
BARNILL BROTHERS 
 
Wij zijn de Barnill Brothers, een Vlaming en een Waal, verenigd door onze passie voor de 
Amerikaanse folk en de grote singer-songwriters. Wij geloven dat er in ons plat Belgenland 
ook plaats is voor de uitgestrekte vlaktes van het Wilde Westen uit de westerns !  
 
Wij smelten onze stemmen en gitaren samen in een sfeer die terugkeert naar de essentie.  
In onze eigen nummers zingen we over onze kinderdromen en onze vastberadenheid om 
ons niet te laten meeslepen in een banaal bestaan. 
 
Sinds de oprichting van de Barnill Brothers in 2016, hebben we het geluk had om heel wat 
concerten te spelen, in mooie zalen zoals bijvoorbeeld de Botanique.  Daarnaast werden 
we uitgeroepen tot winnaar in de wedstrijd “Ma Première Scène” van het Cultureel Centrum 
van Sint-Pieters-Woluwe, en maken we momenteel deel uit van de laureaten van het 
begeleidingsprogramma “Ça balance” 2016 van de provincie Luik. 
 
Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van onze eerste EP (5 tracks), “Parallel Lives” 
genaamd, die we op 23 september 2017 in het Mercelis Theater in Elsene zullen 
voorstellen.  Ons project kan jullie bijdrage goed gebruiken om naar een hogere versnelling 
te schakelen: met deze crowdfunding-actie kunnen wij een deel van de productie van ons 
album en een videoclip financieren. 
 
Ruben en Barnabé, 
alias Charlie en Ted Barnill 
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Videoclip “The Show Must Go On” 
 http://www.youtube.com/watch?v=TLrNOXyYoTE 

 
 barnillbrothers.be 

 /barnillbrothers 
 info@barnillbrothers.be 



 
WAARVOOR KUNNEN WE JULLIE HULP GEBRUIKEN ? 
 
De studio-opnames en de mix van “Parallel Lives” zijn heel goed verlopen, en wij zijn heel 
tevreden over het resultaat ! 
Omringd door uitstekende muzikanten, hebben we onze songs ingekleurd met 
arrangementen op strijkers, koperblazers, percussie, banjo, contrabas, enz.  
 
Om onze nummers nu concreet uit te brengen op CD en vinyl 10” (beperkte oplage), en 
ervoor te zorgen dat ze warm onthaald worden, resten ons nog enkele belangrijke stappen 
en uitgaven : 

 
- Grafisch ontwerp en beeldmateriaal: 500 € 
- Het persen van de cd’s en vinyls : 2000 € 
- Bijdrage aan de videoclip : 1000 € 

 
Onze eerste doelstelling is dus om 3500 € financiering te verzamelen. 
 
Wat als we het bedrag overschrijden ? 
Super! De volgende doelstellingen zijn : 
 

2e Doelstelling = 5000 €  è Kosten voor de persagent en de promotie van de EP, 
zodat er over ons gesproken wordt ! 

 
3e Doelstelling = 6000 € è Video-opname van het releaseconcert 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

1e doelstelling 
3500 € 

Grafisme en visuals 
Persen cd’s en vinyls 

Videoclip 

2e doelstelling 
5000 € 
+ Persagent  
+ Promotie 

3e doelstelling 
6000 € 

+ Video-opname van 
het releaseconcert 



HET BELANGRIJKSTE, JULLIE BELONINGEN ! 
 
Help je ons project waar te maken, dan krijg je sowieso:  

• 2 plaatsen voor het releaseconcert op zaterdag 23 september 2017 in Elsene 
• Onze oprechte dank op onze Facebook-pagina 
• Een dikke smak van de Barnill Brothers 

 
En verder, afhankelijk van de bijdrage : 
5 € De EP in digitaal formaat 
10 € De EP op CD + digitaal 
20 € De EP op gesigneerde CD + digitaal + poster Parallel Lives  
20 € De EP op vinyl + digitaal 
40 € Gesigneerde CD en vinyl + digitaal + poster Parallel Lives 
50 € Pakket van 3 CD’s + 1 gesigneerde vinyl + poster Parallel Lives 
70 € Gesigneerde CD en vinyl + afdruk op linnen canvas Parallel Lives  60x80x2.5 cm 
100 € Gesigneerde CD en vinyl + je ntaam op de cd-hoes als Executive Producer 
150 € Gesigneerde CD en vinyl + we beleven een namiddag samen met jou voor een 

muziek- of schrijfatelier 
250 € Gesigneerde CD + we komen naar je toe voor een huiskamerconcert in duo 
400 € Gesigneerde CD en vinyl + je naam op de cd-hoes als Executive Producer + 

huiskamerconcert in duo + afdruk op linnen canvas Parallel Lives  60x80x2.5 cm 
600 € Gesigneerde CD en vinyl + je naam op de cd-hoes als Executive Producer + « full 

band » concert in je huiskamer (met contrabas en drum) 
 
Indien je ons financieel wil steunen zonder tegenprestatie, kan je afzien van je beloning 
tijdens de registratie van je bijdrage. (Optie “renoncer à votre contrepartie” aankruisen) 
 

 


