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"Afropolitaine 10 - GOMBO" 
 

 
 

 
 
FILM RÉSZLETEI 

Cím: Afropolitaine - Ep.10 GOMBO (Franciaország, 4' - 2020, francia nyelv, olasz és angol felirattal) 
Rendező: Aline and Soraya Milla  
Szereplők: Manda Touré, Tracy Gotoas, Stéphanie Vitonou,  
Procuder: Mianko Productions 
Leírás:  
A Baudlique Coiffure szalonban Therese néni mindenki munkáját nagy odafigyeléssel követi. Mígnem egy 
napon Yvoire egy csirkecsontot talál, amikor levágott hajat söpör a padlón! Ez az utolsó csepp a 
pohárban, minek hatására Yvoire kitiltja az utcai árusokat a szalonból. Amikor elérkezik az ebédidő, az 
éhes kollégák meglepetten veszik észre, hogy kedvenc ételeik kiszállítása jócskán késik és azonnal 
reagálnak, amint Yvoire egészséges és higénikusabb alternatívákat ajánl: szendvicseket. Leginkább 
nővére, Janis ellenkezik, aki félt tőle, hogy az önkormányzat majd újabb lépéseket tesz ellenük. Yvoire 
teljes vereséget szenved, amikor az utcai árus megérkezik az ételekkel, és a szalon összes alkalmazottja 
ebédelni megy. A finálé viszont tartogat egy cseppnyi reményt Yvoire számára…  
A YouTube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCJAE3iZ5S_hAr9Ps_mcB6iA 
10. epizód: https://www.youtube.com/watch?v=k4aPPfSrgXg&t=59s  
Facebook oldal: https://www.facebook.com/afropolitainewebserie/ 
 

SOKKREAKCIÓ 
Amint felsöpörtem a levágott hajat a szalon padlójáról, észrevettem egy lerágott csirkecsontot a tincsek 
között. Hangosan felüvöltöttem, remélve, hogy a kollégáim is meghallják: „Ezt nem hiszem el!”. Majd 
hozzátettem: „Pont ezért döntöttem így” és odamentem a bejárati ajtóhoz, hogy felhelyezzem a „Utcai 
árusoknak belépni tilos” táblát. Ebédidőre a munkatársak éhségükben panaszkodni kezdtek, amiért a 
kedvenc utcai árusuk, Rigoberte még nem érkezett meg. Próbáltam alátámasztani a döntésemet azzal, 
hogy a szendvicsek egy jó, egészséges és higiénikus alternatívát jelentenének. A reakciók egészen az 
ironizálástól az agresszióig terjedtek, kifejezetten az anyám felől, akinek a büszkesége sérült, mivel úgy 
érezte ezzel a szalon tisztaságát támadom, valamint a nővérem által, aki pedig már eleve félt tőle, hogy a 
polgármester újra lecsap ránk. Amikor az utcai árus megérkezett, sarokba szorultam és inkább elhagytam 
a szobát, hogy ne kelljen végig néznem az illetlen látványt.  
 
 

ÉRZÉKENY ZÓNÁK  

https://www.youtube.com/channel/UCJAE3iZ5S_hAr9Ps_mcB6iA
https://www.youtube.com/watch?v=k4aPPfSrgXg&t=59s
https://www.facebook.com/afropolitainewebserie/
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Konfrontáció a saját sztereotípiáinkkal és előítéleteinkkel      
Higiénia 
A bevándorló hátterű fiatalok problémái: az erősebb identifikáció a kultúrával, amibe születtünk, mint 
amelyből a szüleink érkeztek, identitás és hovatartozási konfliktusokhoz vezethet. Lehet, hogy végül nem 
érzi magát egyik kulturális referencia részének sem (pl. a fiatal nő, aki új afrofonatokkal távozva az 
üzletből megpróbálta vigasztalni és bátorítani Yvoire-t).  
Hagyomány VS modernitás 
 

CSOPORTFELADAT 
Kritikus incidens elemzés a Jéghegy–modell és a kultursokk elemzési hálóval  
Lásd: GOMBO Didaktikus elemzési háló 

 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Képek a jelenetről  
Párbeszédek 
Mélyre menni az elemzés során 
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ELEMZÉSI HÁLÓ 

“GOMBO” 
 

CÍMKÉK  

Ez a foglalkozás a 
módszer 3 
lépésének egyikére 
összpontosít, vagy 
egy olyan átfogó 
kihívást kezel, 
amellyel a 
facilitátorok 
szembesülhetnek? 

