
 
 

 

IRÁNY AFRIKA! 

 

AFRIKA BEMUTATKOZIK AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁS NAGYSZÍNPADÁN  
MÁRCIUS 4. 14:00-15:00 
Irány Afrika! Afrika kvíz-show celebekkel és a Középsuli - sorozat fiatal sztárjaival. Szenegáli tánctanítás és dob show 
Abdoul Camarával.  
 
MÁRCIUS 5.  11:00-12:00 
Irány Afrika! Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. Egy óra alatt Afrika körül: beszélgetés Kembe Sorellel és 
Globobook könyvbemutató. African style divatbemutató az Afrikai Szabósággal. 
 
MÁRCIUS 6, 13:00-14:00 
Irány Afrika! Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. Hesnával Afrika! Beszélgetés Al Ghaoui Hesnával afrikai 
élményeiről. 
 



 
 

 

AZ V.HTCC AFRIKA EXPO ÉS VÁSÁR  

KULTURÁLIS PROGRAMJAI AZ AFRIKA EXPO TERÜLETÉN 
 
2016. MÁRCIUS 4. PÉNTEK 

11:15-11:30 Irány Szenegál! Képvetítés Szenegálról az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 
11:30-11:45 Bemutatkozik: A South African Airways. 
11:45-12:45 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról.. 
13:00-13:45 Afrikai hangszer show, a RiverCast modelljeivel. 
13:45-14:00 Irány Kongó! Képvetítés Kongóról az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 
14:00-15:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
15:15-16:00 Könyvbemutató! Ebola, a szegénység vírusa. 
16:00-16:15 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
16:15-16:45 HTCC (Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ): Turisztikai lehetőségek Afrikában. 
16:45-17:15 Afrikai hangszer kvíz. 
17:15-17:30 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
17:30-18:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
 
2016. MÁRCIUS 5. SZOMBAT 

10:00-11:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 
11:00-11:20 Bemutatkozik: Kamerun. Magyarország Kameruni Tiszteletbeli Konzulja, Ngo Djob Asszony előadásában.  
11:20-11:40 Környezetszennyezés, hulladékfeldolgozás Afrikában, a KOM-Nap Kft. előadásában. 
11:40-12:00 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
12:00-12:15 Irány Szenegál! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 
12:30 -12:45 African style divatbemutató az Afrikai Szabóság szervezésében. 
12:45-14:00 Globobook könyvbemutató, Kembe Sorellel és a szerzőkkel.  
14:00-14:15 African style divatbemutató az Afrikai Szabóság szervezésében. 
14:15-14:45 Bemutatkozik: Az Afrikáért Alapítvány és projektjei.   



 
 

 

14:45-15:00 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
15:00-15:30 Beszélgetés a Középsuli- sorozat sztárjaival az afrikai adományozásról. 
15:30-15:45 Irány Madagaszkár! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 
15:45-16:00 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával. 
16:00-18:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou). 

 
2016. MÁRCIUS 6. VASÁRNAP 

10:00-12:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou). 
12:00-12:15 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
12:15-12:40 Hesnával Afrika! Beszélgetés Al Ghaoui Hesnával. 
13:00-14:30 Globobook Könyvbemutató.  
14:30-14:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 
14:45-15:35 Tropical kvíz. 
15:35-15:50 Irány Szenegál! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 
16:00-16:20 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával, záró örömtánc a kiállítókkal és a látogatókkal. 
16:20-18:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou). 
 
 

 

AFRIKAI JÁTSZÓSAROK, GYERMEKPROGRAMOK  és ÓRIÁS ’CSIGASIMOGATÓ’ A TAITA 

ALAPÍTVÁNY STANDJÁNÁL AZ EXPO TELJES IDEJE ALATT! 

 
 
 

 



 
 

 

KULTURÁLIS PROGRAMOK AZ AFRIKA EXPO TERÜLETÉN 

 

2016. MÁRCIUS 4. PÉNTEK 
 
11:15-11:30 Irány Szenegál! Képvetítés Szenegálról az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 

 

Az Utazz Afrikába utazási iroda olyan körutakat és városlátogatásokat szervez Szenegálba, Ghánába, Kongóba és Madagaszkárra, ahol az utazók egyenesen 

fejest ugranak egy eltérő kultúrába, nem csak kívülről szemlélik azt. A szervezők valódi utazás élményt kínálnak, tanulással és meglepetésekkel nem csak 

turistáskodást. A tapasztalt magyar idegenvezetők és Afrika-kutatók mellett a helyiek is bekapcsolódnak a kalauzolásba: bepillantást engednek otthonaikba, 

hétköznapi szokásaikba és ünnepi szertartásaikba. Ezen felül a helyi segítők alkalmazását azért is fontosnak tartják, mert ezáltal biztosítanak munkát számukra, 

és így a kulturális turizmusok keresztül hozzájárulnak a régió fejlődéséhez. Az Afrika Expo színpadán az Utazz Afrikába utazási iroda zenés képvetítéssel 

eleveníti fel sokszínű kalandjait és idézi fel a vendégeknek afrikai túráit, expedícióit és gazdag kulturális élményeit. 

