
Mustapha El Boudani 

Urodził się w tradycyjnej, wielodzietnej rodzinie Nomadów i pochodzi z południowej części Maroka, z 

wioski M'Hamid El Ghizalne, która znajduje się u wrót piasków Sahary. Jest wokalistą, gitarzystą i 

bębniarzem. Gra na kastanietach – karkabat oraz tańczy. Jest członkiem zespołu Chigaga Group z 

Sahary, który swoją nazwę wywodzi od wysokich wydm zwanych Erg Chigaga (erg oznacza wydmę). 

Podczas koncertu muzyk prezentuje tradycyjny, autentyczny folklor oraz muzykę saharyjską graną w 

obecnych czasach (tu - gitara elektryczna). Utwory śpiewane są w języku Hassani (dialekcie 

Hassaniya). Piosenki opowiadają o przyrodzie, ludziach, zwierzętach, gwiazdach, miłości, Bogu, 

pustyni . W zależności od rodzaju występu, muzyk często ubrany jest w tradycyjny stroju Nomadów. 

W Polsce oraz w Maroko od 2015 r. realizuje projekt "Górale na Saharze - Nomadzi w Beskidach”. 

Razem z muzykami, instruktorami oraz podopiecznymi Fundacji Braci Golec aktywnie bierze udział w 

różnych imprezach organizowanych na terenie łuku Karpat Polskich. Bierze udział w redykach oraz 

uczestniczy w imprezach w ramach projektu „Karpaty Łączą”. Został zaproszony do nagrania wspólnej 

płyty z zespołem Dikanda. Na płycie „Devla Devla „ znajdują się dwa jego kompozycji utwory 

tradycyjna „Africa Zina” oraz „ Yamali charme alah”. Razem z zespołem występował na miesięcznej 

trasie koncertowej w Polsce i za granicą. 

Kocha Saharę, ale umiłował sobie nasze góry Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Dzięki koncertom 

poznał różnorodność muzyki, stroju, tradycji górali w całym łuku Karpat Polskich. Dzięki licznym 

przyjaciołom Etno Chaty Topolej, może rozwijać swoje muzyczne zainteresowania oraz 

współpracować z różnymi muzykami. 

Brał udział w wielu festiwalach oraz spotkaniach organizowanych dla firm, szkół oraz prywatnych 

imprezach. Niektóre z nich to: Folk Festival Etnopole – Goleszów, Ustroń; „Podlaska Oktawa Kultur” – 

Białystok, Globaltica World Cultures Festival; Festiwal z Wiejskiego Podwórza - Czeremcha; Ethno Jazz 

Festival – Wrocław; Jazztage – Drezno; Muzeum Azji I Pacyfiku – Warszawa; Turkusowy Domek – 

Warszawa; Muzyczna Etno Chata Topolej – Goleszów; Klubokawiarnia Aquarium – Bielsko-Biała . 

https://www.facebook.com/El-Boudani-Mus-113820702293071/ 


