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JONYCH & Tsypa Banda - a musical project that appeared on the 
western border of Ukraine in the village of Kvasy, Rakhiv district. 
Their music is as different and colorful as the people of 
Transcarpathia. An experienced music lover will be able to 
distinguish between the Balkan fanfare and the wedding polkas 
and Hutsul kolomyukas, and stubborn gypsy tunes and elements 
of klezmer music and a city romance (chanson). This is if you 
disassemble music into components. And if you just talk about the 
mood, then all this inflammatory mix gives rise to unrestrained fun 
and unsightly dance. 
JONYCH speaks of Tsipa Banda's music - "Our songs are 
essentially like toast - they decorate any feast and turn a simple 
drunk into an event full of emotions and meanings. The events we 
usually play are weddings and birthdays, but we can also play at 
the funeral, because people always need emotional discharge, 
and music helps in it as much as possible. If a person sings or 
dances from it, all the stress goes out and only strength and spirit 
remain " 
In December 2018  Tsypa Banda released her debut album, 
“Drink in Kvasy” The listeners of the FM radio stations have liked 
such hits as “Car with Lithuanian plates", "There is no Banana", 
"Friday" and the beer anthem "Tsypa among us" 
The producer of the album was Myroslav Kuvaldin (frontman The 
Vyo band and twin brother of the leader of Tsypa Banda - Jonych) 
- "When recording the album, we deliberately tried to recreate the 
aesthetics of the sound inherent in the modern Western Ukrainian 
wedding." 
The repertoire of the band is mainly original music, but the guys 
also enjoy playing covers, translating famous English-language 
hits into Ukrainian. 
JONYCH & TSYPA BAND is music for fun celebrations. 
 
 
 
 
 



     УКР 
____________________________________________________  

                                                           
  JONYCH & ЦИПА БАНДА - музичний проект, що з'явився на 
західному кордоні України в селі Кваси Рахівського району.  
  Їхня музика така ж колоритна і різнобарвна, як і населення 
Закарпаття. Досвідчений меломан зможе тут розрізнити і 
балканські фанфари, і весільні польки, і гуцульскі коломийки, і 
тужливі циганські мелізми і елементи клезмерської музики та 
міського романсу (шансону). Це якщо розбирати музику на 
складові. А якщо просто говорити про настрій, то вся ця 
запальна суміш дає привід для нестримних веселощів і 
несамовитих танців.  
От що сам JONYCH говорить про музику Ципа Банди - "Наші 
пісні по суті схожі на тости -  вони прикрашають будь яке 
застілля і перетворюють просту п’янку на подію, сповнену 
емоцій та сенсів. Події, на яких ми зазвичай граємо, це 
весілля  і дні народження. Але можемо і на поминках, адже 
людям потрібна завжди емоційна розрядка. А музика 
допомагає в цьому якнакраще. Коли людина співає чи танцює 
з неї виходить вся напруга і залишаються лише  сила і  дух" 
Минулого року Ципа Банда випустила свій дебютним альбом 
“Квасити в Квасах”. Слухачам ефірів ФМ станцій пришлися до 
вподоби такі їхні хіти як “Тачка на литовських бляхах” , 
“Бананів нема”, “П’ятниця” і пивний гімн “Ципа серед нас”  
Продюсером альбому став Мирослав  Кувалдін (фронтмен 
The Вйо і брат-близнюк фронт мена Ципа Банди Джоничa) -  
“При запису альбому ми навмисне намагалися відтворити 
естетику звучання притаманну сучасному 
західноукраїнському весіллю”.   
В репертуарі колективу переважно авторський матеріал, але 
також хлопці із задоволенням виконують кавери, переводячи 
відомі англомовні хіти на українську мову. 
Наразі банда займається записом другого альобому вихід 
якого заплановано на весну 2020 року.  
JONYCH & ЦИПА БАНДА  - це музика для свята. 
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JONYCH & Цыпа банда - музыкальный проект, появившийся 
на западной границе Украины в селе Квасы Раховского 
района. Их музыка такая же яркая и колоритная, как и 
население Закарпатья. Опытный меломан сможет здесь 
различить и балканские трубы, и свадебные польки, и 
гуцульские коломыйки, и тоскливые цыганские меллизмы с 
элементами клезмерской музыки и городского романса 
(шансона). Это если разбирать музыку на составляющие. А 
если просто говорить о настроении, то вся эта зажигательная 
смесь дает повод для безудержного веселья и неистовых 
танцев. 
Вот что сам JONYCH говорит о музыке Цыпа Банды - "Наши 
песни по сути похожи на тосты - они украшают любое 
застолье и превращают заурядную пьянку на событие, 
полнуе эмоций и смыслов. События, на которых мы обычно 
играем, эта свадьбы и дни рождений. Но, мы можем и на 
поминках сыграть, ведь людям всегда нужна эмоциональная 
разрядка. А музыка помогает в этом как ничто другое. Когда 
человек поет или танцует, из него выходит все напряжение и 
остаются только  позитив, сила и дух " 
В прошлом году Цыпа Банда выпустила свой дебютный 
альбом "Квасить в Квасах". Радиослушателям эфиров ФМ 
станций пришлись по душе такие их хиты как "Тачка на 
литовских бляхах", "Бананов нема”, "Пятница" и пивной гимн 
"Цыпа среди нас”. 
Продюсером альбома выступил Мирослав Джонович 
Кувалдин (фронтмен регги группы The Вйо и брат-близнец 
фронт мена Цыпа Банды - Джоничa) - "При записи альбома 
мы умышленно пытались воссоздать эстетику звучания 
присущую современной западно-украинской свадьбе".  
В репертуаре коллектива преимущественно авторский 
материал, но также ребята с удовольствием исполняют 
кавера, переводя известные англоязычные хиты на 
украинский язык.  
JONYCH & Цыпа банда - музыка для праздника. 