A 
módszer 
lépése 

IGEN Decentra-
lizáció 

A másik 
referenciakeretének 

felfedezése 

Negociáci
ó 

Kihívás 
kezelése 

NEM    

 
RÖVID LEÍRÁS 

A GOMBO című rövidfilm látásmódjából kiindulva ösztönözd a résztvevők képességét arra vonatkozólag, 
hogy minél inkább képesek legyenek megragadni és elmélyíteni minden szereplő kulcsszavait, és 
összehasonlítani, hogy ezek mennyiben jelenteken akadályt vagy könnyítést a viták megoldásához. 
Ez a tevékenység egy lehetséges bevezetés a NEGOTIÁCIÓ fogalmába, amelyet aztán további elméleti 
megközelítésekkel lehet elmélyíteni. 

 
RÖVID INFORMÁCIÓK 

IDŐKERET 
CSOPORT 

MÉRET 
FACILITÁCIÓS 

SZINT 
KOMFORT 

ZÓNA ESZKÖZÖK 

60 - 90 perc 6-18 Szakértői Kihívást jelentő 
Videó, tudnivalók a 

filmről, flipchart 
papírok, filcek 

 
SZÜKSÉGES ELŐKÉSZÜLETEK 

A helyszínt az alábbi feladatokhoz szükséges előkészíteni a helyszínt: 
1. a rövidfilm megtekintéséhez; 
2. csoportmunkához; 
3. plenáris üléshez flipchartokkal és diasorral. 

 
INSTRUKCIÓK LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 

1. lépés 
A rövidfilm prezentálása és megtekintése. 
 
2. lépés 
javaslat egy önreflexiót, decentralizálást ösztönző tevékenységre... 
Kérjétek meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el azon, mit éreznek a film megtekintésekor: mit vált 
ki belőlük? Úgy érzik-e, hogy ők a film célcsoportjai? Éreznek-e valamilyen kellemetlen érzést? Itt két 
érdekes lehetőséget fedezhetünk fel: először is, az émikusság kérdését: lehet, hogy nem vagyunk tagjai 
annak a kultúrcsoportnak, amely a filmet készítette, és amelynek a film készült. Mit jelent ez a 
megértésünk esélyeire nézve? Milyen óvintézkedéseket kell alkalmaznunk (ha vannak ilyenek), hogy ne 
ragadjanak el minket előítéleteink és sztereotípiáink? 
 
E megbeszélés után azt javasolnám, hogy kiscsoportokban tekintsétek át a filmet, és azonosítsátok 
azokat a kulcsmomentumokat, amelyek vagy fordulópontok, vagy konfliktust kiváltó pillanatok. Minden 
egyes elemhez (pl. egy csirkecsont megtalálása a padlón) azt javasolnám, hogy 

 a résztvevők vizsgálják meg, hogy vannak-e olyan kapcsolódó kulturális normák és értékek, 
amelyeket ők maguk is fontosnak tartanak (pl. higiénia). 
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 egy kicsit tárják fel ennek az értéknek (higiénia) és a viselkedésnek (csontot dobni a padlóra) a 
kapcsolatát >> most egy higiénián alapuló normának tekinthetjük, hogy nem szabad szemetet 
dobálni a padlóra. Tudjuk, hogy ez a szabály mióta van velünk?  

