
 
 

 

IRÁNY AFRIKA! 

 

AFRIKA BEMUTATKOZIK AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁS NAGYSZÍNPADÁN  
 
MÁRCIUS 3. 14:30-15:00 
Irány Afrika! Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. Afrikai körkép az Utazz Afrikába Utazási Irodával.  
 
MÁRCIUS 4.  14:30-15:30 
Irány Afrika! Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. Kembe Sorellel Afrika körül. 
 
MÁRCIUS 5, 10:30-11:30 
Irány Afrika! Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával és művésztársaival. Jaksity Katával Afrika körül. 
 



 
 

 

A 6. HTCC AFRIKA EXPO ÉS VÁSÁR  

KULTURÁLIS PROGRAMJAI AZ AFRIKA EXPO TERÜLETÉN 
 
2017. MÁRCIUS 3. PÉNTEK 

 

10:00-11:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
11:00-11:15 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
11:15-11:30 South African Airways, közelebb hozzuk Afrikát! 
11:30-12:00 Utazd körbe Tanzániát! Képvetítéses bemutató az utazzafrikaba.hu-val 
12:00-12:30 Jane Goodall és a haragossiklók nyomában a budapesti “szavannán” 
12:30-13:30 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
13:30-13:45 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával.  
13:45-14:00 Utazd körbe Szenegált! Képvetítéses bemutató az utazzafrikaba.hu-val  
14:00-14:30 Tanulással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
14:30- 14:45 Legyél Te is önkéntes Kenyában (Taita Alapítvány) 
14:45-15:30 Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
15:30-16:00 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
16:00-16:15 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
16:15-17:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
17:00-17:15 Afrikai hangszerbemutató 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2017. MÁRCIUS 4. SZOMBAT 
10:30-10:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával 
10:45-11:00 Afréka – Egy missziós orvos kalandjai. Fodor Réka könyvbemutatója 
11:00-11:15 Irány Szenegál! Bemutatkozik az Utazz Afrikába Utazási Iroda 
11:15-11: 45 Tanulással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
11:45- 12:00 Legyél Te is önkéntes Kenyában (Taita Alapítvány) 
12:00-12:30 Vásárlói szokásainkkal hogyan befolyásoljuk főemlős rokonaink életét és mit tehetünk a védelmük érdekében? A Jane Goodall 
Intézet szervezésében 
12:30-13:00 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
13:15-13:30 Afrikai tánc- és dobshow Abdoul Camarával 
13:30-14:00 Kembe Sorellel Afrika körül 
14:00-14:30 Önkéntesség Afrikában, a Magyar-Afrika Társaság programjairól 
14:30-15:00 Hogyan segíts és szerezz élményt itthon és Afrikában? Bemutatkozik az Afrikáért Alapítvány 
15:00-16:00 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
16:00-16:15 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
16:15-18:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2017. MÁRCIUS 5. VASÁRNAP 

10:00-11:30 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
11:30-11:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával 
11:45-12:00 Bemutatkozik az Utazz Afrikába Utazási Iroda 
12:00-12:30 Tanulással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
12:30-13.00 Jaksity Katával Afrika körül 
13:00-13:45 Méltányosan Afrikából- arany és kávé. Beszélgetés a Védegylet Egyesülettel 
13:45-14:00 Afrikai hangszerbemutató 
14:00-14:30 Kalandok Nigériában a szultánok,emírek és királyok földjén. Kondricz Péter könyvbemutatója 
14:30-15:00 Filmek és fotók Szenegálról, Madagaszkárról, Tanzániáról 
15:00-15:30 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
15:30-16:00 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával, záró örömtánc a kiállítókkal és a látogatókkal 
16:00-17:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou) 

 
 

 

AFRIKAI JÁTSZÓSAROK, GYERMEKPROGRAMOK  

A TAITA ALAPÍTVÁNY STANDJÁNÁL AZ EXPO TELJES IDEJE ALATT! 
 
 
 

 



 
 

 

KULTURÁLIS PROGRAMOK AZ AFRIKA EXPO TERÜLETÉN 

 

2017. MÁRCIUS 3. PÉNTEK 

10:00-11:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
11:00-11:15 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával 
„Dinamikus afrikai ritmusok, színes kosztümök, lüktető koreográfiák, akrobatika és varázslat egyvelege. Tűzevő és tűzzel zsonglőrködő táncosok. Fél gólyalábon 

táncolók, óriás tökedényen szaltózó akrobaták, serer, diola, peul népek táncait felidéző színes koreográfiák.” 

