
FEEL A BRAND
NEW DAY

CAN’T YOU

TEAMBUILDING, WORKSHOPS & CONCERTEN

35 PROFESSIONELE AFRIKAANSE ARTIESTEN | 25 JAAR ERVARING
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TEAMSPIRIT
Zet de deur wagenwijd open voor een krachtig teamgevoel. 
Teamspirit, de kracht van vriendelijkheid.



Zet de deur wagenwijd open voor een krachtig teamgevoel. 
Jambo Afrika is expert in teambuilding voor grote groepen 
(50 tot 2500 deelnemers). Van workshops (dans, percussie en 
zang) tot Ubuntu teamwork én concerten. Alle programma 
onderdelen zijn met elkaar te combineren. De Afrikaanse 
artiesten nemen de deelnemers mee in de ‘joi de vivre’. Het 
doel is het verstevigen van relaties via muziek, daarnaast 
moedigt het de creativiteit en spontaniteit van de deelnemers 
aan.

Jambo Afrika
& bedrijven
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De mogelijkheden van
Jambo Afrika
Het aanbod is enorm en kan aan specifieke voorwaarden voldoen in overleg met
Jambo Afrika. De tarieven voor concerten zijn te vinden onderaan pagina 19.
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Ubuntu: wij is het nieuwe ik

1 Workshop naar keuze á 60 min.  1 artiest 15 tot 25 deelnemers €595,-

1 Workshop naar keuze á 60 min.  1 artiest 25 tot 50 deelnemers €795,-

1 Workshop naar keuze á 60 min.  1 artiest 50 tot 75 deelnemers €995,-

1 Workshop naar keuze á 60 min. 2 artiesten 50 tot 75 deelnemers €1395,-

1 Workshop naar keuze á 60 min. 3 artiesten 75 tot 125 deelnemers €1595,-

1 Workshop naar keuze á 60 min. 4 artiesten 125 tot 200 deelnemers €1795,-

VIP workshop Ubuntu 2 artiesten 25 tot 50 deelnemers €995,-

VIP workshop Ubuntu 3 artiesten 50 tot 100 deelnemers €1795,-

VIP workshop Ubuntu 4 artiesten 100 tot 250 deelnemers €3495,-



Ubuntu, wat is dat?
‘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 het Ubuntu teamwork. 

De Ubuntu mindset is nieuw in de westerse cultuur. Gebruik 
het beste twee denkwerelden en groei. 
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Westerse
cultuur
• Individu staat op zichzelf
• Onafhankelijkheid
• Lineair verloop van veranderingen
• Sturing op doelen en resultaten
• Onderscheidend zijn
• Hiërarchisch leiderschap
• Verantwoordelijkheid voor zichzelf

Ik ben omdat wij zijn!

Afrikaanse
cultuur
• Identiteit in relatie tot de omgeving
• Interafhankelijkheid
• Cyclisch verloop van veranderingen
• Sturing op waarden en betekenissen
• Gelijkwaardigheid
• Dienend leiderschap
• Sociale verantwoordelijkheid

VERBONDENHEID
Voor bedrijven en organisaties leidt Ubuntu tot commitment 
met elkaar.



VIP Ubuntu

Shoot for the stars en ga voor deze ultieme workshop. Wat is 
het verschil tussen de VIP workshops en de normale workshops?
Je leest het op de pagina hiernaast.
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Normale workshops
• 1 of 2 artiesten verzorgen de workshop (percussie, zang & dans)
• De groep volgt wat de artiest aanbiedt.

VIP Ubuntu workshops
Het arrangement is als volgt opgebouwd:
1. Muzikale meditatie; je kunt je niet met je collega’s verbinden als je 

niet bij jezelf bent.
2. Zegening vragen aan de voorouders.
3. Van chaos naar synergie werken via structuur, plezier en leiding.
4. Soleren, positioneren, kijken naar de ander, oefenen met ruimte 

nemen en ruimte geven.
5. Cirkel Shosolosha; we vieren dat we elkaar nodig hebben.

HET EFFECT
1. Er is een grotere verbinding.
2. Er is meer dynamiek en er komt meer energie vrij.
3. Er wordt naar een climax gewerkt met enorm veel humor.
4. Alle deelnemers worden besmet door het enthousiasme 

van de artiesten en komen sneller uit hun comfortzone.



Dans Workshops
Je lichaam ontspant door inspanning als je danst. Hoe heerlijk 
is dat! Je energieniveau stijgt en na een uur voel je je als 
herboren. Dans is ook een manier om jezelf te positioneren. 

