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INLEIDING EN GESCHIEDENIS

De stichting organiseert festivals, evenementen en 

(media)projecten voor jongeren die de grootstedelijk 

jongeren culturen leven, beleven en uitdragen. In Ne-

derland heeft de stichting sinds de opkomst van de 

straatcultuur circa 20 jaar geleden een belangrijke pi-

oniersfunctie ingenomen.

Organisatie van de eerste Nederlandse kampioenschap-

pen Freerunning, de eerste Nederlandse kampioen-

schappen parcours. Outdoor en indoor Street Fashion 

events waarbij landelijke opkomende modemakers 

exposeren op Viva La Poze. Het Meet the Streets Fes-

tival vanaf 2004 waarbij creatief talent binnen alle stro-

mingen, muziekstijlen, subgenres binnen de jongeren 

straatcultuur op 1 evenement te zien waren. Voor het 

eerst in Nederland dat dit op deze wijze, op deze schaal 

binnen deze setting kon. Het heeft vaste kaders doen 

verplaatsen en verdwijnen. Het heeft bijgedragen om 

straatcultuur te brengen van een status waarin podia 

zich liever niet wilde roeren tot het mainstream groot-

ste jongerencultuur fenomeen in de grote steden van 

Nederland. Straatcultuur en Hiphop werd aantrekkelijk, 

fris en de creativiteit stond weer voorop in de beleving 

en uiting.

In de jaren die volgden is de organisatie gegroeid en is 

rijper geworden qua producties. Van het ontwikkelen 

van regionale en landelijke producties naar Europese 

crossmediale producties samen met toporganisatie pro-

jecten ontwikkelen op het gebied van digitale cultuur, 

erfgoed en literatuur. De stichting is hiervoor reeds be-

loond met prachtige awards door overheidsinstellingen.

Wij werken vanuit een bottom-up-benadering, neerge-

zet vanuit de sleutelfiguren uit de subculturen binnen 

“grootstedelijke” jongerenculturen. Deze diversiteit 

weerspiegeld de stichting in al zijn activiteiten, marke-

ting maar ook in de organisaties samenstelling.

Ook werken wij met hoogopgeleide bi-culturele onder-

nemers en professionals naast selfmade creatievelin-

gen die de “straat” academie hebben gevolgd. Grass-

roots entrepreneurs en theoretisch naast praktisch 

geschoolde professionals. Wij dragen uit waar wij voor 

staan. Professionalisering en ontwikkeling in de kunst, 

cultuur en media sector en vullen daarmee een leem-

te in de culturele infrastructuur in Nederland met onze 

projecten en als kennisinstituut van ”jongeren”culturen.
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STOP ACTIVITEITEN
De stichting heeft een stop van activiteiten meegemaakt 

door ziekte van de secretaris van de stichting. Na een 

strijd tegen kanker is onze voorzitter MSc, mr. Wanda 

Vreden overleden. Zij was een rolmodel voor mensen 

van kleur in Nederland. Een spin in het web van jonge-

renorganisaties die zich inzetten in de ontwikkeling en 

positief profileren van mensen van niet-westerse ach-

tergrond.

Zij heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van onze aan-

komende projecten. First Noble en Life Your Own Le-

gend, Write Your Own Myth. Er is besloten om de stich-

ting weer op te richten in 2019 en de projecten in 2020 

weer doorgang te laten vinden in haar eer en legacy. 

Onze bijdrage aan het bieden van een betere toekomst 

voor de volgende generatie jongeren. Vandaar Stichting 

Mind the Generations.

MISSIE
Wij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling naast 

profilering van grootstedelijke jongerenculturen en aan-

verwante genres door het aanbieden van een podium 

voor jong talent. Door de artistieke naast zakelijke be-

geleiding naar professionalisme dragen we bij aan de 

vergroting, verbreding en professionalisering van deze 

sector. Wij leveren met onze projecten en activiteiten 

een bijdrage aan de diversivisering van het aanbod van 

kunstinstelling en podia in Nederland naast Europa. Wij 

bieden online en fysiek ruimte voor verschillende sub-

culturen van jongeren. 

Een laagdrempelige, open omgeving, die bijdragen aan 

kunstzinnige en culturele ontwikkeling. Hierdoor wordt 

er een nieuwe, bredere en diverse interculturele doel-

groep aangetrokken die nu niet optimaal wordt be-

diend.

