Persbericht:
Talentenbeurs ”Tweenstalent” reikt Nouri Tweens Award uit
Meer dan 1000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar komen op vrijdag 14 juni naar het theater de Meervaart
Amsterdam voor de talentenbeurs "Tweenstalent". Onder begeleiding van professionals testen zij hun
talenten om zo zelf uit te vinden waar hun toekomst ligt.
Ook dit jaar zal de Nouri Tweensaward uitgereikt w0rden uit de handen van de broer van Abdelhak Nouri aan
de meest inspirerende leerling en docent. Abdelhak Nouri is sinds de start van het project ambassadeur van
Tweenstalent en fungeert als belangrijk rolmodel voor de doelgroep. Hij staat voor hoop en inspiratie en met
deze award willen we die erkenning doorgeven aan anderen.
Daarnaast zullen verschillende bekende en prominente Nederlanders als rolmodel aanwezig zijn, (waaronder
Oussama Ahammoud (Mocro Maffia- Muis), Sergio IJsel (Bon Bini Holland), Anouk & Pricilla (The voice Kids),
Mohamed Chaara (Shouf Shouf Habibi) om de jongeren te begeleiden. Hun boodschap is om de leerlingen te
laten inzien dat ze zelf regie hebben over hun toekomst.
Alles is mogelijk in theater de Meervaart, dat is omgetoverd in acht talenteilanden waar jongeren op speelse
wijze kennis kunnen maken met ’grote mensen’ beroepen. Ze leren hechten op een spons, een brandje
blussen, in toga pleiten als advocaat, stewardess zijn. Het is slechts een fractie van de beroepen die zij kunnen
testen.
Tweenstalent heeft als doel om enerzijds het talent van jongeren een podium te bieden en anderzijds de
verbindende factor te zijn voor de buurt. Jongeren komen die dag samen met als gemeenschappelijke doel:
het beste uit jezelf halen.
Paspoort naar je Toekomstdroom heeft sinds haar lancering meer dan 50.000 jongeren geïnspireerd en
gemotiveerd. De lesformule is in 2009 met de ondernemersprijs bekroond en wordt vrijwillig georganiseerd
door een team van jonge rolmodellen op basis van sponsorgelden en subsidies.
Noot voor de redacties:
Kom ook naar de talentenbeurs vrijdag 14 juni, theater de Meervaart in Amsterdam, van 11.00 uur tot 13.00
uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Mohamed Chaara.
Telefoon: 06-1444 2346
Mail: info@projectpaspoort.nl
Website: www.tweenstalent.com

