CONSTRUCTIE VERLAGING
EIGEN BIIJDRAGE
Deelname aan Shaken kost €800*. Je kunt zelf
deze kosten verlagen met €500* door gebruik
te maken van onderstaande informatie in combinatie met je eigen inzet.
De kostprijs van de Shaken week is €1.600*
per deelnemer maar door samenwerking met
grotere partijen die het project sponsoren en
subsidiëren kunnen wij het jou aanbieden voor
€800*.

ONDERNEMERSCHAP
Om als kunstenaar je passie voor de inhoud
van je vak te kunnen volgen is het van belang
dat je je ondernemend opstelt.
Volg de volgende stappen en breng de prijs
terug naar €300 *.

1

EIGEN BIJDRAGE

Een deel van de prijs (€300 *) betaal je zelf als
kunstenaar. Door te laten zien dat je er zelf in
investeert is het veel makkelijker om een derde
partij om een bijdrage te vragen. Bij stap 3 lees
je hier meer over.

2

VERKOOP EINDPRODUCTEN

Aan het eind van de projectweek ontvang je
van ons 10 exemplaren van het eindproduct. Dit
product
kun je van te voren al te koop aanbieden voor
bijvoorbeeld €25* per stuk zodat je zeker bent
van een bedrag van €250 *.
In deze PDF vind je een voorbeeldbrief die je
kunt gebruiken om mensen te laten intekenen.

3

ONDERSTEUNING AANVRAAG

Je draagt zelf een deel bij aan het benodigde
budget. Hiermee vergroot je de kans dat je
ondersteuning krijgt van gerelateerde instellingen. Vaak zijn hier binnen instellingen
namelijk individuele mogelijkheden voor, als jij
aantoont dat je je hier zelf voor inspant en laat
zien wat je zelf al doet. Je kunt aan partijen
denken als opleidingsinstituten, creatieve
broedplaatsen, particuliere sponsor, etc.
In deze PDF vind je een voorbeeldbrief die
je kunt gebruiken als je ondersteuning wilt
aanvragen.

* Exclusief BTW

DEELNAME INTERDISCIPLINAIR PROJECT
Van <datum> ......tot en met ......wil ik deelnemen aan het project ‘Shaken not stirred’
<jaartal> ...........
Dit is een interdisciplinair kunstenaarsproject
dat zich richt op samenwerking tussen een
zeer brede groep jonge en gevorderde kunstenaars. Hierbij staat het opzoeken en verleggen
van grenzen tussen disciplines centraal.
De week richt zich op uitwisseling en het
realiseren van concreet eindresultaat.
EXPERIMENTEEL EINDPRODUCT
Welke vorm dit precies krijgt, is een spannend
experiment. In het verleden zijn er bijvoorbeeld
een cd met audio en video in een verpakking
met autonome kunstwerken, een boek met
cd-rom en een groot gesamt kunstwerk van
vinyl met uitklapboek gerealiseerd. Ik benader
jou omdat je in het verleden enthousiast hebt
gereageerd op mijn werk en omdat ik denk dat
je mij hierbij kunt ondersteunen.
VOORVERKOOP
Ik zou je willen vragen mij en mijn ontwikkeling
als kunstenaar te ondersteunen door hierbij op
voorintekening een exemplaar te bestellen van
mijn eindproduct, uit het project. De kosten
hiervan
zijn €25* per stuk. Dit document is na jouw
ondertekening de “tegoedbon”.
Hiermee ondersteun je mijn werk en
ontwikkeling en maak je het voor mij mogelijk
om deel te nemen aan een uniek project.

* Exclusief BTW

DEELNAME INTERDISCIPLINAIR PROJECT
Van <datum> ..............tot en met ............ wil ik deelnemen aan het project ‘Shaken not stirred’ <jaartal>..................
Dit is een multidisciplinair kunstenaarsproject dat zich richt op samenwerking tussen een zeer brede
groep jonge en gevorderde kunstenaars. Hierbij staat het verleggen van grenzen, het vergroten van
zelfbewustzijn en ontwikkeling van persoonlijke en professionele competenties centraal.
Voor meer informatie is het mogelijk om op www.shakennotstirred.nl een uitgebreide PDF te downloaden. U kunt
ook direct contact opnemen met Wim Küper (E: HYPERLINK “mailto:w.kuper@dollypop” w.kuper@dollypop, M: 06
4209.3629).
EIGEN BIJDRAGE EN ONDERNEMERSCHAP
In het project wordt samengewerkt met Kunstenaars en Co en een flink aantal van de grote
kunstopleidingen in Nederland.
Het project is confronterend en intensief.
Er is begeleiding op artistiek/inhoudelijk vlak en belangrijke procesbegeleiding voor mij als persoon.
Voor de deelnemers is er een aanvullende eigen bijdrage van €800* Euro. Om dit bedrag te betalen
investeer ik zelf €550* euro in mijn ontwikkeling als cultureel ondernemer.
Onderdeel van het project is coaching gericht op mijn leerdoelen en als eindresultaat is er een
eindproduct en een aantal presentaties.
ONTWIKKELING EN INVESTERING
Met deze brief wil ik u vragen mij te ondersteunen in mijn ontwikkeling door het resterend bedrag van
€250* aan te vullen. Als tegenprestatie wil ik graag een gerichte vraag meenemen of verslag doen van de week.
Ik stel het zeer op prijs als u deze vraag in overweging wilt nemen.

* Exclusief BTW

