
SCHOOLBREDE PROGRAMMA’S

35 PROFESSIONELE AFRIKAANSE ARTIESTEN | 25 JAAR ERVARING

FEEL A BRAND
NEW DAY

CAN’T YOU
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Klassikale workshops: zang, percussie & dans
en mega workshops 100 + leerlingen

Happy vibes day: als jaaropstarter of -afsluiter, CKV-dag, 
burgerschap en jubileumfeesten 

Ubuntu dag met nagesprek en live contact met leerlingen in Afrika

Black lives matter show met nagesprek

INHOUDSOPGAVE
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NIVEAUDIFFERENTIATIE
Onze voorstellingen en workshops zijn geschikt voor leerlingen van het 
primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Vaak kunnen we de workshops 
en voorstellingen zodanig inrichten dat deze geschikt zijn voor verschillende 
leeftijden. 

5 De voordelen van Jambo Afrika

14 Wie zijn wij: het Jambo team



Als je een schoolbreed programma wilt organiseren loop je 
tegen een aantal praktische zaken aan:

• Je moet veel tijd steken in de communicatie met alle 
verschillende partijen.

• Elke aanbieder heeft zijn eigen prijzen, werkwijze en 
voorwaarden, dit geeft stress.

• Niet iedereen is CJP-acceptant.
• Je moet een thema bedenken wat overstijgend is. Dat is 

lastig, want elke aanbieder heeft zijn/haar eigen visie en 
missie waardoor het vaak een bonte verzameling van 
activiteiten wordt.

Jambo Afrika
& onderwijs

4



De voordelen van 
Jambo Afrika

Een gesprek van een half uur is voldoende voor een goede 
inventarisatie van je wensen en je favoriete programma.

We zijn CJP-acceptant.

We hebben heldere en duidelijke prijzen.
Je krijgt meteen een offerte voor één of meerdere dagen.

Er is een overstijgend thema die alle activiteiten met elkaar 
verbindt, zoals een CKV-dag, burgerschap, Global citizenship, 
meester-juffen dag, een jubileum, post corona feest enzovoort.

Je kunt zelf meedoen aan de activiteiten en genieten.
Wij nemen alle zorg en organisatie uit handen.

Jambo Afrika is expert in schoolbreede arrangementen. 
Wat levert je dit aan voordelen op?
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Ubuntu: wij is het nieuwe ik



Klassikale &

Het is altijd dolle pret, de artiest maakt er een feest van! Druk 
doen en druk zijn wordt vergeten, je stapt even uit, je verfrist. 
Voor iedereen is deze ervaring een moment of Glory en daar 
gaan wij voor. Deze workshops zijn geschikt voor leerlingen 
vanaf de eerste klas van het primair en voortgezet onderwijs. 
Vaak kunnen we de workshops zodanig inrichten dat deze 
geschikt zijn voor verschillende niveaus. Mega workshops voor 
100+ leerlingen behoort ook tot de mogelijkheid.
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Percussie
workshop
• Djembé
• Waterdrums, kalebassen uit Benin, 

met zachte stokken
• Bodypercussie
• Talking drums uit Nigeria, wordt onder de oksel 

gedragen, toon kan veranderen door knijpen
• Boomwhackers
• Marmite uit Burkina Faso, aluminium pannen 

met geitenvel en stokken
• Krin percussie; krins zijn zware houten spleet 

trommels en worden met stokken bespeeld
• Stoelpercussie, met stokken op rugleuningen

Dans 
workshop
Je energieniveau stijgt en na een uur voel je 
je als nieuw. Natuurlijk wordt er ook altijd bij 
gezongen, dat maakt het feest compleet.
 
• Afro house hip hop
• Afro dance mix van moderne stijlen
• Soukous/Ndombolo, Congolees
• Coupe decale, modern Ivoriaans
• Azonto, de hit uit Ghana
• Shoki modern Nigeria

Burn down the stage!

mega workshops



7

Zang
workshops
Als je niet kunt zingen, zing dan hard :-). Het heeft niks te maken 
met toonzuiverheid of muzikaliteit. Het gaat om lef en de moed 
om je uit te spreken. Jij doet er toe, jij draagt bij aan het geheel. 
Jouw mening, jouw geluid is belangrijk, dus neem je plek in en 
zing de sterren van de hemel.
 
• Rap, ritme en teksten met power, zelf ook teksten schrijven!
• Ghanese gospel, compleet met dappere solo’s en subtiele 

moves
• Yoruba zang, meerstemmig en dynamisch met koebel 

begeleiding
• Malinke zang, romantisch onder begeleiding van de kora  

(Mali blues)



Happy Vibes Dag

PARTY
Een opening of afsluiting van een schooljaar of Kerstviering? 
Wat is het heerlijk dat we elkaar weer kunnen zien op 
school. Dat we samen kunnen lachen en huilen, dat we in 
vrijheid en veiligheid samen muziek kunnen maken. Happy 
Vibes Day is dolle pret voor iedereen. De hele school wordt 
ondergedompeld in Afrikaanse sferen. Natuurlijk verzorgen 
wij alles, rekening houdend met de coronaregels. Gelukkig is er 
heel veel mogelijk.
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zelfs schoolbreed
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Op deze speciale dag vieren we dat we weer samen zijn en
dat we elkaar nodig hebben. Dat kan er als volgt uitzien:

Optioneel programma:

09.00  aankomst Jambo team
09.00-10.00 voorbereiden lokalen
10.00-10.15  openingsconcert
10.15-11.15 eerste ronde klassikale workshops, 
  ook schoolbreed
11.30-12.30  tweede ronde klassikale workshops, 
  leerlingen wisselen zodat ze twee
  verschillende workshops kunnen doen.
12.30-13.00 pauze
13.00-13.30 presentaties van de leerlingen onder   
  begeleiding van de Jambo artiesten
13.30-14.00 klapstuk van een interactief eindconcert 
  met kostuums en versterkt met microfoons en 
  speakers.
 



