
Faden 2.0

VERKOOPBRIEF           Kopieer de tekst hieronder en plak het in je email. Pas naar wens aan.

Beste familie/vriend/kennis,

Afgelopen tijd heb ik mijzelf ontwikkeld tot een Fadenkunstenaar. Ik doe namelijk mee met 
kunstproject Faden 2.0 en heb met behulp van draad, spijkers en een plankje dit kunstwerk 
(zie foto) gemaakt.

Faden 2.0 is een kunstproject van Filia den Hollander dat draait om maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap in de kunsten. Het is een 'levend schilderij' dat groeit door 
deelname van het publiek.

Deelnemers maken een kunstwerk van vier spijkers en één rood-witte bakdraad. Den 
Hollander noemt dit ‘Faden’, het Duitse woord voor ‘draad’. De vier spijkers worden op de 
hoeken van een vlak van 18 x 24 centimeter in de muur geslagen, en daarbinnen maak je met
de draad je kunstwerk. (Het plankje is om thuis je kunstwerk voor te bereiden.)

Het hoort erbij dat ik, als ik een Fadenkunstwerk heb gemaakt, deze ook zelf verkoop. Dat is 
dus prachtig, want nu kun jij een uniek kunstwerk kopen, en voor eeuwig aan mij denken als 
je het op jouw muur ziet.  ;-)

Als het kunstwerk verkocht wordt, gaat 10 procent naar de overhead van het kunstproject, 30 
procent is voor mij, 30 procent is voor Filia den Hollander en haar Fadenteam, en 30 procent is
voor vier goede doelen. (Kijk op de website bij “goede doelen”.)

Maar dit is nog niet alles. Het (rood-witte) kunstwerk wordt dan nagemaakt, maar nu van een 
blauwe bakdraad. Dit is omdat er veel mensen aan kunstproject Faden 2.0 meedoen, en al 
hun kunstwerken worden tentoongesteld alsof het één groot 'levend schilderij' is. Als er dan 
een kunstwerk verkocht wordt, mag er geen lege plek in het schilderij komen. Daarom komt er
een blauw exemplaar, zodat je ook meteen kunt zien dat het kunstwerk verkocht is.

Het is de bedoeling dat het 'levende schilderij' met alle rood-witte en blauwe 
Fadenkunstwerken, in 2014 door het Stedelijk Museum gekocht en tentoongesteld wordt.
Dan:
– hang ik met een blauw kunstwerk in het Stedelijk (is de bedoeling), en
– jij hebt het originele kunstwerk! Zo gaat er in gedachten een lijn van jou naar het Stedelijk 
Museum....

Ik doe mee met Faden 2.0 omdat (eigen mening invullen, of kopieer wat je schreef bij "Wie 
doen er mee?")

Interesse voor dit fantastische werk? Laat het mij dan snel weten!
(Minimale prijs is 30 euro, terugverdienprijs is € 58,50.)

Vriendelijke groet,
(naam)

PS – Voor € 17,50 kun je een Fadenpakket kopen en zelf een Fadenkunstwerk maken. 
Misschien koop ik hem dan wel van jou... ;-)


