RAPPORT 2018

Afrikansk festival og marked, lørdag den 9. juni 2018

Facebook:
Couleur Café DK
Event side
#CouleurCafeDK

Venskabsforeningen Danmark-Vestafrika

#CouleurCafeDK

Sceneværter: Al Agami & Afua Atingo

12:00 Global Kidz
Dans i gården ved VerdensKulturCentret

13:00 - 16:00 Krea-workshop for børn
VerdensKulturCentrets café

13:00 Brekete Sounds
Musik fra Ghana på Skt. Hans Torv

13:45 Nafsi Acrobats
Akrobatik fra Kenya i gården

14:00 Buraanbur, dans fra Somalia
i gården ved VerdensKulturCentret

14:30 Ezekiel D
Sange fra Eritrea på Skt. Hans Torv

14:45 Mary Nantayiro
Afropop fra Uganda på Skt. Hans Torv

15:00 Dans fra Cameroon
Traditionel dans fra det nord-vestlige Cameroon, i gården

15:30 World Dance Academy
Power-danseshow på Skt. Hans Torv

15:45 Hadjy B
Afro-hiphop fra Gambia/Senegal på Skt. Hans Torv

16:15 African Fashion Show
Modeshow i gården ved VerdensKulturCentret

17:00 Afrika Quiz, kåring af vindere
Deltag i baren. Vinderne kåres på Skt. Hans Torv

17:00 Nyota Ndogo & Taarab Fusion
Musik fra Kenya på Skt. Hans Torv

17:45 Ikumbo
Dans fra Tanzania, i gården ved VerdensKulturCentret

18:30 Faratuben
Musik fra Mali på Skt. Hans Torv

19:15 Lampe Fall Rythme
Sabar, dans og trommer fra Senegal i gården

20:00

Tak for i dag

Lørdag den 9. juni fejrede vi for 16. gang Københavns mangfoldighed med
gratis afrikansk kulturfestival. I starten af den gode sommer var vores gæster i høj
grad klar til marked, musik, dans og aktiviteter for børn. For andet år blev festivalen afholdt i området omkring Skt. Hans Torv i samarbejde med VerdensKulturCentret og vi tøver ikke med at kalde arrangmentet en stor succés.
Omkring 60 boder med mad, tøj, design og kunsthåndværk var fordelt på området. Vi har
ikke tal på det præcise deltagerantal, men vi er dog sikre på at der skal tælles i tusinder og
at vi igen i år slog vores egen publikumsrekord. Festivalen har til formål at udbrede kendskabet til mangfoldigheden i afrikansk kultur, samt at øge integration, kulturel forståelse og
respekt blandt herboende afrikanere og danskere.
Couleur Café har forlængst etableret sig som den primære samlende afrikanske festival i
Danmark. Sidste år vandt vi en Celebrate Africa Award for ”entertainment of the year” og
i år var vi blandt de nominerede til Fællesskabsprisen.
STOR TAK TIL SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Couleur Café kan ikke lade sig gøre uden den store støtte vi har fået fra en række sponsorer
og samarbejdspartnere. Kæmpestor tak for det! Alle er blevet nævnt fra scenen og logoer er
blevet brugt flittigt både på Facebook, i vores flyers, videoteasers og på plakater.
TAK TIL FRIVILLIGE
Uden frivillige ingen festival! Couleur Café arrangeres af engagerede frivillige kræfter samlet i Venskabsforeningen Danmark-Vestafrika. På selve festivaldagen var yderligere et hold
frivllige mødt op for at få det hele til at fungere.
PLADS TIL UDVIKLING
Vores publikum kommer igen og nye kommer til med store forventninger: Det er her nye
Afrobands, kunstenere og grupper bliver præsenteret. Og det er her små foreninger og
butikker får boostet deres netværk. Vi ser med glæde at vi har kunnet inspirere til lignende
aktiviteter andre steder i landet og vi ønsker at fortsætte med at udvikle, professionalisere og
forbedre vores eget arrangement. Vi håber at nuværende og fremtidige sponsorer og samarbejdspartnere fortsat vil støtte op og give os rum for udvikling. Vi ønsker bl.a. at kunne
aflønne grupper og musikere en smule bedre i fremtiden og dermed også få mulighed få at
booke større navne. Kontakt os gerne for mere information og sparring om fremtidsplaner.

Se mange flere billeder på vores Facebook side

Stort tak til partnerer og sponsorer

Afrikansk festival og marked
VerdensKulturCentret & Skt. Hans Torv

lørdag den 9. juni

CRAWFURD MEDIA

