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Student geselecteerd voor innovatieproject Koning Boudewijnstichting

ODISEE‐STUDENT ORGANISEERT TALENTENJACHT
VOOR BRUSSELSE JONGEREN
Student Bedrijfsmanagement Nabil Fallah (hogeschool Odisee) organiseert al voor het vierde
jaar op rij Street Talent, een talentenjacht voor en door Brusselse jongeren. Nabil is met zijn
initiatief geselecteerd voor ‘Wij zijn de toekomst’, een platform waarmee de Koning
Boudewijnstichting steun biedt aan vernieuwende projecten.
Nabil Fallah, derdejaarsstudent Bedrijfsmanagement aan hogeschool Odisee (Campus Brussel), is
geselecteerd door het platform ‘Wij zijn de toekomst’. Dat is een samenwerking van de Koning
Boudewijnstichting en Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor Gelijke Kansen. “Met ‘Wij zijn de toekomst’ krijgen Brusselse jongeren de kans om een
vernieuwend project voor te stellen waarmee ze bijdragen aan een betere samenleving in Brussel”,
legt Nabil uit.
Vierde editie Street Talent
Nabils project heet Street Talent. Jongeren uit Brussel – en in het bijzonder Molenbeek – krijgen in
deze talentenjacht de kans om hun talent voor een groot publiek te showen. “Het idee ontstond
tijdens het tv‐programma Belgium’s Got Talent enkele jaren gelden”, aldus Nabil. “Een vriend van
mij deed toen mee, en al gauw bleek dat nog meer jongeren uit mijn omgeving talent hadden.
Alleen kregen ze de kans niet om het te tonen, of durfden ze niet. Daarom besloten we een
soortgelijk project lokaal op te starten. Intussen zijn we al aan de vierde editie van Street Talent
toe.”
Professionele ondersteuning via ‘Wij zijn de toekomst’
Dankzij ‘Wij zijn de toekomst’ krijgt Nabil professionele ondersteuning om Street Talent verder uit
te bouwen. En ook sponsoring is altijd welkom, zo zegt hij. “Dit jaar hebben we wat moeilijkheden
om geldschieters te vinden, dus we kunnen alle steun gebruiken.” Nabil roept ook alle Brusselse
jongeren op om hun talenten te tonen op Street Talent. “Het gaat niet alleen om dansen en zingen.
Alle soorten talenten komen aan bod. We zoeken bovendien niet alleen jongeren om deel te
nemen aan het event, maar ook om achter de schermen te helpen als vrijwilliger. Op die manier
bereiken we alle soorten jongeren uit Brussel en Molenbeek.”
Contact (niet voor publicatie)
Nabil Fallah. E‐mail: nabil.fallah@student.odisee.be. Tel:

‐

.

Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & communicatie Odisee. E‐mail: filip.clarisse@odisee.be. Tel:
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Op donderdag februari stelt de Koning Boudewijnstichting de geselecteerde projecten van ‘Wij
zijn de toekomst’ voor aan de pers. Meer info via www.kbs‐frb.be
Facebook‐pagina Street Talent: https://www.facebook.com/Street‐Talent‐
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