VISIE
Ons doel is om in de periode 2020– 2023 de in de afge-

lopen jaren opgebouwde positie binnen de sector ver-

der uit te bouwen en meer uit te dragen. We willen ons 

ontwikkelen tot het meest dynamische en uitgesproken 

kennis centrum van grootstedelijke cultuur in Europa 

en een vaandeldrager zijn van digitale wereld erfgoed. 

De bruggenbouwer met een makelaar naast schakelaar 

functie die grootstedelijke activiteiten en uitdragers ver-

bindt zonder zich te belemmeren door bestaande ka-

ders.

De huidige activiteiten zijn actueel doch gekenmerkt 

door vernieuwing, innovatie en urgentie. Inspelend op 

de vraag en tevens op het gemis van het huidige aan-

bod. Het helpen ontwikkelen en creëren van een inbed-

ding van nieuwe subculturen stromingen door ons te 

richten op de makers, producenten en artiesten zodat 

de sector zich verder kan ontwikkelen. Een aanvulling 

zijn op de culturele infrastructuur in Nederland en Euro-

pa. Zodat we internationaal netwerken kunnen vergro-

ten. Voor juist die producenten, makers, kunstenaars, 

artiesten en jongeren die niet binnen de mainstream en 

vallen doch een belangrijke rol spelen voor de ontwikke-

ling van subculturen en grootstedelijke cultuur.
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DOELSTELLINGEN

Om onze missie vorm te geven heeft de stichting de vol-

gende doelstellingen:

Een platform bieden voor de ontwikkeling en professi-

onalisering van grootstedelijke jongerenculturen en het 

bevorderen van professionalisering, ontwikkeling van 

talent en culturele ondernemerschap.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken 

door:

•  Het organiseren, produceren, ontwikkelen en exploi-

teren van tentoonstellingen, voorstellingen, projecten, 

manifestaties en evenementen op cultureel, kunstzin-

nig gebied en media;

•  Stimuleren van de ontwikkeling van literaire produc-

ties en publicaties op het gebied van heritage naast 

kunst en cultuur;

•  Samenwerkingen aan te gaan en makelen en schake-

len tussen andere organisaties, instellingen, verenigin-

gen, sleutelfiguren, stakeholders en netwerken;

•  Het beheren van een online jongerencultuur commu-

nity/web magazine en een digitaal archief waarin tekst, 

fotomateriaal, videomateriaal en audiomateriaal toe-

gankelijk is voor derden;

ACTIVITEITENPLAN:

De projecten die in samenwerking met partners reeds 

ontwikkeld zijn:

• Life Your Own Legend, Write Your Own Myth 
  Wedstrijd en coachingstraject waar aanstormend cre-

atief AfroFuturistisch talenten ontdekt worden en aan-

gespoord wordt om hun eigen “verhaal” te produce-

ren en dit voor het grote publiek op een futuristische 

wijze tentoon te stellen.

•  Creative Technology Platform
  Platform waar aanstormend talent samenkomt met 

gevestigde namen in de Nederlandse scene. Het plat-

form richt zich op het laten ontmoeten van talent in 

o.a de genres: gaming, Beeldende Kunsten, grafische 

vormgeving, fotografie, literaire kunst en multimedia.

• Digital Art Cafe
  Een rondreizend literaire voorstelling waarbij gastcu-

ratoren en auteurs in gesprek gaan over hun werk. 

Over wat voor hen de waarde is van hun culturele 

identiteit en het kunstenaarschap, welke rol het speelt 

in hun leven en welke plek het heeft in hun werk.

• Shared History of the World
  Digitale erfgoed meets creative technology. Learning 

by doing.

• Digital Futures
  Virtual Reality environment building workshops en 

trainingen door AAA artiesten.
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STRATEGIE
Veel aanbieders die zich richten op jongerenculturen 

richten zich op de uitingen van de meest populaire 

stromingen binnen de grootstedelijke jongerenculturen 

waaronder de muziekstijlen zoals Hiphop, rap en R&B 

en Hiphop dansstijlen met de daarbij behorende sub-

culturen en activiteiten.

Onze strategie is om dit juist niet te doen. Wij kiezen 

ervoor om ons te richten op de doelgroepen die moei-

lijk bereikbaar zijn en die minimaal bereikt worden door 

het huidige aanbod van podia en kunstinstellingen en 

in producties. Juist daar waar de noodzaak hoog is voor 

community building en ontwikkeling in professionalise-

ring. Door jongeren/jongvolwassen aan te spreken die 

middelbaar en hoger zijn opgeleid binnen de sector. 

