
 

 

Numer projektu 2017-3-LT02-KA205-005536 

 

 

1 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Da Viny music 
 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

” New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Robavine Azangu 
Cypr, 2019 
 

JAK Robavine ZACZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
Robavine pochodzi z Kamerunu. Ze względu na kryzys społeczno-polityczny w swoim kraju mieszka 

obecnie na Cyprze. Jest muzykiem, pielęgniarzem, mówcą motywacyjnym, wzorem do naśladowania, 
adwokatem. Obecnie studiuje również prace społeczne na Uniwersytecie Nikozji na Cyprze. Robavine 

aktywnie działa na rzecz praw człowieka, inspirując młode pokolenie, a jego wizją jest dostarczanie 

rozwiązań dla ludzi, którzy cierpią w swoim życiu. Jego celem jest przyczynienie się do zmian na 
świecie. 

Robavine jest osobą aktywną i ambitną, jednakże nie miał okazji pracować na stanowisku, zgodnym 

z jego wykształceniem. Pomimo trudności, z jakimi borykał się na Cyprze, nigdy się nie poddał 
i realizował swoje marzenia i cele, w które wierzył. Jest zakochany w muzyce, od zawsze była ona 

częścią jego życia, jako sposób wyrażania siebie, inspiracja i sposób mówienia do ludzi o wszystkich 

rzeczach, które wspiera i w które wierzy. Jego pasja do muzyki sprawiła że odkrył w sobie talent.  
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Samouczący się muzyk Robavine upowszechnia swoją twórczość poprzez "Da Viny music". Da Viny 

(artystyczna nazwa Robavine'a) zaczął występować sam i wykorzystywał każdą możliwą okazję, aby 
ludzie go usłyszeli. W rezultacie, Da Viny stał się innowacyjnym, inspirującym, modelującym, 

muzykiem, którego celem jest szerzenie słowa Bożego poprzez muzykę. Muzyka Da Viny mówi 

o dobroci Jezusa Chrystusa, miłości, prawości i jakości. Ma on nadzieję, że zmotywowuje młode 

pokolenie poprzez swoją muzykę. Da Viny stara się zachęcać młodych ludzi i pomagać im znaleźć swój 
potencjał. Mówi, że "nie wszyscy odnoszą sukcesy, ale mam nadzieję, że pomogę ludziom odkryć, kim 

są".  

 

JAK Robavine ROZWINĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
 

Muzyka Da Viny, jest już dobrze znana w kręgach młodzieżowych na Cyprze. Robavine'a odniósł 
sukces w swojej działalności dzięki swojemu zapałowi i energii, występował na wielu koncertach 

i wydarzeniach w różnych miastach na wyspie. 

Twórczość Da Viny jest dostępna online oraz w mediach społecznościowych: 

YouTube: Da Viny Official 

Instagram: da_viny_official 

Soundcloud: Da viny official 

Twitter: @DaVinyofficial 

Facebook: @DaVinyofficial 

Robavine wspomina również, że jego praca jest opłacalne głównie online, gdzie tworzy treści (muzyka 
i teksty) i publikuje je w sieci np. dla iTunes. Podkreśla, że wykonania na żywo (koncerty) są dla niego 

problemem, ponieważ nie jest stabilny finansowo. W związku z tym stale poszukuje środków 

finansowych, sponsoringu i otwartych drzwi. Ponadto Da Viny stara się pomagać innym artystom 
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w promowaniu ich własnej twórczości. W ten sposób stworzył mały zespół produkcyjny (10 osób) 

i wszyscy razem starają się realizować swoje marzenia i promować swoją twórczość.  

