
Amsterdam 16 juni 2014 
 
Lieve mensen, 
De afgelopen week kreeg ik veel vragen over het kickstarter project, hierbij licht ik het toe 
 
Kickstarter 
is een Amerikaanse crowdfunding website waarop je een cultureel project kan promoten. 
'Echo the Now' is gedurende 30 dagen te zien voor iedereen die een internet aansluiting 
heeft en de link heeft. Iedereen kan eraan bijdragen dat het project tot stand komt. Mijn 
doel is in 30 dagen 15.000 euro in te zamelen om 'Echo the Now' de film te maken. Elke dag 
telt, elke donatie telt, hoe meer donaties we hebben, hoe meer mensen het project 
financieel ondersteunen én het project vertrouwen geven en draagkracht. 
 
Wat gebeurt er met jullie bijdragen 
Als je Echo the Now financieel ondersteunt, maak je het mogelijk om met professionele 
mensen te filmen op 16 mm. materiaal. De leden van de crew werken voor gereduceerd 
tarief. Met goede contacten in het veld kunnen we ook de apparatuur huren tegen redelijke 
prijzen. 16mm film wordt steeds zeldzamer, de kwaliteit is waanzinnig mooi voor een 
vertaling van de sensitieve materialen en kleuren van mijn werk. We werken 15 draaidagen 
met een kleine crew van 8 mensen. (Producent, regisseur/acteur, camera, geluid, editor, 
assistent, dichter en fotograaf). Ik werk eerst aan het script, in het najaar, winter 2015 gaan 
we draaien en dan volgt de postproductie, het monteren van de film en deze bioscoop-klaar 
maken. 
 
30 dagen 
Als ik in dertig dagen dit bedrag inzamel krijgt kickstarter 5% van het bedrag. Als ik het niet 
haal valt het project in het water, no cure no pay, krijgen zij niets en ik ook niet. Dit 
betekent dan ook dat het bedrag dat je doneert pas wordt afgeschreven als we het wel 
halen. Als je via de bankrekening betaalt, wordt je bijdrage teruggestort. 
 
Hoe werkt de kickstarter pagina 
Via de link zie je meteen de intro-film, aan de rechterkant staan de pledges/donaties waarop 
je kunt klikken. Je wordt dan naar een venster geleid waarin je moet inschrijven (sla het 
facebooklogo over) en dan kun je alleen met een creditcard betalen. 
Als je naar beneden scrollt op de pagina, worden de pledges/donaties toegelicht, zo is er ook 
een catalogus die je kunt aan klikken en waar je voor 50 euro een werk kan uitzoeken. Als 
je een werk kiest, stuur mij dan even een email (echothenow@gmail.nl) met het nummer. 
Als je een groter bedrag doneert krijg je een kunstwerk op formaat, echt mooi geprepareerd 
of je kan kiezen voor een workshop of voor een onvergetelijke ervaring als het 
performatieve 7 gangen diner van Wessel Holleman: http://www.glococo.com - in het 
atelier. 
 
Dank jullie wel! 
 
hartelijke groet, 
Anet 
 
 
020 7853532 
06 13830345 
 
* Het gehele project is samen met Milda Navickyte uit Litouwen, stagere van de HKU Fine 
Arts ontwikkeld. Zij doet daar deze week haar eindexamen 


