
M B O U R
Welcome toDJEMBÉREIS NAAR 

SENEGAL OKT. 2023
Ga met ons mee naar Mbour, de rijkste cultuur 

van Senegal en leer djembé, doundoun, 
Serouba, Afrikaanse dans en andere Afrikaanse 

instrumenten spelen!

CONTACT:
Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



WANNEER:

Van 20 oktober t/m 29 oktober 2023

SENEGAL
Senegal is een land van contrasten: altijd zon, 

een aangename zee, weidse stranden, prachtige 
natuur en toeristische trekpleisters zoals Île de 

Goree en de Sine Saloum.. 
De vrolijke en trotse bevolking maken het 

geheel compleet. 
In Senegal geniet je van lokale gerechten zoals 
tiébou dien, maffé of poulet yassa. Avontuurlijk 
op ontdekking gaan en het echte Afrika gevoel 
meemaken, vogels bekijken terwijl u vaart over 
de vele rivieren en riviertjes die Senegal rijk is, 
zalige strandwandelingen maken tijdens een 
zonsondergang zoals je hem nog nooit gezien 

hebt, in de ban raken van de djembé en de dans.
 

NU HEEFT U DE KANS DIT ZELF MEE TE 
MAKEN !!!!

 

NU HEEFT U DE KANS
DIT ZELF MEE TE
MAKEN!!!!



DE WORKSHOPS
 Zang, Dans, Doundoun, 

percussies en Yoga

VOOR WIE ZIJN DE
WORKSHOPS BEDOELD?

Iedereen is welkom. De groepen zullen op niveau worden 
ingedeeld. Acht dagen lang worden er elke dag percussie, 

Afrikaanse dans lessen, jam-sessie en optredens 
gereorganiseerd.

 Er zullen West-Afrikaanse dans, djembé, Serouba en
doundoun lessen gegeven worden. Er worden ook 

traditionele, Senegalese ritmes geoefend. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om West-Afrikaans Serouba dans te leren.



DE WORKSHOP
om op de meest aangename manier kennis te maken 
met de Senegalese bevolking. U kunt kiezen om deel 
te nemen aan de workshops of om aan een excursie 

deel te nemen. 
 

De stad Dakar, het eiland Gorée, de De vismarkt van 
M’bour, het natuurreservaat Bandia, het roze meer en 

nog veel meer.
 De percussie workshops worden gegeven door Patrick 

(uit Kameroen). De dans workshops worden gegeven 
door Massamba Gueye uit Senegal onder life 

begeleiding van de band Diambadon V.I.P uit Senegal 
en nog veel meer. 

DJEMBÉREIS NAAR 
SENEGAL OKT. 2023
Van vrijdag 20 oktober 2023 
tot zondag 29 oktober 2023 

CONTACT:
Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



DE KAMERS ZIJN VOORZIEN 
VAN AIRCONDITIONING, EEN 

STANDARD TV VIA CABLE, 
HANDDOEKEN, BEDDENGOED, 
ZEEP EN TOILETPAPIER, EEN 

DOUCHE, WIFI, KOELKAST, 
ONTBIJT EN NOG VEEL MEER. . . .

Vragen?

Verblijft plaats: 
La Case à Mamy (Nianing)

Phone : +31 6 420 110 93
Website : www.zamana.nl
email : info@zamana.nl

Vennewaard 346
1824 KM Alkmaar



Kosten Informatiebijeenkomst
     

€1650,- O.b.v Logies en 
ontbijt

Bovenstaande prijzen zijn 
inclusief retour vlucht 

Amsterdam – Dakar, transfer 
Dakar – Mbour, lessen, 

verblijf, o.b.v logies inclusief 
ontbijt en alle workshops en 
een Djembé (Die mag jij naar 

huis meenemen)
Exclusief lunch en 

avondmaaltijden, drank, 
inentingen, reisverzekering 
en eventuele Excursies ter 

plaats. 
 

P.s. €1250,- zonder 
workshops.

 
Uiterste inschrijfdatum: 

11 juni 2023 
 

Kijk voor meer informatie op:
www.zamana.nl

 

Er zullen twee 
infogehouden worden op:

 
Woensdag 10 mei 2023 

Locatie: O.b.s De Evenaar
Adres: Jupiterstraat 139 te 

Krommenie
Van 18:00 tot 19:00 uur 

 
Zaterdag 13 mei 2023 

Locatie: De Ark 
Adres: Muiderbos 36 te 

Hoofddorp. 
Van 13:00 tot 13:30 uur.

 

Wijze van betalen
Na aanmelding dien je binnen twee weken een 

aanbetaling te doen van € 400,-

Het overige bedrag dient u vóór 11 juni 2023 te 
betalen. 

Aanmeldingen na 11 juni dienen in één keer betaald 
te worden

P.S: Bij aanmelding krijg
je een banknummer,
waarop je het bedrag

kunt storten

http://www.zamana.nl/


Na aanmelding dien je 
binnen twee weken een 
aanbetaling te doen van 
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u vóór 11 juni 2023 te 

betalen. Aanmeldingen 
na 11 juni dienen in één 
keer betaald te worden

 
P.S: Bij aanmelding krijg 

je een banknummer, 
waarop je het bedrag 

kunt storten
 

Wijze van betalen

 

DAG INDELINGEN

09.00-10.00 uur ontbijt
10.00-11.30 uur les
11.30-11.45 uur koffie- en theepauze
11.45-13.15 uur les
13.30-14.30 uur middageten 
14.45-16.00 uur Yoga time met Marjanne
16.00-18.00 uur vrij
18.00-20.00 uur avondeten (warm)
21.00-23.30 uur (optredens / jamsessies 
bij het kampvuur bij strand) 

Ons programma bestaat uit percussie en zang.
  

De lessen worden gegeven door zeer professionele 
docenten die vooral bekwaam zijn in het 

overbrengen van hun talent en kennis.
 

De dans workshops worden gegeven door 
Massamba Gueye uit Senegal onder life 

begeleiding van de band Diambadon V.I.P uit 
Senegal  en nog veel meer. 

 
 