Obecnie jego muzyka jest dostępna w języku angielskim i francuskim, natomiast on sam chętnie uczy 

się języka greckiego, aby rozszerzyć swoją muzykę wśród cypryjskiej młodzieży. Robavine chce, aby 

poprzez muzykę Da Viny ludzie czuli się szczęśliwi. Wspomina, że jest to również powód, dla którego 

zdecydował się studiować pielęgniarstwo i pracę społeczną. Ma nadzieję, że jego muzyka dotrze do 
młodych ludzi, którzy czują, że nie są kochani, nie wiedzą jak kochać, lub do ludzi, którzy czują się 

zagubieni w swoim życiu.  
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JAKIE SĄ PLANY Robavine NA PRZYSZŁOŚĆ 

Robavine opuścił swój kraj i przybył na Cypr bez swojej rodziny i przyjaciół. Jako obcokrajowiec 
próbował znaleźć pracę w kraju w swojej branży, jednak nie było to możliwe. Nie poddał się i udało 

mu się zostać wiceprzewodniczącym społeczności kameruńskiej na Cyprze. Dzięki temu mógł 

wygłaszać przemówienia na temat istoty jedności w oparciu o to, co dzieje się w Kamerunie. 
Następnie zdał sobie sprawę z tego, że ma talent do muzyki, zaczął gromadzić ludzi, których łączy ta 

sama pasja i którzy podzielają te same obawy i aspiracje.  

Wizją Robavine'a na przyszłość jest promowanie "Da Viny music" wśród cypryjskiej młodzieży, jak 
również wśród młodzieży w całej UE i na całym świecie. Chce on zainspirować więcej osób do 

podążania za swoimi marzeniami i przyłączenia się do jego działań.   

Ponadto ma nadzieję, że będzie więcej koncertował na żywo i uczestniczył w imprezach 

młodzieżowych, dlatego stara się tworzyć sieć ludzi, którzy mogą go wspierać i promować jego pracę. 

Współpracował już ściśle z Cypryjską Radą Młodzieży i poprzez tę współpracę chce się bardziej 

zaangażować w lokalne działania młodzieżowe.  

Na dodatek, Robavine udziela się w mediach społecznościowych jako muzyk samouk i stara się 
promować swoją twórczość, tworząc odpowiedni plan marketingowy online dla swojej grupy 

docelowej. 

Ponadto Robavine podkreśla, że ludność Cypru okazała mu wiele wsparcia i miłości. Poprzez 
rozszerzanie swojej twórczości chce pokazać że dziękuje za udzielone mu wsparcie i że pamięta 

o swoim kraju.  
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JAKIE SĄ PORADY Robavine DLA MŁODYCH LUDZI KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ  

Robavine zachęca wszystkich ludzi, aby odkryli swój potencjał i przezwyciężyli strach. Jego ulubione 
cytaty: "Dla życia nie ma znaczenia gdzie jesteś, ale kim jesteś" (Da Viny), "Życie nie jest dla chwili, ale 

dla przyszłości" (Da Viny). 

Robavine uważa, że wszyscy ludzie powinni badać, ulepszać i eksponować swój potencjał oraz nie 

przegapić żadnej okazji. Ludność powinna odważyć się odnaleźć swój talent i wyznaczyć sobie cele 
w życiu. Nie w każdym momencie pracy i edukacji jest to możliwe ale w końcu się to uda. Ważne jest 

aby myśleć pozytywnie i nie pozwolić, aby strach wygrał. Skoncentrować się na przyszłości, a nie na 

chwili obecnej. 

Zastosuj humanizm, determinację, pracowitość i szacunek w każdej sytuacji, w której się znajdziesz. 

Jeśli potrafisz śpiewać, napisz swoją piosenkę i śpiewaj. Jeśli potrafisz pracować, postaraj się stworzyć 

środowisko, które będzie dla Ciebie inspiracją do pracy. Po prostu staraj się być odważny i pamiętaj, 
że bez względu na przeciwności, wszystko może stać się tylko lepsze. Myśl pozytywnie. Pozbądź się 

negatywnego nastawienia, a przyszłość będzie lepsza. 

 

 

 
Życzymy powodzenia Robavine! 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem biznesu Robavine’s lub uzyskaniem porady, 

możecie się z nim skontaktować poprzez e-mail: info.davinyofficial@gmail.com  
 

 


