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Mondiaal Festival NGOMA - AFRIKADAG GENT 2018 
 
Doorlopend: bar, keuken, Afrikaanse markt:Tamneere, Lutinta, Rose § 
Zach, Shairwoo GM, Lina haarvlechtjes, tentoonstellingen, kinderanimatie 
12.00u: Deuren open 
14.00u: Workshop djembé door BEH PALM (Burkina Faso) en groep 
YIRI  
Meester-percussionist Beh Palm en zijn groep Yiri geven een initiatie in 
de traditionele West-Afrikaanse ritmes. Beh speelde bij Farafina, één van 
de prominentste Afrikaanse groepen. Hij werkte samen met The Rolling 
Stones en Dirk Brossé en trad op voor Nelson Mandela. 
15.00u: Opening tentoonstelling van ANGE KUMBI (D.R.Congo), JO 
VELDEMAN (België) en PATRICK WOKMENI (Kameroen), in 
aanwezigheid van alle artiesten 
Ange Kumbi is een belangrijke vertegenwoordiger van de Congolese 
populaire kunst. Hij woonde en werkte in Kinshasa en vestigde zich in 
Duitsland. Zijn werk behandelt thema’s zoals het dagelijks leven van de 
Congolezen. Zijn werk is humoristisch, satirisch en ontroerend. Hij 
exposeerde o.m. in Parijs, Berlijn, New York, Brussel en Wenen. 
Jo Veldeman groeide op in Wachtebeke. Hij werkte als onderwijzer, 
leraar geschiedenis, tekenaar en schilder in België, Kameroen, de 
Comoren, Zimbabwe en Rwanda. Hij schetste en schilderde in diverse 
andere Afrikaanse landen. Hij is opgenomen in de permanente collectie 
van de National Gallery of Zimbabwe. 
Patrick Wokmeni groeide op in Douala, waar hij fotografie studeerde. Hij 
is een HISK-laureaat (Gent 2013). Zijn foto's zijn gelinkt aan de sociale 
omstandigheden van zijn thuisland. Hij exposeerde o.m. in Freiburg, 
Brussel, Berlijn en Glasgow. 
De tentoonstelling wordt ingeleid door ANNELIES STORMS, Schepen van 
Cultuur, Toerisme en Evenementen. 
16.30u: Filmvoorstelling en lezing door INÈS ESHUN 
Filmmaakster Inès Eshun heeft Belgische, Ghanese en Estlandse roots. 
Eshun studeerde in 2017 af aan het RITCS School of Arts. Haar kortfilm 
'The life of Esteban’ werd op 27 april 2018 bekroond met de Student 
Visionary Award op het prestigieuze Tribeca Film Festival van New York. 
De film gaat over het leven van een jongen op zoek naar zijn identiteit. 
18.00u: Spektakel door BEH PALM (Burkina Faso) en groep YIRI  

18.30u: GUY MUYA (D.R.Congo/ België ) is een bekend Belgische 
basketbalspeler, ex-speler en kapitein van de Belgische nationale ploeg. 
Hij speelt bij Basic-Fit Brussels in de Euromillions Basketball League. Hij  
is oprichter van The Charity Games en is nauw betrokken bij humanitaire 
organisaties zoals PJB Goma en Damien Action. Hij komt praten over de 
opvoeding van jongeren via zijn sport. 
18.45u: Triple G (Rwanda/België)  
Drie broeren  (les 3 frères de sang) brengen hedendaags Afro-beat. 
Bekend van “Mon bebe”.  
19.00u: Fair fashion show door TAMU FASHION en het Fair fashion 
Rock & Roll label BENNY BLASÉ 
TAMU betekent ‘zoet’ in het Swahili. Het jonge Gentse kledinglabel van 
Lucie Baseke Kaisala richt zich tot modebewuste vrouwen die op zoek 
zijn naar een originele urban leefstijl. Haar label kiest voor recycleerbare 
materialen, kleding op maat en productie in eigen land. 
Het Gents overhemden merk Benny Blasé stelt exclusief een aantal 
herenhemden voor uit de nieuwe collectie ‘Benny Afriek’: mode als 
beeldende kunst en beeldende kunst als mode! De unieke shirts zijn in 
eigen atelier ontworpen en handgemaakt met Afrikaanse Vlisco wax 
stoffen. Els Michiels van de dienst Noord-Zuid van de stad Gent geeft 
meer uitleg over het Fairtrade beleid van de stad. 
19:45u: ROBERTO MK BROWN (Angola / D.R.Congo) 
Een speciaal  talent uit Antwerpen. Bekend van zijn hit “Overal mooie 
mensen”. 
20.00u: Concert  door BOUHARI SAMARI (Togo) en KIMIA Vibes 
Multi-instrumentalist Bouhari is van vele muzikale markten thuis: tumba, 
salsa, soukous, reggae... Samen met zijn groep KIMIA (dit betekent vrede 
in het Swahili en het Lingala) brengt hij de Afrikaanse zon naar Gent. 
21.00-23.00u: Bal populaire  met DJ  
 
Presentatie: Vincent MEBA (Mebavision) 
 
Vanaf 23u after-party in café Moto na Moto, Klinkkouterstraat 9040 
Gent (Sint-Amandsberg) nabij het Heirnisplein.  
 
Mondiaal Festival Ngoma is een gratis festival gesteund door de Stad 
Gent. 
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