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Curogqo gqstheer voor
Cqribische Ku nstn ijverheid
Prijs Unesco
De nationale Unesco-commissie op
WILLEMSTN)
Curagao zal dit- jaar de competitie voor de flnesco'
priis vosr Kunstniiverheid voor het Caribisch gebied
organiseren. De intemationale competitie zal bestaan
uit de beste kunstnijverheidswerken uit de regio.
De selectie per deelnemend natuur en het werk moet
(ei)land zal de komende geproduceerd worden op een
maanden op eigen bodem 'eerlijke' manier.
plaatsvinden. Pas daarna
zullen de beste kunstnijver- De deelnemende kunstnijheidswerkers uit de Caribi- verheidmakers zullen met
sche regio rond juli van dit hun werk opgenomen worjaar hun krachten met el- den in een internationale

kaar meten. De prijs zal aan catalogus die het werk in de
zes gelukkigen worden uit- regio onder de aandacht zal
gereikt. De lokale voorronde brengen. Verder zal er een
van deze competitie voor Cu- certificaat van excellentie
ragaose kunstnijverheid zal aan het product gehangen
op 29 en 30 april gehouden worden, zal et een expositie
worden. Een internationale worden georganiseerd en zal
jury zal de kunstnijverheid er flink promotie gemaakt
beoordelen op diverse eri- worden via de regionale web'
teria waaronder het niveau site van het evenement. Uivan innovatie, vakman- teraard zal er ook aandacht
zijn voor de auteursrechten
schap, ontwerp, commerciEle
waarde en oorspronkelijk- die op het werk rusten.
heid. Er moet ook rekening Deze l-Inesco-competitie
gehouden worden met de wordt al sinds 2001 georga-

Info-ovond
Om de lokale kunstnijverheidswerkers te informeren over
deze Unesco-competitie zal er op 20 februari van 18.30 tot
20.30 uur een informatieavond worden georganiseerd. Ook
bestaat er die avond de mogelijkheid om zich te registeren
voor de lokale voorronde. De avond zal gehouden worden
bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Techniek en
Sport in hetAPNA-gebouw aan de Schouwburgweg 24 -26
(tegenover Sentro Fro Arte).
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met
de nationale llnesco-commissie op telefoonnummers : 43437L1,434-3764 en 434-3734 of per e-mail: unescoaward@
gmail.com

niseerd. Aanvankelijk begon-

nen in Zuid-oost Azi6, is dit
initiatief verder uitgewaaierd over de wereld. In 20L2
werd de competitie voor het
eerst georganiseerd voor de
Caribische regio,.,Gastland
toen was Jamaicaj Met het
evenement wil de Unesco de
kunstnijverlieid stimu:leren.
De ilatioqale,commissie van
IJneseo 'op Curag,ao werkt
samen mei een team van
vertegenwoordigers uit verschillende disciplines om van
dit evenement eeln,succes te
maken. Daalgnder,bevinden
zich afgevaardigden van het
ministerie van Economische
Zaken, het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en experts uit
de lokale kunstnijverheidsector.

