebo 
humanitárním zaměřením. Do České republiky skupina přijela v rámci projektu prevence šikany mezi 
školní mládeží Silní bez násilí (genrosso.signaly.cz/genrosso.html). 
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Rozhovory s účastníky projektu
 

 

 

 

 

Dan – workshop osvětlení 
Ahoj, můžu se tě zeptat na 
tvoje jméno? 
Ahoj, já jsem Dan. 
A mohl by si nám říct něco 
o sobě? 
Ano, tak chodím na gympl na 
Jatečku, do prváku. A ve 
volném čase programuju, 
jsem programátor. 
A ještě jedna otázka, líbí se 
ti na tomto workshopu? 
Mě se tady líbí a jsem rád, že 
jsem si ho vybral, protože 
sem nechtěl dělat nic, kde 
bych musel vystupovat. A 
taky se tady dozvím něco 
nového. 
Tak díky za tvůj čas a měj 
se. 

 
Lukáš - zvukařský 
workshop 
Ahoj, na začátek bych se tě 
zeptal na tvoje jméno. 
Ahoj, já jsem Lukáš. 
A jestli se můžu zeptat na 
jakou chodíš školu? 
Já chodím na Stavbařku a 
jsem tu prvním rokem, takže 
do prváku. 
Můžeš nám povědět něco o 
sobě, o zálibách atd.? 
No tak zajímám se hlavně o 
fotbal, ale i další hry a rád 
hraji počítačové hry. 
A proč sis vybral tento 
workshop a líbí se ti tu? 
No určitě se mi líbí, rozhodně 
jsem se dozvěděl něco 
nového. 
Takže jestli to chápu dobře, 
tak nemáš žádné zkušenosti 
se zvukovou technikou? 
Ne nemám, právě tady jsem 
se tím setkal poprvé. 
A byl to právě důvod, proč 
si šel právě sem, aby si se 
dozvěděl něco nového? 
Já jsem hlavně zaváhal a 
nestihl se přihlásit na jiný 
workshop, ale není to tady 
špatné. 
Tak to je vše, díky a ahoj. 

Marie – workshop 
brazilských tanců 
Ahoj, můžu se tě zeptat na 
tvé jméno? 
Já se jmenuju Marie. 
A na jakou chodíš školu? 
Na gymnázium Jateční. 
A jaký workshop sis 
vybrala na tomto projektu? 
Vybrala jsem si workshop 
brazilské tance. 
A důvod? 
Protože mě baví tancování a 
je to moc zábavný. 
Takže jsi tu spokojená? 
Ano jsem spokojená, náš 
lektor je úžasný. 
Tak díky za tvůj čas, ahoj. 

Na následujících 

stránkách naleznete 

rozhovory jak se členy 

Gen Rosso, tak i se 

studenty, kteří se velmi 

aktivně zapojili do 

projektu. 
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Péťa, Eliška, Markéta – 
V.I.P. workshop 
Ahoj holky, můžu se vás 
zeptat na jméno? Vezmem 
to zleva, jo? 
P+E+M: Péťa, Eliška, 
Markéta. 
A mohli byste mi o sobě 
něco málo povědět? 
P: No tak to ne … (smích) 
Jenom třeba kam chodíte 
na školu. 
P: Chodím do gymnázia 
Stavbařů do 1.L. a nemam 
dějepis a je to fakt super. 
E: Chodím do gymnázia 
Stavbařů do 1.L., nemam 
dějepis a je to moc super. 

 
M: Já chodim taky do 
gymnázia Stavbařů do kvarty 
A a dějepis mam… 
P: A my máme za třídního 
Klímka, takže bacha, fakt 
super chlap! 
A na jakém jste 
workshopu? 
P+E+M: V.I.P. servis, to je 
nejlepší. 
A co tady děláte? 
Nic, žerem (smích). 
A co jste tu měly za V.I.P. 
hosty? Teď jsme tu viděli 
pana Dvořáka. 
P: Pana Dvořáka, to je můj 
oblíbený učitel, když mě na 
nic neučí, ale mam ho fakt  

 
ráda, že mě jako jedinou 
nediskriminuje. Potom ještě 
pana Marečka. A ještě 
Nebřenského, který upekl 
buchtu a tvrdí, že mu to 
zabralo celou neděli. 
P+E+M: A je fakt dobrá. 
Děkuji moc za váš čas 
holky, ahoj.