Abdoul Camara, a Szenegáli Daniel Sorano Nemzeti Színház táncosa, emellett többszörös tehetségkutató nyertes, vendégeivel a világon egyedülálló akrobatikus 

elemekkel átszőtt tánc- és dobshow- val szórakoztatja a közönséget. Abdoul Camara Budapesten él, és afro táncot és djembe dobolást tanít magántanítványainak, 

és workshopok keretében. Továbbá afrikai showkat, fellépéseket vállal Magyarországon, és világszerte.  

További információ: www.balletcamara.com 

 
 

http://www.balletcamara.com/


 
 

 

 
11:15-11:30 South African Airways, közelebb hozzuk Afrikát! 
A South African Airways 1934 óta köti össze Dél-Afrikát a világ más pontjaival. A légitársaság rövid bemutatása után a Magyarország és Dél-Afrika közötti 

utazási lehetőségeket ismerheti meg a közönség. A prezentációt Buzás Andrea a South African Airways Sales Managere kezdi, majd egy rövidfilm kalauzolja el 

a nézőket a lehetőségekkel teli távoli országba. 

 
11:30-12:00 Utazd körbe Tanzániát! Képvetítéses bemutató az utazzafrikaba.hu-val 

 

Az Utazz Afrikába Utazási Iroda, az Afrika Expo és Vásár társ-szervezője kényelmesen, szervezetten, biztonságosan, és elérhető áron kínál magas turisztikai 

színvonalon egyéni és csoportos utazásokat Szenegálba, Tanzániába, Kenyába és Madagaszkárra többek között. Az Afrika-szakértőkből álló csapat valódi utazás 

élményt kínál, ahol a helyiek bepillantást engednek otthonaikba, hétköznapi szokásaikba és ünnepi szertartásaikba. A felelősségteljes turizmus jegyében az 

utazási iroda számos olyan egyedülálló programot kínál, amely a támogatást ötvözi a turizmussal Afrikában.  Az iroda különös hangsúlyt fektet az épített és 

szellemi kulturális örökségek (UNESCO) megismerésére, és védelmére Afrikában.  

További információ: www.utazzafrikaba.hu 

  

 

 

http://www.utazzafrikaba.hu/


 
 

 

 
12:00-12:30 Jane Goodall és a haragossiklók nyomában a budapesti “szavannán” 
12:30-13:30 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
13:30-13:45 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
13:45-14:00 Utazd körbe Szenegált! Képvetítéses bemutató az utazzafrikaba.hu-val  
14:00-14:30 Tanulással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
Hisszük, hogy minden gyermeken joga van a magas színvonalú oktatáshoz függetlenül a családi háttértől, vallástól, nemtől vagy egy adott ország politikai 

helyzetétől.   A bamakói Sanfil nyomornegyed gyermekei a zöld nyálkával borított poshadó pocsolyák, a 45 °C melegben dögletes bűzt árasztó, fekete, rothadó 

szeméttel teli nyitott kanálisok, a kilátástalan szegénységben roskadozó vályog- és bádogviskók, szemétdombokon legelésző tehenek, birkák mellett próbálják 

elérni álmaikat a tanulás útján. Elképzelni sem tudjuk, milyen körülmények között, milyen felszereltséggel, ahol egy ceruza egy kincsnek számít.  Ugyancsak 

hisszük, hogy nagyon fontos, hogy az fejlődéssel a nép/törzsi hagyományok ne vesszenek el és legyenek olyan tehetségek, akiknek megadatik, hogy 

továbbvigyék és örökítsék hagyományaikat. A kilátástalan szegénységben azokban, ahol a napi túlélés és megélhetés az elsődleges szempont azonban nem lehet 

erre fókuszálni segítség nélkül.  

Bemutatjuk azt a példa nélküli együttműködést, amely segítséget nyújthat a gyerekek álmainak eléréséhez! 

 
14:30- 14:45 Legyél Te is önkéntes Kenyában (Taita Alapítvány) 
Érdekel az afrikai önkéntes munka? Szeretnél kenyai árva gyermekeken segíteni? Gyere el, és ismerd meg a Taita 

Alapítvány munkáját, aki egy burai árvaház, óvoda és iskola támogatásával segít esélyt adni az árva és hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok számára.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

14:45-15:30 Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
15:30-16:00 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
16:00-16:15 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
16:15-17:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
17:00-17:15 Afrikai hangszerbemutató 
 
2017. MÁRCIUS 4. SZOMBAT 

10:30-10:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával 
10:45-11:00 Afréka – Egy missziós orvos kalandjai. Fodor Réka könyvbemutatója 
2016-ban megjelent könyvét, az „Afréka – Egy missziós orvos kalandjai”-t mutatja be. „Ez nem egy útikönyv, útleírás. Olyan magyar embereknek szóló könyv, 

akik keresik a kihívást az önmeghaladásra, az adás lehetőségét, a belső fejlődés valóságos színtereit, az értelmes életet …” írta Balogh Ottó, bestselleríró, extrém 

sportoló, Afrika utazó és Afrika támogató - a könyv egyik ajánlója. 