Neem je ruimte, geef je ruimte? Je communiceert krachtig en 
non-verbaal. Natuurlijk wordt er ook altijd bij gezongen, dat 
maakt het feest compleet.
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Life is better when you dance
je hebt keuze uit 12 dansvormen

Afro house hip hop en Malinke dans

Afro dance mix van moderne stijlen

Soukous/Ndombolo, Congolees

Coupe decale, modern Ivoriaans

Azonto, de hit uit Ghana

Shoki modern Nigeria

Sabar, elegant uit Senegal

Gumboot, mijnwerkersdans

Malinke, traditioneel uit Guinee 

Shakerdans

Abo dans uit Benin met een stok

Gweta, modern Zuid Afrika, fun
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Percussie
Workshops

Samen een ritme creëren of uitvoeren is een bijzonder avontuur. 
Al snel komen er versnellingen, solo’s en samengevoegde 
partijen. Het is altijd dolle pret, de artiest maakt er een feest 
van. Op het moment dat je niet meer hoeft te denken, gebeurt 
er iets anders, iets bijzonders. Je lichaam neemt namelijk het 
ritme over en je hoofd ontspant. 
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Drums united & connect
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Djembé

Waterdrums, kalebassen uit Benin, met zachte stokken

Bodypercussie

Talking drums uit Nigeria, wordt onder de oksel gedragen, toon kan veranderen door knijpen

Doun doun percussie, bastrommels met stokken

Udu/cloche percussie, koebellen 

Boomwhackers

Shakers, grote en kleine shakers

Marmite uit Burkina Faso, aluminium pannen met geitenvel en stokken

Bamboupercussie, met stukken bambou van verschillende lengtes

Stoelpercussie, met stokken op rugleuningen

Een combinatie van alles

Kies uit 12 opzwepende percussie workshops!



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.

We starten met stemoefeningen en vervolgens leren we 
verschillende partijen. Natuurlijk wordt er bij geswingd en de 
nodige yels maken de workshop vrolijk en dynamisch.
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Als je niet kunt zingen, 
zing dan hard
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Ubuntu singer songwriter, een proces van samen een lied schrijven

Rap, ritme en teksten met power

Ghanese gospel, compleet met solo’s en subtiele moves

Yoruba zang, meerstemmig en dynamisch

Malinke zang, romantisch onder begeleiding van de kora

Beatbox en scatten, maak ritmische geluiden met je mond en doe instrumenten na

Kies uit 6 zangvormen!



Mega Workshops
Hoe kom je met een grote groep tot een strakke show met 
ritme, zang en dans in slechts een uurtje tijd?

Er is maar één manier, namelijk goede communicatie, duidelijke 
leiding van de artiesten en een open mind.
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Hoe werkt het?

We starten met een basisritme op de djembé sectie. Hierbij 
worden steeds nieuwe elementen toegevoegd zoals:
boomwhackers, douns koebellen en shakers. Als laatste komen 
de bewegingen, de bodypercussie, de yells en de Yoruba zang 
aan de orde.

Een mega workshop met alleen djembés, dans of waterdrums 
is ook mogelijk. Elke deelnemer speelt een rol in het totaal, 
iedereen is belangrijk. Uiteindelijk zijn we een big band met 
honderd of meer muzikanten. 

een climax van energie & plezier!



Concerten
Er is altijd wel een gelegenheid om de power van Afrikaanse muziek in te 
zetten. Naast de enorm besmettelijke ‘joi de vivre’ ontstaat community 
sense. Een gevoel van WIJ, het dak eraf, een gigantische WAUW factor 
en de meest happy vibes die je ooit gevoeld hebt.
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• Acts voor beurzen, bedrijfspresentaties, netwerkbijeenkomsten, 
productpresentaties en promoties, klantendagen, sales 
bijeenkomsten.

• Spectaculaire shows als opening, afsluiting of tijdens een evenement.
• Animatie concerten tijdens evenementen (eventueel mobiel).
• Bedrijfsfeesten.
• Interactieve shows, kick offs, energizers, oppepper bij conferenties 

en congressen.

1 artiest € 325,-

2 artiesten € 650,-

3 artiesten € 975,-

4 artiesten € 1300,-

5 artiesten € 1625,-

6 artiesten € 1950,-

7 artiesten € 2275,-

8 artiesten € 2600,-

9 artiesten € 2925,-

10 artiesten € 3250,-

TARIEVEN
90 minuten binnen 1 dagdeel
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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. 

ALFRED is componist, vocalist, jazz saxofonist, tourmanager en artistiek directeur.
MIRJAM is producent, regisseur, boekingsmanager en salesmanager.

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.

In 25 jaar tijd hebben we een fijn team ontwikkeld van maar liefst 35 artiesten. Ze hebben met grote 
gezelschappen en nationale balletten de wereld rondgereisd en zijn hierna in Nederland gesetteld. 
Het zijn percussionisten, vocalisten, dansers en choreografen. Samen met ons team verzorgen wij 
onvergetelijke workshops, teambuildingsdagen én concerten.



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