Die zich op het gebied van educatie willen verdiepen en 

verbreden. Een platform te bieden voor producenten en 

makers. Met als doel een professioneel platform te zijn 

voor aanstormend talent en kunstenaars en artiesten 

die als cultureel ondernemer actief willen zijn. Hierdoor 

zal de sector ontwikkelen doordat er kennis wordt ge-

deeld en er meer spelers betrokken zijn bij deze ontwik-

keling. Het gaat verder dan juist het aanjagen. Wij willen

bijdragen met onze expertise om als internationaal plat-

form te fungeren wat deze jongeren bindt. Hiernaast 

specialiseren wij ons op naast podiumkunsten met 

name op digitale kunsten, literatuur, the Metaverse, 

web 3.0 en immaterieel/materieel erfgoed. Deze com-

binatie is vrij uniek te noemen In Nederland en Europa.
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EXPERTISE CENTRUM DIGITALE 
KUNST EN CULTUUR & INSTITU-
TE FOR WORLD HISTORY
Door de jarenlang opbouw van kennis, ervaring en 

netwerken fungeren we als een kenniscentrum op het 

gebied van grootstedelijke naast Afro-Caribische kunst, 

cultuur en uitingsvormen. We zijn op de hoogte van de 

wensen en behoefte van onze achterban en kennen de 

gehele nationale sector. Van voorlichting, begeleiding, 

advisering naast bemiddeling en uitvoering.

Vanaf 2022 zal de stichting omgedoopt worden tot First 

Noble Foundation, the European Institute for World His-

tory en hierbij het internationale veld officieel betreden 

met crossmediale producties.

FINANCIËN
De individuele projecten zullen gefinancierd worden 

vanuit projectaanvragen op incidentele basis naast 

crowdfunding en giften. De stichting heeft geen aan-

vraag ingediend voor structurele subsidies bij gemeente 

en overheden. In de volgende cultuurplanperiode kan 

dit wellicht wel het geval zijn. Dan is de basis gezet met 

de juiste verankering voor deze nieuwe activiteiten in 

Nederland en Europa.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT
Stichting Mind the Generations/ First Noble Foundation 

is een inclusieve organisatie op alle niveaus, in bestuur, 

publiek, programmering, personeel en partners. Diver-

siteit zit verweven in de ontwikkeling, uitvoering en in 

de producties.Ons programma komt altijd tot stand in 

co-creatie met onze partners en communities Dat werkt 

goed omdat onze medewerkers onderdeel uitmaken 

van onze community. Zowel ons vaste freelancers als 

onze vrijwilligers. De stichting belichaamt daarmee niet

alleen onze visie maar is herkenbaar en vertrouwd voor 

ons publiek waardoor het thuiskomen is voor onze deel-

nemers en bezoekers.
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FAIR PRACTICE CODE
Fair Pay: We werken in een omgeving waar het gemid-

delde inkomen minimaal is. Entreeprijzen van activitei-

ten houden wij laag of evenementen maken wij gratis 

toegankelijk. Tegelijk betalen wij artiesten en talenten 

marktconform voor diensten en kunsten. In de sector 

Creative Technology zijn de prijzen vele malen duurder 

dan men in de kunst en cultuursector gewend is. On-

danks dit kiezen wij voor Fair Pay, al staat de begroting 

hierdoor onder druk.

BESTUUR EN GOVERNANCE
Ons driekoppige onbezoldigd bestuur biedt ruimte voor 

variëteit in achtergrond en ervaring. Het bestuur verga-

dert vier keer per jaar. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in de sta-

tuten omschreven. Het bestuur wordt aangesteld via 

het schema van aan- en aftreden.
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COLOFON 

FOTOGRAFIE

VORMGEVING

CONTACTGEGEVENS

COCO OLAKUNLE
AIRICH
BY ODESSA DC

MIRJAM FRAIPONT GRAFISCH ONTWERP 
WWW.MFGO.NL

FIRST NOBLE
PRINSENGRACHT 25
2512 EW DEN HAAG
INFO@FIRSTNOBLE.ORG
WWW.FIRSTNOBLE.ORG

First Noble Foundation is een handelsnaam van Stichting Mind the Generations


