
                                                                                                                                        
 

 

 

   

A szenegáli Ballet Camara Társulat  

2017 nyári magyarországi turnéja számokban:  

12 város, 9 település, 9 fesztivál, 20 fellépés, 5 karneválon való részvétel, 8 

djembe workshop, két afro tánc workshop, egy esküvő. 

2017.  július 5. XXI. Duna Menti Folklórfesztivál, Kalocsa, http://www.dunamentifolklorfesztival.hu/ 

A dél-szenegáli Casamance régióbeli „kumpó” jelmez tarol a fesztiválon. Ibrahima Camara kisoroszlánnak 

maszkírozva magyar népviseletbe öltözött kislányokkal táncol. Kaly Camara cigányzenészekkel zenél. A 15 

perces nagyszínpadi show végén visszatapsolnak minket, a szervezőktől egy óriás kézzel festett porcelánvázát 

és ajándékcsomagot kapunk.  

Fotók, videók, cikkek: 

A kumpó tartolt a kalocsai foklór fesztiválon- cikk az utazzafrikaba.hu-n 

2017. július 19. Balatonfüred, 17. FINA Vizes Világbajnokság, https://fina-budapest2017.com/hu/kezdolap 

60 perces show, óriás profi színpadon, óriás kivetítőkkel a színpad mögött. Egy óra alatt Nyugat-Afrika körül. 

Bemutatott táncok, különböző hangszerekkel: balanta; mbalax; peul; diola; kumpó. A sabar dobos és a kumpó 

jelmez itt is közönségsikert arat. 

2017. július 20. Budapest, Duna folyó, 17. FINA Vizes Világbajnokság, különesemény a Dunán egy 

hajón.  

Miközben táncoltunk, a Dunán hajókáztunk, és megcsodáljuk Budapestet esti kivilágításban. Történelmi 

eseménynek vagyunk szemtanúi, a showt még az aznapi hírekben is mutatják, a nemzeti tv csatornán. A Vizes 

Világbajnokság Elnöke, az Afrikai Részleg elnöke, és a Magyar-Afrika Társaság megegyezett abban, hogy 

magyar együttműködéssel sportprojektek jönnek létre Afrikában. A Ballet Camara tagjai a FINA vezetőivel, a 

Magyar Úszószövetség Elnökével, Balogh Sándorral, és Kembe Sorel valamint Csisztu Zsuzsa közéleti 

személyiségekkel fotózkodnak. A Malawi származású zenésszel, Agorossóval jó kis örömzenélés kerekedik 

hajókázás közben. 

2017. július 24. 17. FINA Vizes Világbajnokság, Margitszigeti Atlétikai Centrum, Szabadtéri Színpad, 

FINA Szurkolói Zóna. 

A 60 perces showt elmossa az eső, de a fedett színpadon művészeink fáradhatatlanul táncolnak, az eső 

ellenére. A nézők a fedett tribünre húzódnak be, a legbátrabbak esőkabátban, a színpad előtt nézik végig a 

showt. 

Fotók, videók: 

http://www.dunamentifolklorfesztival.hu/
http://www.utazzafrikaba.hu/a-kumpo-tarolt-a-kalocsati-folklor-fesztivalon.html
https://fina-budapest2017.com/hu/kezdolap


                                                                                                                                        
 

 

2017. augusztus 4. Pécsi Tudományegyetem, Afrika Est, http://jubileum.pte.hu/hirek/pecs_debate_academy 

Az egyetem meghívására djembe dobot , afro táncokat oktatunk, és 15 perces showt mutatunk be.  

Fotók, videók: 

2017. augusztus 6. Matyóföldi Folklórfesztivál, 

Mezőkövesd, http://matyofolk.hu/index.php?content=menu&cmd=view&id=96 

Részt veszünk a népi karneválon, és egy fellépés keretében is bemutatjuk a szenegáli népi hagyományokat.  

2017. augusztus 9-16. Djembe workshop minden nap, www.szigetfesztival.hu 

Minden nap 13:00-13:45 között ott vagyunk, hogy 13-15 djembe dobunk biztosításával minél többeknek 

megmutassuk a djembe dobolás örömeit! 

