Programma
Mondial, het Apeldoornse platform voor Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten
nodigt uit om deel te nemen en te komen genieten van het
Afrika Festival Apeldoorn
Zaterdag 14 september 2019 tussen 12.00 en 17.00 uur bij Gigant,
Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
Laat je verrassen met muziek, dans, workshops, eten, saamhorigheid en gezelligheid! En dat
alles met een Afrikaans randje. Het AFA team, bestaande uit drie bij Mondial aangesloten
Apeldoornse stichtingen, zet zich bij deze 1e editie van het festival in voor educatie in Afrika.
Hun roots liggen in Sudan, Gambia en Kenia en samen willen ze op deze dag Afrika in de
schijnwerpers zetten: met dynamiek, energie, actualiteit en veel muziek.
Naast (en tijdens) geweldige optredens van Mame Balla Diouf & band (afro/wereldmuziek),
Super Natural Selection (reggae) en Sava Afrika (dans) kun je actief deelnemen aan workshops
(tegen een kleine bijdrage). Ook kids kunnen hun energie kwijt bij dans- en andere
kinderactiviteiten! De Afrikaanse keuken zorgt ervoor dat alle zintuigen geprikkeld zullen
worden.
Verder hebben we natuurlijk ook aandacht voor actuele onderwerpen van onze gasten Amma
Assante, Stella Nyembezi en Mamadou Kelly. Naast hun toespraken is er van alles te zien en te
koop op de veelzijdige goede doelen markt.
Organisaties die bij Mondial zijn aangesloten zullen aanwezig zijn in hun stands met informatie over hun
projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Wilt u zich ook presenteren met uw organisatie en u aanmelden voor een eigen stand?
Mail dan naar secretaris@mondial-apeldoorn.nl voor meer info.
Dansgroep Sava Afrika danst je tegemoet, op weg naar de pop zaal van Gigant Apeldoorn.
Genoeg reden om te komen luisteren, dansen en meedoen! Voel je welkom!

12.00 inloop en muziek

12.30 opening AFA

12.50 welkomstwoord door Yasemin
Cegerek (voorzitter Mondial)

13.00 Amma Assante over
ontwikkelings samenwerking

13.15 Mame Balla Diouf & band
(afro/wereld muziek)

14.00 Stella Nyembezi over
educatie

14.15 Super Natural Selection
(reggae)

15.00 Mamadou Kelly over
slavernij

Handig om te weten: AFA werkt niet met muntjes, maar gewoon met contant geld.

15.15 Mame Balla Diouf & band
AFA wordt georganiseerd door FCF (www.fcf-wau.org), ML foundation Gambia
(www.mlfoundationgambia.com) en Upendo4kids (www.upendo4kids.nl)
onder leiding van Stichting Mondial-Apeldoorn (www.mondialapeldoorn.nl) .
Info/contact: secretaris@mondial-apeldoorn.nl of 06.51254341

16.00 muziek/DJ

16.15 Super Natural Selection

17.00 einde AFA

Mame Balla Diouf & band

Super Natural Selection

Sava Afrika

