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Crowdfundingsactie voor De Kunst van
het Verleiden
Dinsdag 7 mei 2019 start Big Shots met een crowdfundingsactie om de

documentaire De Kunst van het Verleiden beschikbaar te maken voor het publiek.

Hier is een bedrag van 22.500 euro voor nodig.

De in 2017 uitgebrachte documentaire heeft veel losgemaakt bij mensen binnen en

buiten de reclamewereld. Een vakgebied in transitie waarbij de talloze verhalen en

inzichten gekoesterd worden en dus bewaard moeten blijven.

Tot op de dag van vandaag krijgt Big Shots vragen van mensen die de

documentaire willen bekijken. Echter kan de documentaire op dit moment niet

openbaar vertoond worden. Daardoor dreigt dit document verborgen te blijven

voor toekomstige generaties. En dit gaan we veranderen.

Help mee om dit mogelijk te maken:

Over de Documentaire

De Kunst van het verleiden is een documentaire over de belangrijkste

ontwikkelingen en trends in de Nederlandse reclame vanaf de jaren ‘50. Regisseur

en initiatiefnemer Danny van den Bersselaar ging in gesprek met de creatieve

voorhoede van alle generaties reclamemakers. Middels persoonlijke verhalen en

archiefmateriaal krijgen we inzicht in de fascinerende wereld achter de reclame. Ter

ere van het 100 jarige bestaan van branchevereniging VEA vond op 10 oktober 2017

de première plaats in het Tuschinski theater in Amsterdam.

⏲
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OVER BIG SHOTS GROUP

Het doel is 22.500 Euro

Archief- en beeldmateriaal in de huidige versie mocht alleen voor de besloten

première in 2017 gebruikt worden. Voor openbare vertoning moeten beeldrechten

worden afgekocht.

De bestaande versie moet worden herzien en aangevuld met nieuw materiaal. Een

punt van kritiek op de huidige versie was (terecht) de rol van vrouwen in de

documentaire. Dit zal verbeterd worden in een nieuwe versie.

Om de documentaire nog interessanter te maken voor een breed publiek wordt het

online gedistribueerd in de vorm van een reeks a everingen van 15-20 minuten. In

samenspraak met een partner zal er een extra versie geschikt worden gemaakt

voor televisie.

Wanneer het doel van de actie behaald wordt, zal Big Shots:

De beeldrechten afkopen tot in de eeuwigheid

De huidige versie aanvullen met nieuw en nog niet eerder vertoond materiaal

Een reeks afleveringen van 15-20 minuten maken, die online gedistribueerd kunnen worden

Eventueel een extra versie voor televisie

De website www.dekunstvanhetverleiden.nl - nu offline - voor een flinke tijd weer in de lucht

laten blijven

Dit alles zal mogelijk gemaakt worden door de originele regisseur Danny van den

Bersselaar en met ondersteuning van producent Big Shots. De actie loopt tot 30

juni 2019.

Doneren kan hier:
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 Make it worth sharing 

De video's die wij maken bereiken elke dag miljoenen mensen. We ver lmen verhalen op zo’n
manier dat ze het waard zijn om gedeeld te worden. Zo maken wij het leven voor iedereen
makkelijker en vooral leuker.

Elke dag doen en vertellen waar je gelukkig van wordt, dat is Big Shots Group.

Ons creative content agency dat bestaat uit Big Shots Campaigns, Big Shots Series, Big Shots
Company Content en Big Shots Animatie. Al meer dan 13 jaar hebben we ervaring met het
produceren van online video.

Met video voegen wij waarde toe aan merken, producten of diensten. We ontwikkelen unieke lms
en slimme videoformats voor alle denkbare online kanalen. Dit doen we onder andere voor merken
zoals Google, Mazda, KLM, KPN, ABN Amro, PwC, Albert Heijn, TomTom en ProRail – en voor
bureaus zoals: TBWA, ACHTUNG!, DDB, Steam, BUUTVRIJ, KOKORO, Born05 en vele anderen.

BIG SHOTS GROUP
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