 Végül kérdezzék meg maguktól, hogy létezhetnek-e más kulturális értékek és normák 
ugyanehhez a jelenséghez kapcsolódóan. Ismerünk-e olyan kultúrákat, ahol más 
értéket/reprezentációt képviselnek az adott viselkedéssel kapcsolatban?  Van-e kulturális 
magyarázat, vagy valamilyen más típusú magyarázat a viselkedésre az adott helyzetben? (pl. a 
csirkecsont esetében nem hiszem, hogy kulturális magyarázat lenne, hogy Szenegálban 
hagyomány, hogy a csirkecsontokat a padlóra dobálják :) 

Ismételjétek meg minden egyes kulcsmomentumnál... 
Ha a résztvevők kihagynák bármelyiket, ezeket a pillanatokat érdekes lenne még feltárni: 

 előre elkészített dobozos szendvicsek fogyasztása 
 evés az ujjakkal  
 az utcai árusok politikai/gazdasági jelentősége 
 az ügyfél megjegyzése a végén, hogy Yvoire-nak igaza volt. 

 
3. lépés 
Kiscsoportokban emeld ki és elemezze az egyes szereplők identitáshoz, kultúrához és értékeihez 
kapcsolódó elemeket, kezdve a „kulcsszavaikkal”: 
 
Szereplő Kulcsszó 
Yvoyre Higiénia / modernitás / utcai árusok 
Anya Takarítás 
Fodrász munkatársak Táplálkozás / hagyomány 
Janis Mikrogazdaságok / utcai árusok 
Fiatal ügyfél Változás / rólunk való gondoskodás 
 
Ebben a részben az is érdekes lehet, hogy az egyes főszereplőknél megnézzük, mi az, ami közelebb, 
illetve távolabb hozza a résztvevőt tőlük? Például mi visz közelebb a fodrászokhoz, hogy én is utálom a 
szendvicseket és szeretem a hagyományos ételeket a saját hazámból?       
 
Yvoyre "vereségének" elemzése: mi hatott erre a végeredményre? Azonosítsa azokat az elemeket, 
amelyek akadályozhatják / megakadályozhatják vagy elősegíthetik / megerősíthetik a folyamatban lévő 
konfliktus megoldását. Próbáljunk meg értelmes érveket építeni a "kulcsszavak" közötti 
hidak/szövetségek létrehozásával, a mondatok összekapcsolásával "igen, és...". 
 
4. lépés 

 A kiscsoportok eredményeinek bemutatása a plenáris ülés során 
 A kiscsoportok eredményeinek elemzése: milyen hasonlóságok és különbségek merültek fel a 

csoportok eredményeiben? 
 
5. lépés 
A tevékenység újrafeldolgozása célzott hozzászólásokkal egy prezentáció bemutatásának segítségével. 
 
6. lépés 
Következtetések levonása: 

 az interkulturális fogalom meghatározása, mint "kölcsönhatás olyan entitások között, amelyek 
minden alkalommal meghatározandó kontextusban adnak egymásnak jelentést". 

A jéghegy-modell és a kultursokk elemzés: 
 az interkulturális megközelítés szakaszai az MCE szerint: decentralizáció, a másik 

referenciakeretének felfedezése és negociáció 
 
TIPPEK A FACILITÁTOROK SZÁMÁRA 

Hagyd meg a kifejezés és az értelmezés szabadságát, és egészítsd ki (és ne javítsd ki) azokat az 
elemeket, amelyeket hasznosnak tartasz, hogy a képzésen résztvevők figyelmét felhívd rájuk. 

 
FORRÁSOK  
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Foglalkozást készítette: RUAH csapat a ZELDA projekt keretén belül (IO5) 
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Képek a jelenetekről  
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Párbeszédek 
 
AÃ¯e. Ã‡a tire!  Ow! Húzd! 
Ah!  Ah! 
Non mais c'est pas vrai!  Ez nem lehet igaz! 
Un os de poulet!  Egy csirke csont! 
C'est exactement la raison pour laquelle j'ai 
dÃ©cidÃ©  

