Als kleine organisatie is het moeilijk om de financiering van een uniek event zoals This Art Fair
rond te krijgen. Daarom hebben wij vorig jaar o.a. Befriend This ontwikkeld. Befriend This is een
sponsorplan, waarbij onze vrienden in ruil voor een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 250,- een
kunstwerk en een VIP treatment krijgen - je ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor de
preview van This Art Fair op 27 december vanaf 15.00 uur en kunt de beurs zo vaak bezoeken als
je wilt.
Word vriend en kies je favoriete print (formaat 30 x 40 cm, oplage 50 stuks) van Aisha Zeijpveld
en Len Rooth. Of geef je meteen op als Best Friend. Dan ontvang je alledrie de werken voor €
700,De samenwerking van fotograaf Aisha Zeijpveld en ontwerper Len Rooth heeft dit jaar
geresulteerd in drie prachtige prints. De twee creatieven ontmoeten elkaar in hun liefde voor
surrealistische en uitgesproken conceptuele projecten waarin kleur, vorm en portret samen
komen. Hoewel beiden een verdienstelijk portfolio opbouwde met commerciële opdrachten
(Zeijpveld voor o.a. de Volkskrant, Scheepvaartmuseum, Dutch Design Week en Frame; Rooth
voor Gall&Gall, Meer dan Muze en This Art Fair) werken de twee met regelmaat samen voor
bijvoorbeeld Suzy Glam en in hun autonome werk.
Voor This Art Fair kregen Rooth en Zeijpveld carte blanche. Het resultaat – een drietal foto’s
waarin kunstenaar, publiek en het kunstwerk speels worden verbeeld – is een mooie synergie
tussen beiden kunstenaars en geeft perfect weer waar This Art Fair voor staat – het directe
contact tussen maker, kijker en het werk.

Help ons This Air Fair 2016 te realiseren en wordt vriend van This. Maak €250,- over op IBAN
NL25 INGB 0004012654 t.n.v. Stichting Art in Redlight met als omschrijving Befriend This 2016.
Graag ontvangen we ook dit formulier retour zodat we je een uitnodiging voor de beurs toe
kunnen sturen en we contact met je kunnen opnemen over het ontvangen van je print.
Je kunt dit formulier sturen naar info@thisartfair.com of naar Stichting Art in Redlight, Overtoom
40, 1054 HK Amsterdam
Ja, ik ‘Befriend This’
Mijn werk naar keuze: ☐ Ladder

☐ Yellow sweater

☐ Big mirror

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Phone number
E-mail
Signature
Voorwaarden
 Als vriend ontvang je een uitnodiging voor de preview van This Art Fair op 27 december 2016.
 Je selecteert een werk naar keuze van Len Rooth & Aisha Zeijpveld.
 We nodigen je uit voor onze borrels en evenementen.
 We zijn natuurlijk vrienden voor het leven. Daarom sturen we je volgend jaar een factuur om
de vriendschap te hernieuwen. Echter, het staat vrienden vrij om na 1 jaar de vriendschap te
beëindigen.

