
 
 
 
Milí poslucháči, dobrý deň! 
 
Náš dnešný príbeh sa začína v Jene, 
kde sa pred dvadsiatimi šiestimi rokmi 
narodil veľmi všestranný raper 
Christian Weirich, vystupujúci pod 
pseudonymom Doppel-U. Svoju 
hiphopovú kariéru začal v roku 1998 
vo svojom rodnom meste. 
Na Slovensku nie je veľmi známy, my 
sme sa o ňom dozvedeli vďaka 
projektu Rap macht Schule. 
V rámci tohto projektu spolu s ďalším 
raperom Shakunom cestuje po strednej 
a východnej Európe a učí študentov 
rapovať. Ako texty piesní si vybral 
básne Friedricha Schillera a Johana Wolfganga Goetheho, pochopiteľne v pôvodnom 
nemeckom origináli. Súčasťou tohto projektu sú workshopy a súťaže v rapovaní. 

• Elemente 
 
Teraz si pustime pesničku Gefunden, ktorú Doppel-U a Shakun učili rapovať študentov aj 
v Bratislave. 

• Gefunden 
 
 

Na podrobnosti ohľadom projektu Rap macht Schule sme sa spýtali interpretov. 
 

1. Odkiaľ pochádza idea projektu Rap macht 
Schule? 

• D: Jeden starší pán sa nás spýtal, či by sme 
to vôbec vedeli urobiť, alebo o tom aspoň 
porozmýšľať. Povedali sme mu NIE, to 
nespravíme. Rapovať básne, eee, ale keď to 
človek vyskúša, je to naozaj zaujímavé a 
v protiklade k celému raperskému 
šialenstvu, naozaj cool, pretože básne 
vypovedajú naozaj o niečom hodnotnom, 
navyše nás to naozaj baví a okrem toho 
dnešná škola naozaj nemusí byť nudná 

• S: Yeah! Keď on už všetko povedal a Yeah! 
(Smiech☺) 

 



 
2. Kto vybral básne od Schillera a Goetheho, ty alebo…? 

• D: Vybrali sme ich obaja, ja a Shakun sme ich vybrali. Ale je ich ešte oveľa 
oveľa viac a vy si môžete vybrať oveľa oveľa viac. 

• S: Presne tak. 
 
 

3. Na posteri je napísané, že ste profesionálni raperi. Čo potrebuje profesionálny 
raper? 

• D:Veľa, veľa, veľa vystúpení a žiadnu inú prácu. 
• S: Ako už bolo povedané vystúpenia a tiež kopu skúseností, nejde to z večera 

do rána☺ 
• D: Proste vieme, čo robíme☺ 

 
 

4. Robíte aj túry po mestách, ktoré navštívite? 
• D: Máme pevné termíny, všetky sú uvedené na stránke 

www.goethe.de/schiller-rap , všetky termíny a presne na tých miestach my 
dvaja vystupujeme. 

• M: Ale on myslel pamiatky a tak… 
• D: To sa nedá vždy stihnúť. Keď máme čas , áno, už sme boli v Bratislave, 

boli sme sa dobre najesť☺, niečo sme už aj videli, ale väčšinou na to nemáme 
čas. Ale vždy sa snažíme odniesť si niečo z daného mesta, krajiny a od ľudí. 

 

 
 

5. Kde boli najlepší študenti? 
• D: Vy ste boli prví. Toto bol začiatok turné. 

 
 

6. Kde budú najbližšie koncerty? 
• D: Turné pokračuje ďalej cez  Poľsko, Čechy, Litvu, Maďarsko, takže budeme 

ešte vo Vilniuse, v Budapešti, v Prahe, v Olomouci, v Kielce, v Klaipeda  
www.goethe.de/schiller-rap  :)  

 

http://www.goethe.de/schiller-rap
http://www.goethe.de/schiller-rap


7. Je zložité pracovať s deťmi? 
• D: Nie, vôbec nie. Teda aspoň kým 

spolupracujete. Vždy nás to hrozme baví. 
Ale samozrejme je tomu potrebné mať veľa 
energie, keď žiaci nemajú chuť 
spolupracovať, vôbec žiadnu chuť, je to pre 
nás náročné, ale keď dostaneme úsmev, 
teda keď sa smejeme my aj vy, potom je 
všetko pekné☺ 

• S: Super nás to baví. 
 
 
 
 
 

 
8. Ďakujem vám. To bola posledná otázka. Sme zo školy pre nadané deti. Mohli by 

ste im poslať nejaký pozdrav? 
• D: Áno, Veľa milých pozdravov vám nadaní ľudia, dúfam, že dnes dostanem 

plne vrece básní, takže len tak ďalej. Yeah!  Peace! 
• S Yeah!  Vidím to presne tak isto. Rap macht Schule. Yeah!Vo vašom meste je 

to presne tak isto, všade na celom svete Yeah! Rapujeme a je jedno, ako sa 
nám to páči.O, môj Bože!( Smiech:D) Vo Freestyle nie som taký dobrý, ale 
želám vám všetko dobré. A dúfam, že si otvoríte aj našu stránku, a ... 

• D: Pošlite nám piesne, pošlite nám piesne, pošlite nám piesne, pošlite nám 
piesne. 

 
Ďakujem za rozhovor. 

 
To je všetko z mojej strany, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a dopočutia! 

• Sehnsucht 
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