Pont ezért döntöttem úgy, …  

As of today, street vendors will no longer be 
coming  

… hogy mostantól az utcai árusok többé …  

Vendre leurs plats dans ce salon!  … nem árulhatják az ételeiket ebben a szalonban! 
C'est bon, c'est fini!  Ennyi, vége! 
INTERDIT AUX VENDEUSES AMBULANTES  UTCAI ÁRUSOKNAK BELÉPNI TILOS 
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?  De mi történik ma? 
Rigoberte ne passe pas avec la nourriture?  Rigoberte nem jár erre az ételünkkel?  
En plus elle m'a promis ma portion Gombo Tofu.  Akkor ki ígért nekem egy adag Gombo Tofut? 
-C'est pas le Gombo aujourd'hui!  Ma nincs Gombo! 
C'est la sauce Queue de boeuf normalement.  Kellene lennie ökörfarok szósznak. 
Moi j'ai trop faim, je sors l'appeler!  Nagyon éhes vagyok, felhívom! 
-Stop!  - Állj meg! 
J'ai une annonce Ã faire.  Be kell jelentenem valamit 
-Ã‡a peut pas attendre là?  On a hyper faim!  Nem várhat? Tökre éhes vagyok. 
Justement!  Tessék! 
As of today, street vendors have been selling  Mostantól nincs több utcai árus. 
-Ne sont plus autorisÃ©es dans le salon!  Többet nem léphetnek be a szalonba. 
DÃ©solÃ©e mais les clientes n'ont pas envie de 
retrouver des morceaux d'attieke par terre  

Bocs, de az ügyfelek nem akarnak 
csirkedarabokat találni a földön 

Ou de sentir Ã§a dans leurs cheveux!  vagy a hajukban! 
-Yvoire, c'est quoi ton problÃ¨me! -Yvoire, neked meg mi bajod van? 
Si les vendeuses ne viennent pas, on va manger 
comment?  

Ha az utcai árusok nem jönnek, akkor mit eszünk? 

On n'a pas le temps de se promener!  Nincs időnk elsétálni valahova! 
Non mais j'y ai pensÃ©!  Nem, de erre is gondoltam. 
Je vous ai pris Ã tous des sandwichs.  Hoztam szendvicset mindenkinek. 
Donc lÃ c'est jambon beurre cornichons.  This is ham butter gherkins ? 
Garanti sans miettes et sans sauce qui attirent 
tous les cafards!  

Teljesen morzsa- és szószmentes, így semmi sem 
vonzza majd ide a csótányokat. 

Je ne mange pas de porc.  De hát én nem eszem disznóhúst. 
Seulement le boeuf ou le poulet.  Csak marha vagy csirke. 
Je suis vegan!   Vegán vagyok! 
C'est Rigoberte qui fait mes portions Afro-Vegan.  Rigoberte szokott csinálni nekem Afro-Vegán 

adagokat. 
(Soupir)  (Sóhaj) 
Ils sont trÃ¨s bien mes sandwichs...  De a szendvicseim olyan finomak. 
Quelqu'un m'explique lÃ?  Valaki megmagyarázná? 
La pancarte "Interdit aux vendeuses 
ambulantes"?  

Tábla: "UTCAI ÁRUSOKNAK BELÉPNI TILOS”? 

Le maire il a pÃ©tÃ© un plomb ou quoi?  A polgármester megőrült, vagy mi?  
-C'est pas le maire, c'est ta soeur!  Nem a polgármester, hanem a nővéred! 
Pardon!  Sajnálom! 
Attend, Janis, t'es d'accord avec moi que c'est 
juste pas hygiénique  

Várj, Janis, te nem értesz egyet velem abban, 
hogy ez így nem igazán higiénikus? 

Tous ces plats en sauce qui traÃ®nent par terre!  Az a csomó szószmaradékos tányér a padlón. 
On s'en fout de l'hygiÃ¨ne!  Ki a faszt érdekel a higiénia?! 
Ce qui compte c'est que Ã§a fait vivre des 
quartiers, des familles!  

Az a fontos, hogy ez a szomszédságnak 
megélhetést jelent! 