 
Táňa – workshop 
brazilských tanců 
Proč sis vybrala tento 
workshop? 
Pro mě to bylo nejlákavější, 
protože jsem tři roky 
tancovala latinské tance a 
nyní chodím na zumbu, takže 
mi to bylo blízké. 
Jsi spokojena s vedoucími 
tohoto projektu? 
Ano, zatím jsou všichni fajn. 

 
 
Jak probíhalo seznamování 
v tomto workshopu? Hráli 
jste nějakou seznamovací 
hru jako ve většině 
ostatních workshopů? 
Hru jsme bohužel nehráli. 
Nejdříve jsme se protáhli a 
potom jsme začali 
nacvičovat. 

 
 
Kolik jste zatím odvedli 
práce ve vašem workshopu? 
Koukám, že máš propocené 
tri čko, takže je to asi 
namáhavé. 
Pracujeme na 100% a baví 
nás to. Trochu namáhavé to 
je, protože nacvičujeme 
rychlé taneční kreace. 
Děkuji a užij si zbytek dne.
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Rozhovory se členy Gen Rosso 

Lito Amuchástegui – 
zvukařský workshop 

Ahoj můžu se tě 
zeptat odkud 
jsi? 
Ahoj, jsem z 
Argentiny. 

A kdy jsi se přidal k Gen 
Rosso? 
Před 15-ti lety. 
A máš rád Gen Rosso jako 
skupinu? 
Ano, mám rád ty lidi v Gen 
Rosso. 
A mohl by si nám povědět 
něco o sobě? 
Tak já rád jezdím na kole, 
hraji pingpong. Mám dvě 
sestry. 
A řekneš mi něco o své 
rodině? 
Moje rodina je v Argentině a 
mám dvě sestry. 
A nějaké děti máš? 
Ne ne, děti nemám. 
Kdy si viděl svoji rodinu 
naposledy? 
Je to asi tak rok, ano před 
rokem jsem byl ze nimi v 
Argentině. Komunikujeme 
spolu přes telefon nebo i přes 
skype. 
Tak to je konec, děkuji za 
tvůj čas, ahoj. 

Noel Jose Unson – gang 
workshop 

Ahoj, můžu se 
tě zeptat na 
jméno a 
odkud 
pocházíš?  
Jmenuji se 

Noel a jsem z Filipín. 
A jaký máš workshop? 
Já se starám o gang 
workshop. 
A mohl by si nám povědět 
něco o tvojí rodině a 
zálibách, jednoduše něco o 
tobě? 
Miluju tanec a stejně tak 
mám rád zpěv. Moje rodina 
je na Filipínách, ale já našel 
domov tady v ČR, protože tu 
jsou přátelští lidé. 
A jestli se můžu zeptat kdy 
si naposled viděl rodinu? 
Myslim, že to jsou 3 roky. 
A ještě jedna otázka. Jak 
dlouho už si v Gen Rosso?  
No už jsou to 4 roky. 
Děkuji moc, ahoj. 

Adelson De Oliveira -  
workshop brazilských 
tanců 

Ahoj, můžu se 
tě zeptat na tvé 
jméno a odkud 
jsi?  
Jsem Adelson 
z Brazílie. 

A jaký je tvůj workshop? 
Mým workshopem jsou 
brazilské tance. 
A jaké jsou lidi na tvém 
workshopu? 
Jo, jsou skvělí a hezcí. 
A mohl bys mi říct něco o 
tvé rodině? 
Mám velkou rodinu. Mám 
devět bratrů.  
A nějaké sestry máš?  
No vlastně je to takhle, mám 
5 bratrů a čtyři sestry, velká 
rodina. 
A máš nějaké záliby?  
Tancování. Hip-hop, 
streetdance, breakdance, je 
toho víc. 
A kdy jsi se připojl ke 
skupině Gen Rosso? 
Už před deseti lety, jsem 
starý. 
Díky za tvůj čas, měj se. 
 