További információ: www.utazzafrikaba.hu 

 

11:30-11:45 Bemutatkozik: A South African Airways. 

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. 

http://www.utazzafrikaba.hu/


 
 

 

További információ: www.flysaa.com 

 

11:45-12:45 Az én Afrikám. Sáfrány József dokumentumfilmjei Afrikáról. 

13:00-13:45 Afrikai hangszer show, a RiverCast modelljeivel. 

13:45-14:00 Irány Kongó! Képvetítés Kongóról az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14:00-15:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou). 

15:15-16:00 Könyvbemutató! Ebola, a szegénység vírusa. 

16:00-16:15 Szenegáli tánc-és dobshow 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 dobshowal szórakoztatja idén már második alkalommal az Afrika Expo és az Utazás Kiállítás látogatóit.  A Dakarban született művész 

11 éves korától turnézik a világban. A tánc számára családi hagyomány; apja is elismert előadó volt, ő avatta be a tradicionális táncok rejtelmeibe.  
További információ: www.balletcamara.com 

http://www.flysaa.com/
http://www.balletcamara.com/


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16:15-16:45 HTCC (Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ): Turisztikai lehetőségek Afrikában. 
 

A Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (HTTC) a távoli, kevésbé ismert üzleti 

kultúrájú és gazdaságú országok piacán való érvényesüléshez nyújt segítséget olyan 

üzletemberek, vállalkozások számára, akik a globális piacon keresik a fejlődés 

lehetőségeit.  Partnereiket felkészítik többek között az Afrikában található különleges 

üzleti, kulturális körülményekre és ismeretlen piacokra. A HTTC Afrika Expo 

mindhárom napján kínál programokat. Pénteken az Ebola,  a szegénység vírusa című 

könyv bemutatóján az ebola-sztori körül felduzzadt eltúlzott médiaérdeklődést 

elemzik: miért van az, hogy más, Afrikában jelenlévő sokkal pusztítóbb vírusok 

kevesebb figyelmet kapnak a nyugati világban? A könyv amellett érvel, hogy a pánikot 

inkább az Afrikáról való tudatlanság táplálja, nem a valós globális járvány kockázata.  



 
 

 

Az ismeretterjesztést a könyvbemutató és sajtótájékoztatót követően a turisztikai lehetőségek bemutatásával és kvízjátékkal folytatja a HTTC csapata.  

A szombati nap is a könyveké: a GloboBook sorozat újonnan megjelent kötetei bepillantást engednek a marokkói hétköznapokba és a társadalom életébe, míg 

Szabadi Klaudia könyve Ruandai népirtás részleteit tárja fel a szerző által összegyűjtött személyes visszaemlékezéseken keresztül. Majd a Középsuli sztárjai 

érkeznek az Afrika Expo színpadára és elmesélik, hogyan adományozhatunk az afrikai rászorulóknak. A programot vasárnap utazási kedvcsinálóval zárja a 

Tropical Afrika Magazin.  

http://www.htcc.org.hu 

 

16:45-17:15 Afrikai hangszer kvíz. 

17:15-17:30 Szenegáli tánc- és dobshow Abdoul Camarával.  

17:30-18:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou)  

 

2016. MÁRCIUS 5. SZOMBAT 
10:00-11:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou) 

11:00-11:20 Bemutatkozik: Kamerun. Magyarország Kameruni Tiszteletbeli Konzulja, Ngo Djob Asszony előadásában.  

11:20-11:40 Környezetszennyezés, hulladékfeldolgozás Afrikában, a KOM-Nap Kft. előadásában. 