Et toi tu veux tuer cette macro-économie?  Ki akarod nyírni a mikro-gazdaságunkat? 
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On s'en fout de ta macro-economie!  Ki a faszt érdekel a mikro-gazdaság? 
Je te dis que c'est un salon ici! C'est pas propre!  Mondom, ez egy szalon! Nem elég tiszta! 
Moi mon salon n'est pas propre?  Az ÉN szalonom nem elég tiszta? 
RÃ©pÃ¨te!  Ismételd meg! 
-Maman dÃ©solÃ©e mais franchement  Anya, sajnálom, de tulajdonképpen…  
Ã‡a laisse un peu Ã  dÃ©sirer!  It leaves something to be desired! ? 
Tout Ã l'heure en balayant, j'ai dÃ©couvert un 
morceau de poulet!  

Meg kell értened, hogy amikor felsöpörtem, 
csirkedarabokat találtam a földön.  

C'ètait dÃ©gueulasse! Je sais mÃªme pas depuis 
combien de temps il Ã©tait là !  

Undorító volt! Azt se tudom, mióta lehetett ott! 

Ã‡a puait!  Büdös volt! 
On est dans un salon ici, c'est pas propre!  Ez egy szalon, nem elég tiszta! 
-Bonjour tout le monde!  Jó reggelt mindenkinek! 
-Rigoberte m'a envoyÃ©e avec la sauce Gombo!  Rigoberte, elhoztad a Gombo tálamat? 
-Yes! -Merci!  Igen! – Köszönöm! 
Il faut donner!  Add csak ide! 
VoilÃ !  Tessék! 
La vendeuse est lÃ !  Itt az árus! 
-Pousse toi! -La vendeuse est là!  Mozdulj már! - Itt az árus! 
La vendeuse est lÃ !  Itt az árus! 
Hum, trop bon.  Mmm, túl jó. 
Huuum!  Mmmmh! 
Merci Rigoberte.  Köszönöm, Rigoberte. 
(Bruits de bouche)  (csámcsogás) 
Huuum!  Mmmmh! 
Vous savez, j'Ã©tais d'accord avec tout ce que 
vous avez dit.  

Tudod, egyet értek mindennel, amit mondtál. 

I find it a shame that we are obliged to go to 
places that are almost "limited".  

Szégyenteljesnek tartom, hogy olyan helyen kell 
dolgoznunk, ahol ennyire meg van kötve a kezem.  

Pour prendre soin de nous.  és nem tudok vigyázni magunkra. 
Mais peut-Ãªtre qu'un jour Ã§a changera,  De talán egy nap majd ez is megváltozik. 
Avec des gens comme vous.  Ahhoz olyan emberek kellenek, mint te! 
Au revoir.  Viszlát! 
Au revoir!  Viszlát! 
Hé mais...  de…  
Elle a pas tort.  Igaza van…  
Des gens comme moi!  Olyan emberek, mint én! 
Huuum!  Mmmmm! 
Que Dieu bÃ©nisse Rigoberte!  Isten áldja, Rigoberte-et! 
Sandwiches, sandwiches...  szendvicsek, szendvicsek…  
Du bon Gombo!  Nagyon jó ez a Gombo! 
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További információkért 

Afropolitain 
Black Lives Matter a moziban Afro-francia mártással 

 
Az IFF elhozza az AFROPOLITAINE-t! Az 
Integrazione Filmfesztivál célja, hogy meséljen a 
különböző kultúrájú emberek közötti integrációról, 
és kiszolgálja és megszólítsa azokat a film 
médiumán keresztül, akiket érdekelnek kultúrák 
közötti a találkozások, befogadás és a többszörös 
kulturális identitás történetei... hogyan is ne 
osztanánk meg közönségünkkel az Afropolitaine-t, 
Soraya Milla és Manda Touré ironikus és vicces, 
afrofrancia beütésű websorozatát! A feliratok olasz fordítását a Cooperativa Ruah, az IFF szervező 
partnere készítette, köszönhetően a tolmácsok és interkulturális közvetítők csapatának szakértelmének, 
akik képesek megragadni a rejtett kulturális utalásokat és használhatóvá tenni azokat az olasz közönség 
számára. Az Afropolitaine-nel, amely az "afro-frankóságról" beszél, megnyitjuk az "afro-olaszság" és 
általánosabban a többszörös kulturális identitások témáját... fedezzünk fel néhányat és élvezzük mindet! 
Minden csütörtökön új epizód a https://www.youtube.com/channel/UCJAE Youtube csatornán... 
 