Dr. Fodor Réka a könyv bevételét a következő orvosi missziójára fordítja, hogy visszamehessen még több embernek segíteni. 

 

11:00-11:15 Irány Szenegál! Bemutatkozik az Utazz Afrikába Utazási Iroda 
11:15-11: 45 Tanulással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
11:45- 12:00 Legyél Te is önkéntes Kenyában (Taita Alapítvány) 
12:00-12:30 Vásárlói szokásainkkal hogyan befolyásoljuk főemlős rokonaink életét és mit tehetünk a 
védelmük érdekében? A Jane Goodall Intézet szervezésében 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12:30-13:00 Filmek és fotók Szenegálról, Tanzániáról, Madagaszkárról 
13:15-13:30 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
13:30-14:00 Kembe Sorellel Afrika körül 

     
 
14:00-14:30 Önkéntesség Afrikában, a Magyar-Afrika Társaság programjairól 
Pam Young több mint 20 éve dolgozik Afrikában, és 2000 óta Maliban, Diemában. Azóta Pam projektjeinek és a Budapest-Bamako Rally adományainak 

köszönhetően valamelyest fejlődésnek indult a térség támogatásért. Az itt élők számára a legnagyobb probléma a vízhiány, az oktatási nehézségek illetve a 

malária. Ezen súlyos gondok enyhítésére Pam különféle projekteket indított: kútfúrás, informatikai és varrótanfolyam, malária elleni védekezésre pedig 

technológiát szeretne fejleszteni a neem fa olajának kitermelésére. 

Diemába a világ minden tájáról érkeznek önkéntesek, szeretettel várja a magyar segíteni szándékozókat is. A projektben való részvétel legfontosabb feltétele a 

segíteni vágyás, nincs szükség előképzettségre, sokféle projektben lehet részt venni, a hatékony önkéntes munkához az ajánlott minimum idő három hét. 

 
14:30-15:00 Hogyan segíts és szerezz élményt itthon és Afrikában? Bemutatkozik az Afrikáért Alapítvány 
Szeretnél egy jó ügyet szolgálni? Nem tudod, hogy hogyan segíthetsz egy afrikai gyermeknek? Szeretnél az életük részese lenni? Szívesen utaznál el egy 

egzotikus útra és közben még segíteni is szeretnél? Most mindent megtudhatsz arról, hogy vehetsz részt Fogadj örökbe! programunkban, mit takar az 

önkéntesség itthon és Afrikában és, hogy mit is jelent pontosan a humanitárius turizmus. Aki a valódi Afrikát akarja látni, csatlakozzon programunkhoz! 
15:00-16:00 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
16:00-16:15 Afrikai tánc- és dob show Abdoul Camarával 
16:15-18:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 



 
 

 

2017. MÁRCIUS 5. VASÁRNAP 

10:00-11:30 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
11:30-11:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával 
11:45-12:00 Bemutatkozik az Utazz Afrikába Utazási Iroda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:00-12:30 Oktatással és művészettel az életért! (Afrika Másként Alapítvány) 
12:30-13.00 Afrika körül Jaksity Katával 
13:00-13:45 Méltányosan Afrikából- arany és kávé. Beszélgetés a Védegylet Egyesülettel 
Nem minden arany fénylik, így is fogalmazhatnánk, ha arra gondolunk, milyen körülmények között bányásszák az aranyat vagy épp a koltánt. Szerencsére egyre 

többen mondanak nemet a konfliktusos-ásványokra, egyre több bányászat nyitott, hogy méltányos (fairtrade) módon működjenek, így ezeket a pozitív példákon 

keresztül járjuk körbe a témát. 
13:45-14:00 Afrikai hangszerbemutató 
14:00-14:30 Kalandok Nigériában a szultánok,emírek és királyok földjén. Kondricz Péter könyvbemutatója 
14:30-15:00 Filmek és fotók Szenegálról, Madagaszkárról, Tanzániáról 
15:00-15:30 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról 
15:30-16:00 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával, záró örömtánc a kiállítókkal és a látogatókkal 
16:00-17:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou) 


