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Stichting Infamous biedt cursussen en workshops aan met 
name jongeren, in het kader van echte mediaproductietrajec-
ten met volwaardige, professionele mediaproducten voor ex-
terne opdrachtgevers. Naast het geven van cursussen, lessen 
mediawijsheid en mediatrainingen, voert Infamous opdrachten 
uit voor overheden en bedrijven. Ook zet de stichting projecten 
op met een maatschappelijke relevantie.

Cursussen
Media omvat vele verschillende disciplines. Daarom biedt In-
famous cursussen aan in diverse uiteenlopende vakdisciplines, 
zoals: Video opnamen en- montage, nabewerking, pre-produc-
tie, geluidsopnamen- en bewerking, fotografie, animatie, gra-
fisch design en webdesign. Naast internationale experts heeft 
Infamous Productions Foundation twee vaste leermeesters in 
huis met een lesbevoegdheid. De jonge beeldmakers kunnen 
dan ook veel kennis en praktijkervaring vergaren.

Stages
Ook biedt Infamous stageplaatsen aan MBO studenten uit Bo-
naire en aan jonge professionals in wording, afkomstig uit zo-
wel het gehele Caribisch gebied als uit Nederland. Zij kunnen 
praktijkervaring opdoen met het maken van professionele pro-
ducties binnen de media vakdisciplines onder begeleiding van 
internationale experts uit o.a. Nederland, Aruba, Curaçao en de 
Verenigde Staten. Primair bedoeld voor jongeren en jongvol-
wassenen, maar ook voor volwassenen.

Als Allround Media Stichting biedt Infamous, gevestigd op Bonaire, cursussen en workshops aan voor met name 

jongeren en Full Service Media Solutions voor overheden en bedrijven. Infamous wil goede stage/ervaringsplaatsen 

creëren voor jonge mediamakers en daarmee bijdragen aan een bloeiend mediaklimaat op Bonaire en in de regio.

Full Service Media Solutions
Media campagne nodig? Bedrijven en overheden kunnen bij 
Infamous terecht voor ‘all in one’ media totaalpakketten of 
losse producten. Branding, online marketing, websites, com-
mercials, corporate identities, bedrijfsvideo’s, Infamous helpt 
je jouw boodschap helder over te brengen. Daarnaast kan je 
bij Infamous ook terecht voor consultancy op het gebied van 
branding, online marketing en cross media.

De producten die we o.a. leveren
Videoproducties als: Bedrijfsfilms, voorlichtingsfilms, narrow-
casting, billboards, commercials voor TV, documentaires, regis-
traties (meercamera), animaties en leaders.
Audioproducties als: Geluidopnamen- en bewerking, muziek-
compositie- en productie.
Grafisch ontwerp als: Webdesign, WordPress websites, huisstij-
len, logo’s, motion Graphics, illustraties.
Diensten als: Regie, camerawerk, preproductie.
Content & Online marketing: Copy writing, web content, social 
content, vertalen (EN – NL),  online appearance, social media.

Meer info: www.infamous.productions

Bonaire als mediacentrum voor de Cariben



Voor wie zijn de cursussen?
Ben je tussen de 16 en 25 jaar of voel je je jong genoeg om nog 
te leren? En heb je een grote passie voor bijvoorbeeld video, 
multimedia, animatie, internet en design? Dan zijn onze cursus-
sen uitstekend voor jou!

Door wie?
Je krijgt les van ervaren professionals en de mogelijkheid om 
mee te werken aan professionele mediaproducten en projecten 
als: Nieuwsprogramma’s, reportages, commercials, registraties, 
bedrijfsfilms, instructiefilms en documentaires. Je leert veel in 
de praktijk en je werkt samen met experts. De kwaliteit van de 
cursussen wordt zorgvuldig in de gaten gehouden door leer-
meesters met een Nederlandse lesbevoegdheid.
 
Je kunt kiezen voor de instapcursus of voor een losse cursus-
module:

De instapcursus videoproductie
Met de instapcursus leer je de eerste beginselen van hoe je een 
videofilm kunt maken en je leert wat voor invloed media uitin-
gen hebben op jou en jouw omgeving.
Deze cursus bestaat uit 3 lessenreeksen:
1. Basis Media: De beginselen van mediawijsheid en film ma-
ken. 2. Vervolg Media: Vervolg. 3. Mediaproduct maken: Het 
gehele traject van idee naar eindresultaat.

Als je deze cursus succesvol afrondt, krijg je een certificaat en 
mag je tegen vergoeding meewerken aan echte producties die 
Infamous maakt.

Aparte cursussen
Naast de instapcursus biedt Infamous ook meer gespeciali-
seerde cursussen aan. Bijvoorbeeld: Animatie, nabewerking, re-
dactie, design, montage, camerawerk, fotografie of audio-op-
namen. Elke cursus kan los gevolgd worden en bestaat uit 5 
lessen. In het aanmeldformulier op de website vind je alle ge-
specialiseerde cursusmodules.

Alvast aanmelden
De instructietaal wordt Nederlands en/of Engels en de kosten 
zullen heel laag zijn. Aanmelden kan door het formulier in te 
vullen op www.infamous.productions/cursussen_aanmelden/
Vergeet niet jouw cursus aan te vinken.
Je bent nog tot niets verplicht, maar wordt wel op tijd door 
Infamous geïnformeerd, zodat je je later definitief kunt inschrij-
ven. Heb je vragen?: info@infamous.productions

Leer alles over video, audio en design!

Unieke cursussen op de BES-eilanden

Wil jij alles weten over het maken van video’s, muziek, animaties of design? Of is het jouw droom om te leren hoe je 

een professionele video kunt maken? Weten hoe je jouw beats op de juiste manier afmixt? Of heb je altijd al willen 

leren werken in Photoshop? Meld je dan nu alvast aan bij Infamous, want bij ons kan je dit allemaal leren!
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