APHROPOLITAINE – Mi is ez? 
Az Afropolitaine egy közös projektünk. 
2016-ban kezdtük el írni. Az édesanyámmal. 
Szerettünk volna egy sorozatot készíteni a "visszatérőkről", azokról az afro származásúakról, akik nem 
Afrikában születtek, vagy akik elmentek tanulni. és hosszú ideig külföldön maradtak, és egy bizonyos 
ponton úgy érzik, hogy vissza kell térniük a hazájukba. 
Hogy hozzájáruljanak a maguk kövével egy új Afrika építéséhez. 
Ez Abidjanban, Elefántcsontparton történt. 
Találkoztunk néhány producerrel, és azt mondták, hogy könnyebb lenne, ha a sorozat egy része 
Franciaországban játszódna.  
Könnyebb lenne gyártani. Könnyebb finanszírozást találni. 
Szóval hop! Írtunk egy második változatot. 
Ezúttal egy Franciaországban élő hősnővel. 
És az egész első évad végül itt játszódik. 
Gondosan megszőttük az Ő családi környezetét.  
Megalkottunk neki egy anyát, aki egy erős nő, Battagliera, aki egyedül nevelte fel két lányát. 
Így hoztuk létre Yvoire hősnőnk testvérét. 
Yvoire tehát egy jó kislány, aki keményen dolgozik. 
Az idősebb nővér, aki mindig példát mutat. 
A "jól beilleszkedett" francia nő. 
A nővére, Janis épp az ellentéte. Ő a harcos, az afrofeminista. 
Ezek a karakterek eredetileg nem léteztek. 
És van sok más mellékszereplő is, akik többnyire csak fejlődnek... 
Strasbourg Saint-Denis és a Chateau d'Eau felé. 
Ahol sok időt töltöttem, ahogy anyám is. 
Fodrászszalonokban.  
Ezt a franciaországi afrikai közösséget akartuk ünnepelni. 
Mert ha afrikai szórakozást keresel, akkor vagy az afro-amerikai tartalmakat nézed meg, 
vagy hazai sorozatokat nézel, Ma famille, Nollywood... 
De egy bizonyos ponton olyan tartalmakat akartunk, amelyek az afro-francia világot képviselik. 
Mi a mi identitásunk, a mi kultúránk? 
És voilá, így született meg az Afropolitaine. 
 
Epizódok címei 
Az Afropolitaine epizódok címeihez az "afrikai" közmondások használatának ötletéből indultunk ki. 
De nem volt mindig könnyű olyanokat találni, amelyek illeszkednek az epizódok cselekményéhez. 
Vagy olyanokat találni, amelyek elég rövidek voltak. -és érthetőek!  
Végül olyan közmondásokhoz jutottunk, mint például:  
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"Türelemmel és egy kis nyállal egy tökmagot is be tudunk juttatni a szúnyog hátába." 
A megfelelő ötlet egy cotonoui utazás során jutott eszünkbe. 
Meglátogattuk a Zinsou Alapítványt, egy szuper helyet. 
És ott viaszos táskákat árultak, a különböző szövetekről elnevezve. 
És ott azt mondtuk, remek ötlet! 
A legtöbb viaszszövet Hollandiából származik. 
A nyugat-afrikai eladónők átnevezték a textíliákat, a vásárlók számára szuggesztívebb nevekkel. 
Ezek a nevek a mindennapi életből vett helyzeteket használták ki. 
A pénzről, a munkáról, a családról... És mindenekelőtt a férfiak és nők közötti kapcsolatokról! 
Vannak olyan szövetek, amelyeket úgy hívnak  
"Side by side" 
"Drágám, ne fordíts nekem hátat!" 
"Lemezjátszók" a partijelenetekhez, 
"A riválisom szeme" 
Így könnyebb volt számunkra olyan címeket találni, amelyek megfeleltek a leforgatott epizódoknak. 
Miután ez a nagy kutató- és válogatási munka megtörtént, egy elefántcsontparti mozgóképtervezőt, 
Lionel Alavót kértük fel, hogy keresse meg a szövetek neveit. 
Ez egy egész grafikai kutatómunkát indított el. 
Ő egy egyszerű, jópofa, sőt, egy kicsit afro-futurisztikus anyagot ajánlott nekünk. 
Kaleidoszkópos effektekkel, amelyek kissé pszichedelikus stílust adtak. 
Nagyon tetszett nekünk a modernitás és a hagyományok ilyen keveréke, mint az Afropolitaine-ben! 
 
