
 
 
Naam: Pamela 

Geboortejaar: 1993 

Woonplaats: Buenos Aires  

Familie en sociale situatie: 

Pamela’s ouders komen allebei uit Bolivia maar hebben elkaar in Argentinië leren kennen. Haar 
moeder heeft in Argentinië de middelbare school afgemaakt en kwam in die tijd in contact met 
muziek (piano). Haar vader was ook altijd al bezig met muziek. Pamela heeft ook twee muzikale 
broers en een zus die net als zij in het ZAP Orkest van Retiro spelen, waar Talent met hen in contact is 
gekomen.  

Opleiding: 

Middelbare School en nu student aan het Nationaal Conservatorium 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Pamela is violiste en studeert heel hard om echt een professionele violiste te worden. 

Citaat uit het aanvraagformulier: 

Mijn droom is om van de muziek te kunnen leven. Vanaf dat ik heel klein was hebben mijn ouders me 
altijd ingeschreven voor cursussen, zoals theater, clown etc. en ook bij Musica Esperanza ( een project 
opgezet door een NGO). Daar heb ik mijn liefde voor de muziek ontdekt. Ik heb er drie jaar fluit 
gespeeld, we speelden en zongen populaire muziek met fluit, gitaar, charango ( een kleine gitaar uit 
het Andesgebied) en percussie. De lessen werden bij ons in de Villa gegeven en het heeft me altijd 
geïnspireerd en aangemoedigd.  
 

Ervaring tot nu toe:  

Heel goed. Talent heeft al een deel van haar studie betaald. Door naar een betere opleiding te 
wisselen is haar totale studieduur verlengd. Pamela speelt in twee prestigieuze jeugdorkesten, maar 
de inkomsten hieruit zijn niet zeker en niet genoeg om van rond te kunnen komen. Ze krijgt gratis 
bijlessen van een gepensioneerde violiste van het orkest van theater Colon, het meest prestigieuze 
van het land. Onder haar begeleiding heeft ze auditie gedaan en is toegelaten tot het Instituto 
Superior de Arte  van Teatro Colon, een interne opleiding van twee jaar die ze naast haar studie zal 
doen. Met haar jaar zal ze 15 keer optreden in het theater, we zullen dus veel van haar talent kunnen 
genieten! 

 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2015 2016 2017 2018 

€ € 900,00 € 900,00 € 

 

Geplande periode van ondersteuning: nieuwe vervolgaanvraag 2016 -2017 


