De crowdfunding voor het mini-album
(EP) van Seven Oaks in 10 vragen.
1. ‘Crowd-wadde?’
Crowdfunding. Tegenwoordig is dat allemaal in ’t
Engels hé :-). Dat wil letterlijk zeggen: ‘de menigte
betaalt’. Bij crowdfunding vraag je dus vrienden,
kennissen, familie, fans, muziekliefhebbers… om je
idee, je kunstwerk - of zoals bij Seven Oaks: onze
EP (mini-cd) - te helpen financieren. Onder andere
in de muziek wordt dat wel vaker gedaan de laatste
jaren.
2. Moet die ‘crowd’ dan gewoon alles betalen?
Zo is’t gemakkelijk? Niet?
Neen, met Seven Oaks hebben we de centjes van
onze optredens in de voorbije jaren gespaard om al
zelf een deel van onze kosten te kunnen betalen.

5. Moet ik Seven Oaks steunen omdat ik jou
persoonlijk ken?
Neen, dat moet niet. Doe je dat niet, dan zien we je
ook nog altijd even graag. Maar alle crowdfundingspecialisten zeggen wel dat vrienden en familie
belangrijk zijn om je crowdfunding te doen lukken.
Jullie kennen ons en zien en horen ons
enthousiasme. Jullie weten dat wij er voluit voor
gaan en muziek onze passie is. En dat vertrouwen
van jullie kan ook weer andere mensen motiveren.
En we hopen natuurlijk dat ook mensen die ons
nog niet kennen ons zullen steunen. Maak dus
gerust reclame bij jouw vrienden en kennissen.

3. En waarom kan dat niet gewoon gelijk
vroeger? Toen was er toch geen sprake van die
‘crowd-dinges’?
Toen kochten muziekliefhebbers (en vrienden en
familie…) nog cd’s en waren er platenfirma’s. Die
gaven dan artiesten een contract en een voorschot
om een plaat te kunnen maken. Nu luisteren
mensen (bijna) gratis naar muziek op het internet
en zijn er nauwelijks nog platenfirma’s waar
beginnende artiesten terecht kunnen.
4. Waarom doen beroemde artiesten dan ook
geen crowdfunding?
Bekende bands die meestal ook al langer bestaan
halen die verloren centen uit andere inkomsten. Ze
vragen bijvoorbeeld meer voor hun optredens (dat
is dus één van de redenen waarom concerten
duurder geworden zijn). Maar een beginnende
band heeft die mogelijkheid natuurlijk niet.

6. Hoe weet ik dat ik jullie muziek mooi zal
vinden?
Je kan al eens luisteren naar nummers van Seven
Oaks die we op soundcloud.com plaatsten (zoek
naar Seven Oaks - bandpage). Dat zijn vooral
demo’s die we de voorbije jaren opgenomen
hebben. Maar nu zijn we dus met een
professionele producer aan de slag gegaan en
staken we er nog meer tijd in om onze songs nog
beter te laten klinken. Anders hadden we gewoon
die nummers van Soundcloud op cd gezet hé.
En het is goed bescheiden te blijven, maar de
reacties tijdens en na onze optredens, en het feit
dat we in 2017 de Brugotta Award voor Strafste
Band mochten winnen, versterkt ons vertrouwen.
7. Is dat duur, die plaat van Seven Oaks en alles
dat daarbij komt kijken?

We zijn voorzichtig geweest met onze uitgaven.
Sommige websites kosten duizenden euro’s. Die
van Seven Oaks hebben we zelf gemaakt en kost
ons hoogstens een paar honderd euro (misschien
niet het hipste van het hipste, maar we zijn er wel
content van).
Een volledig album in een studio maken met
professionele mensen kost trouwens ook al rap
tienduizend euro. Wij vonden het ook daarom beter
om met een mini-album te starten. Liever ook 4
nummers die we goed uitwerkten dan 10 nummers
waarvan er maar 4 echt aandacht kregen. We
schatten het totale budget op zo’n 3500 euro.
Daarmee betalen we de opnamekosten, de cd’s, de
promotie (zoals de website en andere
communicatie), een videoclip, het ontwerp van de
cd-hoes, de beloningen voor mensen die ons
steunen… Om echt verder te kunnen hebben we
bovenop wat we zelf al gespaard hebben nog
minstens 1100 euro nodig. Daarmee komen we met
onze eigen centjes erbij wel nog niet aan die 3500
euro. Meer dan 1100 euro verzamelen zou dus
welkom zijn.
8. Ik zou dat wel willen steunen, maar het geld
groeit me jammergenoeg niet op de rug…
We hebben ook gedacht aan mensen die ons willen
steunen maar krap bij kas zitten, of studenten die
maar net rond komen met hun zakgeld, of…
Je kan al steunen vanaf 2 euro! Nog niet de prijs
van een pintje op een festival. En vele kleintjes
maken samen ook een groot verschil.
9. Krijg ik iets terug voor mijn steun?
Ja. Je krijgt er zelfs meer voor terug dan vroeger.
Toen gingen mensen alleen met een cd of een LP
naar huis als ze van een platenwinkel kwamen.
Iedereen die ons steunt, zelfs vanaf 2 euro, krijgt al
minstens een vermelding op de wall of fame op
onze website (www.sevenoaks.band). Vanaf 25
euro sta je zelfs op onze roof of fame (het dak).
En natuurlijk zit er ook muziek in: Vanaf 5 euro krijg
je een digitale download van onze muziek. Vanaf
10 euro krijg je die muziek exclusief een week
vroeger dan dat die op Spotify verschijnt. Vanaf 15
euro krijg je onze cd én een digitale download.

En vanaf 50 euro wordt het echt interessant: dan
krijg je er ook exclusieve kunst bovenop: een
gelimiteerde kunstfoto van een werk van Berth of
een gelimiteerde ets (30 stuks) die Berth maakt en
handmatig drukt (vanaf 100 euro). Of een ets en
een gesigneerde foto van de albumhoes (vanaf 150
euro). Wist je trouwens dat Berth ook master in de
beeldende kunsten is?
En je kan voor 300 euro ook een huiskamerconcert
kopen (waarbij je als gastheer/gastvrouw de
genodigden een kleine bijdrage in je kosten mag
vragen - dat laatste moet niet natuurlijk).
Je kan het allemaal nog eens rustig nalezen op
onze crowdfunding-pagina. Ga naar https://
nl.ulule.com/seven-oaks.
10. En wat als jullie dat geld niet bijeen krijgen?
Wij geloven erin dat dat zal lukken en zullen er ons
uiterste best voor doen. Maar je krijgt je centen
terug van ulule.com als we toch niet die 1100 euro
bijeen krijgen om ons project uit te voeren (en
Seven Oaks krijgt dan natuurlijk niks). Het is dus
wel belangrijk dat we het vooropgestelde bedrag
halen. Ook daarom zijn we zuinig geweest met
onze uitgaven.
Tot slot.
Ben je overtuigd en kan je niet wachten om een
bijdrage te doen voor onze EP? Surf dan naar
https://nl.ulule.com/seven-oaks. Of spreek even
met iemand van ons af, als je niet thuis bent in die
digitale wereld van websites en online-betalingen.