Thérèse néni szalonja 
Ahogy mondtuk, az Afropolitaine egy kitalált film, amely néha megközelíti a dokumentumfilm műfaját.  
Thérèse néni szalonjának díszletére egy igazi fodrászatban volt szerencsénk forgatni: a Laurent's-ben, 
amely nagylelkűen fogadott minket és megnyitotta kapuit előttünk, egy kőhajításnyira a Goutte d'Or 
negyedtől.  
Egy igazán inspiráló történetet ismerhetünk meg egy emberrők, aki soha nem szűnt meg küzdeni 
álmaiért, Yaoundé utcáitól Párizsig! 
https://www.facebook.com/watch/?v=205847504339557 
On vous l'a dit, Afropolitaine c'est une fiction parfois proche du documentaire. Pour le décor du salon de 
Tantie Thérèse, nous avons eu la chance de pouvoir tourner dans un vrai salon de coiffure : celui de 
Laurent, qui nous a généreusement accueil et ouvert ses portes, à deux pas du quartier de la Goutte d'or. 
Discover the inspiring story of a man who has never stopped fighting for his dreams, from the streets of 
Yaoundé to Paris! 
https://www.facebook.com/watch/?v=205847504339557 
 
 
Kommentek YouTube-on 
● Nanou Lee: 😂je sais😭 ne me dites pas qu'elle va devenir la concurrente directe de sa mère ? Aaaiie 

les problèmes😂😂😂😂 
● Coeurrrose: Leur façon de déguster la nouriture...ils m'ont donné trop faim!!! 😅😅 
● Fai ayoka: On joue pas avec gombo deh 😭😂😂 
● Nana: Trop sous côté votre web série et je suis trop fan 😂😂😍 
● Lady Zee Princesseserere: Gombo la c'est comment? 😂😂😂 Ayekpaniava 😍🤩 morceau poulet 

aussi vient faire quoi dans salon ?! 😂😂😂🤦🏾♀ ️🤦🏾♀ ️🤦🏾♀ ️ 
● Esse Adjo: je n'arrête pas de la revoir mdr j'adore et mais pourquoi il y a tjrs la photo de Chirac, je suis 

passée d'un truc ou c'est comment hahahah 
● Missyz Jah: Oh Naya 😍 
● Esse Adjo: j'adore la fin "les gens comme moi" preach :) 
● HELENE LOLOVE: Bravo. Vous avez raison. Quand je rentre dans un salon je regarde partout avant et 

quand je vous des serviettes sales ou le sol pas balayé, je prends la fuite. Trop de salons à Strasbourg 
st Denis son degeu tu n'as même pas envie de t'assoir. Et les voir manger même pas la peine 🤬🤬 

● alifrey1: La suiiiiite, viiiite !!!!! 
● Francisca Muleba: Elvira c'est ma favorite 💋 
● Charly et MAXIMOUS: trop OUF! 

https://www.facebook.com/watch/?v=205847504339557
https://www.facebook.com/watch/?v=205847504339557
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● Sabrina Corneille: C'est vraiment dégueulasse lol, ça se passe vraiment comme ça dans certains 
salons???? 

● Valérie Wamen-Ngatchou: Africaines ont malin du alimentaire africaine par vous ne veulent pas 
propres au coiffeur 

 


