
Jeg har en historie at fortælle. En historie om alle de aspekter, der indgår i dét, at være menneske – 
på godt og ondt. Jeg vil gerne dele mine historier, drømme og min musik med verden. Gennem I had 

a dream bliver lytteren involveret i en rejse, som ultimativt udtrykker en ubetinget glæde over livet: det 
er glad musik, der fortæller jeg er i live, jeg er en overlever, jeg vil skabe musik, dans og glæde i verden: 

Musik, der appellerer til alle menneskers følelser Jeg er født i Burundi; det lille land i hjertet i Afrika. Min 
far var organist i landsbyens kirke, og fra jeg var helt lille, hjalp jeg med at træde bælgen på orglet: Jeg er 
således vokset op i en blanding af den traditionelle centralafrikansk flerstemmige sang og trommerytmer 

og missionens kirkemusik. Jeg kom til Danmark – på flugt fra en forfærdelig verden. Mine drømme var 
meget stærke og fyldt med mareridt. Da jeg tilsatte mine drømme ord og musik oplevede jeg, at jeg kunne 

udtrykke mine dybeste følelser. Da jeg siden optrådte med min musik, fandt jeg at publikum levede med i 
mine drømme og i min musik. Mine drømme er blevet til musik og dans. Dét, som var, lever videre i 
musikken og følelserne, og når ud til nye horisonter. 

‘Jeg optræder både som solist og sammen med mit band TAM-
BA BEAT. Tamba er mit hjemlands udtryk for oprigtig dans 
og rytme – Den slags, der kommer helt inde fra sjælden og 
forplanter sig videre ud til hver celle i kroppen. I had a 
dream er titlen for min musik. Mine tekster favner det, 
der er i mig, mens musikkens afro-beat opfordrer til 
bevægelse og dans. Når jeg spiller for folk oplever 

jeg igen og igen, at der sker noget med publikum: 
glæden og bevægelserne forplantes i kroppen 

og det hele smelter sammen til en fælles 
historie… vores historie – Øjeblikket 

sammen. Brug et øjeblik, og lad 
mig fortælle en musikalsk 

historie…

I had a 
Dream… CD aktuel Jyckey Keza er aktuel med CD´en 

NDASERUYE. Albummet indeholder en 
række sange med baseret på hans historie og 

drømme. Sangene er indsunget på fransk, en-
gelsk, swahili, lingala, kinyarwanda og kirundi.  

Jyckey Keza er på tour med sangene og har optrådt 
på Internationale scener i Europa samt mange steder 

i Danmark bl.a. Nytorv i forbindelse med Slagelse Fes-
tuge, på Kulturhavn, Medborgerhuset i Herlev, på Køben-

havns Rådhusplads, i Falconer Congress Center, i Slagelse 
Musikhus og mange andre spillesteder, institutioner og scener 

rundt om i landet...

Booking 
Danmark: 
Stephen Lukio, Gunløgsgade 11. 1 Tv 2300 København S 
+45 58243377 / +45 42246594 

International:  
Baudouin Philippe Charlier Route de Mettet 30 5620 Florennes Belgique 
+32 7168 9237 / +32 4739 28173 

www.jyckey.com / email: info@jyckey.com