Jelentős mennyiségű hulladék és sok még hasznosítható anyag kerül megfelelő kezelés nélkül a hulladéklerakókba. Milyen módszerekkel használható ki  az így 

elvesztegetett rengeteg energia úgy, hogy a környezetvédelem mellett a helyi társadalom is hasznot húzhasson belőle? Hogyan nyerhetünk ki tiszta 

alapanyagokat a kevert hulladék akár 95 százalékából? A KOM-NAP Kft. bemutatja projektjét az Afrika Expo színpadán. Azt célt tűzték ki maguk elé, hogy 

hulladékok kezelésére, felhasználására, újrahasznosítására vagy energetikai hasznosítására megfelelő, biztonságos és környezetkímélő technológiai megoldást 

biztosítsanak. A filmvetítéssel egybekötött prezentáció alkalmával a cég ismertetni a módszereit, amivel a hulladékkezelés korszerű technikái helyi igényekhez 

igazíthatóak, akár Afrikában, akár itthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.htcc.org.hu/


 
 

 

 

11:40-12:00 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 

12:00-12:15 Irány Szenegál! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 

12:30 African style divatbemutató az Afrikai Szabóság szervezésében. 

 

Az Afrika Szabóság ismét a kifutóra lép! A hétköznapi eleganciától az alkalmi ruháig láthattok egyedi 

darabokat. Különleges darabjaikban az egzotikus minták keverednek az örök klasszikus farmerrel és a 

vintage stílussal. A kollekciót a már közelgő nyár hangulatát idézi. Let’s go to the beach! 

Az Afrikai Szabóság 2011-ben alakult, mely egyedi, méretre készített ruhákat és kiegészítőket gyárt. 

Mindig törekszik arra, hogy magas minőségű szolgáltatást nyújtson. Az inspirációt a színek és minták 

gazdag világa adja. Ezek együttesen teszik lehetővé, hogy stílusosnak érezze magát a megrendelő az 

elkészített ruhában. Egy olyan egyedi stílus megteremtésének az alapjait próbálja letenni elsőként 

Magyarországon, amely egyesíti a mai modern divatos irányzatokat és szabásokat a vibráló afrikai 

színekkel és mintákkal. Ezzel utat mutat az afrikai divat világába. 

https://www.facebook.com/AfrikaiSzabosag/?fref=ts 

 

 
12:45-14:00 Globobook könyvbemutató, Kembe Sorellel és a szerzőkkel.  

14:00-14:15 African style divatbemutató az Afrikai Szabóság szervezésében. 

14:15-14:45 Bemutatkozik: Az Afrikáért Alapítvány és projektjei.   

Szeretnél egy jó ügyet szolgálni? Szeretnél segíteni egy afrikai gyermeknek, de nem tudod hogy kezdj hozzá? 

Szeretnél az életük részese lenni? Szívesen utaznál el egy egzotikus útra és közben még segíteni is szeretnél? 

Elmondjuk hogyan kapcsolódhatsz be a munkába. Most mindent megtudhatsz arról, hogy vehetsz részt Fogadj 

örökbe! programban, mit takar az önkéntesség itthon és Afrikában.  

https://www.facebook.com/AfrikaiSzabosag/?fref=ts


 
 

 

További információ: www.afrikaert.hu 

 

Az Afrikáért Alapítvány munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél több rászoruló afrikai gyereken és családon tudjanak segíteni, és ez a segítség 

minél hatékonyabb, szektorokon átívelő és fenntartható legyen. Az Afrikában végzett munka mellett a civil közhasznú fejlesztő-segélyező szervezet 

Magyarországon is számos programmal ismerteti meg Afrika kulturális és természeti értékeit, mindezt a tolerancia és az ismeretterjesztés jegyében. 

 

14:45-15:00 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 

15:00-15:30 Beszélgetés a Középsuli- sorozat sztárjaival az afrikai adományozásról. 

15:30-15:45 Irány Madagaszkár! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 

15:45-16:00 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával.  

16:00-18:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou). 
 
2016. MÁRCIUS 6. VASÁRNAP 
10:00-12:00 Afrika Legjobb zenéi (DJ Azou). 

12:00-12:15 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 

12:15-12:40 Hesnával Afrika! Beszélgetés Al Ghaoui Hesnával. 

13:00-14:30 Globobook Könyvbemutató.  

14:30-14:45 Szenegáli tánc- és dob show Abdoul Camarával. 

14:45-15:35 Tropical kvíz. 

15:35-15:50 Irány Szenegál! Képvetítés az Utazz Afrikába Utazási Iroda szervezésében. 

16:00-16:20 Nyugat- afrikai tánctanítás Abdoul Camarával, záró örömtánc a kiállítókkal és a látogatókkal. 

16:20-18:00 Afrika legjobb zenéi (Dj Azou). 

 
AFRIKAI JÁTSZÓSAROK, GYERMEKPROGRAMOK  és ÓRIÁS ’CSIGASIMOGATÓ’ A TAITA 

ALAPÍTVÁNY STANDJÁNÁL AZ EXPO TELJES IDEJE ALATT! 

http://www.afrikaert.hu/

