De crowdfundingactie voor het boekproject De vier vrienden van de studio is al even bezig
en komt nu in zijn laatste fase. Dank je voor je belangstelling en/of bijdrage.
De campagne loopt nog 10 dagen: het moment om een laatste promotieactie te beginnen
om het gedoneerde bedrag tot 80 % of 100 % te krijgen. Tot nu toe sta ik op 43 %, 3068
euro. Nu kun je me helpen om op een ruime 80 % uit te komen. Wat ben ik van plan?
Promotieactie verkoop van vier werken op papier van Nel Pak: 4 x 700 euro
Het is geen veiling, de prijs van de vier werken kan niet opgedreven worden. Ik bied vier
werken in lijst aan voor 700 euro, omdat ik daarmee het boekproject wil steunen. De prijs
staat niet in verhouding tot de verkoopprijs die ik normaal zou rekenen, het is een speciale
prijs, waarmee je de actie voor de vier vrienden van de studio ondersteunt. Met 4 x 700 =
2800 + 3068 = 5868, haal ik de cruciale 80 % (5600) van het streefbedrag van 7000 euro.
Je vindt de werken in de bijlage in pdf. Het zijn twee tekeningen en twee houtsneden. Met
zijn vieren zijn zij mijn ambassadeurs om de crowdfundingactie een grote zet te geven.
Spelregels
- De promotieactie loopt 4 dagen, van vrijdag 20 mei 9.00 uur t/m maandag 23 mei 22.00
uur. Het is dus zaak om snel te reageren.
- Je kunt reageren via een mail naar nelpak@planet.nl of sms aan 0633767394 en een
van de vier werken kopen voor precies euro 700, niet meer, niet minder. In je bericht noem
je het nummer van het werk.
- In principe kun je het werk direct on line kopen, maar als de actie rustiger verloopt, is er tijd
voor een kijkdag: zaterdag 21 mei 15.00-18.00 uur in mijn atelier aan de Alkhof 57c, 3582
AX Utrecht.
- De spelregels zijn hard en simpel: die het eerst komt via de mail of sms, die het eerst
maalt. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren op het eerste koopverzoek en zal je dan met een
mail bevestigen dat jij de gelukkige koper van het werk bent, met het verzoek het bedrag
van 700 euro te doneren op de site van voordekunst.nl. Bij meer gegadigden neem ik
uiteraard contact op in volgorde van binnenkomst van de berichten.
- Het werk kan opgehaald worden na voltooiing van de crowdfundingactie, dus na 30 mei, of
enkele dagen erna. Als de crowdfundingactie als geheel leidt tot een bedrag onder de 5600
euro, vervalt de verkoop, omdat dan alle donaties worden teruggestort.
Als dank voor deze speciale donatie van 700 euro krijg je dus:
1: mijn enorme dankbaarheid en 2: een kunstwerk in lijst
en 3: je steunt het boekproject de vier vrienden van de studio met een grote bijdrage.
Daarmee word je zelf een van de vier vrienden van de studio, als je dat niet al was ;-)
Nummer 1 t/m 4 in het klein:
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Vier werken op papier van Nel Pak, elk voor € 700, in houten lijst
Nummer 1
Summer sale II (Japanse houtsnede 120 x 70 cm, proefdruk 2004) in een houten lijst van
135,5 x 80 cm

Nummer 2
Kralen rijgen (tekening inkt, pastel en collage 2004, 126 x 71,5 cm) in een
houten lijst van 135,5 x 80 cm

dit is de juiste stand

!!

Nummer 3
Aap (tekening inkt 70 x 100 cm, 2e uit een reeks van 5, 2009) in een houten lijst 72,5 x
102,5 cm

Aap (in lijst) in atelier, op voorgrond
beelden in vuursteen Lout Sont, 2010

Nummer 4
Joy (Japanse houtsnede AP 3, 26 x 18 cm, 2009) in houten lijst 42,2 x 32,2 cm

De haiku is van Nonoguchi Ryuuho (1595-1669):
Koe nakute hana ya kozue no takai warahi.
De vertaling van Henri Kerlen (in: Dauw op het mos - Haiku, samengesteld en uit het
Japans vertaald door Henri Kerlen. Uitgeverij Kairos, Soest, 1999.) luidt:
Al hoor je ze niet, de bloesems aan hun takjes schateren het uit.
Mana Kobuchi, bij wie ik Japanse taallessen volgde, heeft me geholpen met
een vertaling in het Engels:
No sound at all yet blossoms and twigs burst into laughter.

Joy temidden van inkttekeningen in het atelier 20 september 2009

