CROWDFUNDING ELEGIE
Best lezer van dit verzoek,

Onder de naam de 'Rode schuur' zijn wij, Danël Tavenier en Peter Minnee, een kleine drukkerij
begonnen in Noordwijk in het rode atelier van Daniel Tavenier. Het is onze bedoeling om kleinschalig,
ver jnd crea ef drukwerk te gaan leveren.
We hebben al een oude goed func onerend drukpers kunnen kopen. De aanschaf van een
bijzondere pers met een markante historische connec e is op handen. Het gaat om een Korrex
proefpers die momenteel staat te versto en in een klein Amsterdams atelier. Deze unieke pers uit de
jaren 60 stond aan de basis van de kinderboekenweek en werd bediend door de illustere
‘Zondagdrukkers'.
Het vroeg jdige drukwerk van Annie M.G. Schmidt zag op deze pers voor het eerst het levenslicht.
Markante Amsterdamse schrijvers als Simon Carmiggelt hebben deze pers nog persoonlijk bediend.
Ze stond al een jdje s l en zal in de Rode Schuur aan een nieuw hoofdstuk van haar leven beginnen.
We vragen via crowdfunding jullie steun deze pers aan te scha en en als dank ze en wij daar graag
wat tegenover. Samen met dichter Ton Hetebrij hebben we onze eerste en unieke dichtbundel,
“Elegie”, gemaakt. De bundel bevat drieënder g persoonlijke gedichten verdeeld in drie
hoofdstukken van elf gedichten rond het thema rouw en verlies. Bij de drie hoofdstukken – “Uit de
diepte”, “Fluisterwoorden” en “Schaduwspel” hee de kunstenaar Daniël Tavenier drie unieke etsen
vervaardigd. De bundel en de etsen zijn vervaardigd in een beperkte oplage van slechts zeven en
stuks.
Hiervan worden er slechts en middels deze crowdfunding aangeboden.
Voor € 25,- steun komt u in bezit van één unieke ets naar keuze uit de gedichtenbundel “Elegie”
Voor € 50,- steun komt u in bezit van de drie unieke etsen uit de gedichtenbundel “Elegie”
Voor € 100,- steun wordt u de gelukkige eigenaar van de gedichtenbundel “Elegie” met daarin de
drie etsen en daar krijgt u ook nog een unieke litho bij.
Cheers
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