Ubuntu Dag
‘Ik ben omdat wij zijn’. Ubuntu is de filosofie van Desmond 
Tutu en Nelson Mandela. Dit Zulu gedachtengoed heeft 
ons geïnspireerd tot het ontwikkelen van de Ubuntu dag. 
Leerlingen uit Benin en Nederland ontmoeten elkaar via het 
scherm, communiceren en maken samen muziek. Grenzen 
verdwijnen als leerlingen van het voortgezet onderwijs elkaar 
zien en met elkaar praten.
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DEEL 1
09.00  aankomst Jambo team
10.00-11.00  eerste ronde klassikale workshops
11.30-12.30  tweede ronde klassikale workshops
12.30-13.30 pauze en voorbereiden Ubuntu show
 

DEEL 2
13.30-14.30 interactieve Ubuntu show met 6 artiesten
  en direct contact met leerlingen in Afrika via scherm
14.30-14.50  gesprek tussen de leerlingen uit Benin en het publiek

 
Je kunt de show natuurlijk ook boeken zonder de workshops.Je kunt de show natuurlijk ook boeken zonder de workshops.

Het programma

Live contact tussen leerlingen 
uit twee werelddelen!

THEMA’S UBUNTU DAG
Wat maakt je gelukkig, wie is je grote voorbeeld,
waarover maak jij je zorgen, wat is je droom? 



Black Lives
Matter Show

Jambo Afrika spreekt haar solidariteit uit met het protest van 
de Black Lives Matter beweging. In de afgelopen vijfentwintig 
jaar hebben we met ons team:

meer dan 2500 scholen bezocht

meer dan 1 miljoen leerlingen ontmoet

478 concerten op podia verzorgd

172 teams verrast met bruisende workshops die verbinden
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BLACK
LIVES
MATTER
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Horizonnen verbreden, verschillen vieren en bruggen bouwen was én is 
onze missie. We hebben deze speciale show geproduceerd zodat we ons 
werk nog meer inhoud kunnen geven.

The Black Lives Matter show toont de sociale ongelijkheid in de wereld. 
Beelden worden gecombineerd met muziek. Het is een eyeopener, een 
ingang tot dialoog, een statement. Maar er is ook humor, gelachen 
wordt er zeker.

Na elke show is er een nagesprek met het publiek, de 8 artiesten en de 
producent/regisseur.

Thema: ongelijkheid, racisme, discriminatie.

Meet & greet met de 
artiesten na de show

VERBREED JE HORZION
Dé voorstelling voor het voortgezet onderwijs, bedrijven met 

een blik op morgen en voor podia met een missie.



Wie zijn wij?
Goedendag, wij zijn Alfred Kossilate Quenum en Mirjam 
Quenem-Koenen. We kennen elkaar sinds 1999 en zijn Jambo 
Afrika in 2000 gestart. Alfred komt uit Benin en Mirjam uit 
Brabant. Samen hebben we twee zonen.

Om jezelf als mens compleet te voelen heb je de wijsheid 
van alle continenten nodig.  Wij zien Jambo Afrika als een 
community, de artiesten zijn de ambassadeurs van onze 
organisatie.
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ALFRED is componist, 
vocalist, jazz saxofonist, 
tourmanager en artistiek 
directeur.

MIRJAM is producent, 
regisseur, boekingsmanager 
en salesmanager.
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In 25 jaar tijd hebben we een fijn team ontwikkeld, we stellen deze toppers graag aan je voor:

De team spirit van 
Jambo Afrika

Ogunde Quenum 
Stagehands

Serge Badoue
Tourmanager

Salia Traore
Tourmanager

Kodjo Agbodjalou
Tourmanager

NDingo Dione
Tourmanager

Claude Mukwaba
Artiest

Marthe Yacke
Artiest

Moussa Ndiaye
Artiest

Ibou NDong
Artiest

Koffi Anani
Artiest

Fred Kanyike
Artiest

Mass Diallo
Artiest

Ahmed Konan
Artiest

Madicke Diop
Artiest

Basil Maneka
Artiest

Ouzin Diop
Artiest

Mothis Eyanga
Artiest

Pape Matar Fall
Artiest

Galaye Faye
Artiest

Serge Koffi
Artiest

Sekou Dioubate
Artiest

Zé Dieye
Artiest

Ibou Niang
Artiest

Chaly Chabeguia
Artiest

Oumar Dioubate
Artiest

Papaleye Ndaye
Artiest

Tapha Amar
Artiest

Maame Joses
Artiest

Check Diop
Artiest

Ibou Sylla
Artiest

Amara Diabate
Artiest

Fanti O ‘Bryan
Artiest

Kassoum Sanogo
Artiest

Ringo Camara
Chauffeur

Eeas Aldsouki
Chauffeur

Diego Brand
Marketing

Alle artiesten hebben met grote gezelschappen en nationale balletten de wereld rondgereisd en zijn 
hierna in Nederland gesetteld. Het zijn percussionisten, vocalisten, dansers en choreografen.

Ready to rock?



Ontplof je van nieuwsgierigheid?

NEEM CONTACT OP
Jambo Afrika

De Wellenkamp 1513
6545 NK Nijmegen

info@jamboafrika.nl
06-38510432

www.jamboafrika.nl

Jambo Afrika jambo_afrika Mirjam Koenen-Quenum