     

2017. augusztus 12. Sziget Fesztivál 

Kétszer is fellépünk az Afro-Latin Regge színpadon. Egyszer a mágikus tüzes táncot, másodjára a kumpó 

jelmezt vetjük be, a szigetlakók nagy örömére. 

2017. augusztus 14. Margitszigeti Atlétikai Centrum, Szabadtéri Színpad, FINA Szurkolói Zóna 

Végre jó idő van, így a FINA Masters Világbajnokság során is meg megcsillogtatjuk tehetségünket. 

2017. augusztus 14. XXIV. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál, http://summerfestbatta.hu/ 

Egy dél-amerikai csapat lemondja a fellépést, így váratlanul meghívást kapunk a rendezvényre. Szigetvári 

József főszervező szerint „fantasztikusak vagyunk”! 

2017. augusztus 15. XXII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál, Székesfehérvár, 

http://www.kiralyinapok.hu/ 

Gyönyörű környezetben táncolhatunk, a kedves szervezők díszvacsorával kedveskednek nekünk.   

2017. augusztus 16. XXIV. Ráckeve Summerfest Nemzetközi 

Néptáncfesztivál, http://www.summerfest.rackeve.hu/ 

Egy dél-amerikai csapat visszalépése miatt ezt a fellépési lehetőséget is ajándékba kapjuk. Nagy örömmel 

teszünk neki eleget, rendkívüli közönséggel találkozunk. A show végén sokan feljönnek a színpadra táncolni, 

és rengetegen fotózkodnak velünk. 

2017. augusztus 17. Nemzetközi Folklórnapok Sárvár, http://folklornapok.hu/ 

http://jubileum.pte.hu/hirek/pecs_debate_academy
http://matyofolk.hu/index.php?content=menu&cmd=view&id=96
http://www.szigetfesztival.hu/
http://summerfestbatta.hu/
http://www.kiralyinapok.hu/
http://www.summerfest.rackeve.hu/
http://folklornapok.hu/


                                                                                                                                        
 

 

Fantasztikus környezetben táncolunk, és duplán kiteszünk magunkért.  

 

2017. augusztus 18. Debreceni Virágkarnevál fellépés a Kossuth-téren, a Református templom 

előtt, http://www.debreceniviragkarneval.hu/ 

Több ezer fős tömeg előtt táncolunk, közvetlenül a fény show előtt, a Debreceni Nagytemplom előtt. Óriás 

kivetítőkön mutatnak minket, még Mariatoura is ráközelítenek. Ildikót arról kérdezik, míg a csapat hangol, 

hogy milyen Szenegál, és miért különleges a peul hagyomány. 

2017. augusztus 19. Debreceni Virágkarnevál, fellépés 

Mikepércsen, http://www.debreceniviragkarneval.hu/ 

Napi többször van próbánk Debrecenbe, de délután még egy mikepércsi fellépés is belefér. Oklevéllel fogad 

bennünket a polgármester, itt is közönségsikert aratunk. 

2017. augusztus 20. Debreceni Virágkarnevál, fellépés a 

Virágkarneválon, http://www.debreceniviragkarneval.hu/ 

Szerencsénk van, ma pont nincs kánikula, így a rendkívül megerőltető, 2 km hosszú menet kevésbé fáraszt ki 

minket. A tribünök előtt ezrek tapsolnak nekünk. Mariatout és Ibrahimát felültetik az egyik virágkocsira. A 

felvonulás után fellépünk a délutáni show, és az esti gálán is. Sőt, a polgármesterrel is találkozunk több ízben, 

és az esti VIP partin is részt veszünk. Gyönyörködünk a tűzijátékban.  

2017. augusztus 25. és 26. Savaria Történelmi Karnevál, 

Szombathely, http://www.karnevalsavaria.hu/2017/ 

Kétszer fellépünk a Keleti Színpadon, és kétszer veszünk részt a történelmi menetben. Szuper a hangulat, a 

balanta kosztümöt viseljük, és soruba dobokkal, sípokkal diola táncokat járunk.  
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http://www.debreceniviragkarneval.hu/
http://www.debreceniviragkarneval.hu/
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