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Doel          Most Wanted

Een structurele bijdrage leveren aan de 
verbetering van kansen voor jongeren (12 t/m 
23 jaar) op Curaçao qua opleiding en/of werk. 

Daarbij worden culturele trajecten ingezet als 
voertuig voor duurzame talent-ontwikkeling
leidend tot werkgelegenheid of onderwijs. 
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Ambities      Most Wanted

• Initiëren en uitvoeren van herkenbare  evenementen en 
duurzame culturele routes voor jongeren leidend naar 
school of werk.

• Herkenbare positie verwerven binnen de lokale culturele 
infrastructuur op het gebied van jongeren op Curaçao.

• Een bijdrage leveren en het stimuleren van een 
bloeiende jongeren cultuur voor en door jongeren 
zichtbaar in de buurten.

• De stem van jongeren beter laten horen via 
culturele/creatieve uitingsvormen.

• Stimuleren van een gezonde samenwerkingscultuur 
binnen de culturele sector
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Omgeving     Most Wanted

• Sociale- en gedragsproblemen van jongeren eerder regel 
dan uitzondering 

• Hoge schooluitval en jeugdwerkloosheid op Curaçao; 
34% van jongeren op Curaçao is werkeloos.  

• Overheid investeert minimaal in jongeren
• Groot aantal initiatieven gefinancierd via fondsen en 

sponsoring met weinig zichtbare samenhang
• Cultureel aanbod eenzijdig en gebrekkige media voor 

jongeren
• Arbeidsmarkt toerisme groeit de komende jaren enorm
• Vraag naar entertainment en vermaak voor toeristen zal 

daarmee eveneens toenemen
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Strategie      Most Wanted

Relaties aangaan en reputatie bouwen leidend tot ‘ruil’

Duurzame samenwerkingsverbanden bouwen

Kennis en ervaring verbinden

Culturele activiteiten inzetten als “voertuig”
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Activiteiten      Most Wanted

• verbeelding van ambities
• gefaseerde opbouw leidend naar school of werk
• doorstroom op basis van: motivatie, presentie en talent
• ‘afvallers’ doorgeleiden naar passende alternatieve activiteit
• na drie jaar self sustainable

Fase 1 start 2009 Oriëntatie Arte den Mi Bario 8 weken

Fase 2 start 2009 Verdiepen Wanna be an Artist?
-Theater
-Media (UCee Connection)

8 Weken

Fase 3 start 2009 Productie Most Wanted
Theater
-Media (UCee Connection)

13 weken

Fase 4 start 2010 Overdragen Training Peers 4 weken
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Fase 1   Arte den mi Bario

Jaar Instroom
jongeren

Aantal
weken

Aantal 
workshops

Locaties/
wijken

Duur per 
workshop

2009 172 8 9 3 2  à 3 uur

2010 239 8 10 4 nieuw 2  à 3 uur

• community arts in de wijk
– Jaar 1: Pietermaai, Nieuw Amsterdam, Souax
– Jaar 2: St Micheal, Banda Abou, Koraal specht, Seru Fortuna

• stimuleren van actieve kunstbeoefening en verbetering van de onmiddellijke 
leefomgeving in de Curaçaose wijken

• bij dragen aan positief en actief burgerschap van Curaçaose jongeren
• via acteren, dansen, muziek, poppenspel, (nieuwe) media,  radio, televisie 

en video programma’s maken
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Fase 2   Wanna be an Artist

Jaar Instroom
jongeren

Aantal
weken

Aantal 
workshops

Locaties/
wijken

Duur per 
workshop

2009 77 8 6 3 6 uur

2010 99 8 6 3 6 uur

• theater/podium en media (UCee Connection)
• veel ruimte voor eigen initiatief 
• jongeren betrokken bij alle aspecten theater en media maken 
• binding (‘engagement’, ‘participatie’) tussen de jongeren en hun 

wijk staat centraal
• thema’s zoveel mogelijk vanuit de jongeren laten ontstaan.
• persoonlijk ontwikkelplan; werken aan competenties 
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Fase 3  Most Wanted

Jaar Instroom
jongeren

Aantal
weken

Aantal 
workshops

Locaties/
wijken

Duur per 
workshop

2009 36 13 3 3 12 uur

2010 30 13 3 3 12 uur

• jongeren worden behandeld als beginnende professional: artiest of 
mediamaker (UCee Connection)

• theater/podium: werken vanuit  vaste teksten aan  een avondvullende 
theatervoorstelling: Living History, Dinnershow, You me and Paradise.

• media: drie mediagroepen: redactie, video/tv en radio (wijkgerichte thema’s 
door de jongeren zelf bedacht)

• van consument naar producent 
• afsluiting:o.a. presentaties in de wijk, via radio en tv en internet
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Fase 4  Training Peers

Jaar Instroom
jongeren

Aantal
weken

Aantal 
workshops

Locaties Duur per 
workshop

2010 12 4 1 1 4 uur

2011 12 4 1 1 4 uur

• voor jongeren met ambitie en de potentie om hun kennis aan 
andere jongeren over te dragen 

• maken zelfstandig een voorstelling of media productie maken en 
leren daarbij flankerende educatieve activiteiten te ontwikkelen

• worden onder begeleiding ingezet bij uitvoering Fase 1 in jaar 2
• werken aan artistieke, zakelijke, sociale en pedagogische 

competenties.
• Franklin Covey instituut verzorgt training persoonlijk leiderschap.
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Vervolg  Most Wanted

• Nieuwe lichting Peereducators en artiesten inzetbaar 
voor maken en spelen van professionele producties.

• Deel stroomt door naar kunstvakonderwijs
• Inrichten eigen impresariaat
• Producties voor o.a. toeristenindustrie en onderwijs 

ontwikkelen en verkopen via impresariaat
• Jongerenmagazine professionaliseren en doorbouwen



Dank voor uw aandacht
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