Base-12

Wie zijn wij?
We zijn Base-12, Otto Kint op contrabas, Gilles Vanoverbeke aan de piano en
Oscar Georges op drums, verenigd door de passie voor muziek en meer specifiek
voor jazz. Onze muziek ligt op het kruispunt tussen post-bop, cross over jazz en
cool jazz en onze stijl is gekenmerkt door nieuwe klankkleuren en popinvloeden
die in het oor blijven hangen. Voor dit album, hebben wij gevraagd aan Alain
Pierre, een bekende jazz gitarist, om mee te spelen op twee eigen nummers. U
kan hem horen op ‘In my dreams’ en op ‘I met someone special’. Voor dit nummer,
speelt hij met een 12-snaren akoestische gitaar en dat creëert een bepaalde
sfeer. Dank u wel Alain voor je medewerking, je talent en je inspiratie !

« New perspectives »
Wij zijn volop bezig met de voorbereiding van onze eerste EP (6 tracks), “New perspectives”
genaamd, die we op 16 Januari 2019 in de Cali Club in Drogenbos 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 financieren.
https://www.youtube.com/watch?v=uqUYzB6T2EA

WAAROM HEBBEN WE JULLIE HULP NODIG?
De studio-opnames en de mix van “New perspectives ” zijn al gedaan en we zijn zeer
tevreden over het resultaat. De composities - geschreven door Gilles - zijn intuïtief (zonder te
veel intellectueel werk) en de meeste melodieën komen uit de jeugdtijd van de pianist. Elk
nummer vertelt een verhaal. Thuis groeide Gilles op met de muziek van zijn ouders: rock en
pop door zijn vader die veel naar de The Beatles, Rolling Stones of Radiohead luisterde maar
ook klassieke muziek met o.a Beethoven, Mozart en Chopin door zijn moeder. Om onze
nummers nu concreet uit te brengen op CD en ervoor te zorgen dat ze warm onthaald worden,
zijn er nog een paar belangrijke stappen nodig, namelijk :
- Mastering van de nummers : 500 €
- Grafisch ontwerp en beeldmateriaal: 400 €
- Pitch video: 300 €
- Sabam: 300€
- De pressing van de cd’s : 1500 €
3000 € is dus ons doelstelling:
Wat als we het bedrag overschrijden ? Super!
De volgende doelstelling is 3600 € voor een video clip.

En jullie geschenken?
Help je ons project waar te maken, dan krijg je sowieso:
-

Een dikke kus van Base-12.
Onze oprechte dank op onze Facebook-pagina op het einde van dit
Crowdfunding campaign.

En verder, afhankelijk van de bijdrage :
10 €

De EP in digitaal formaat

20 €

De EP op CD

30 €

De EP op CD + partituur van het stuk "New Perspectives"

45 €

Een romantische avond?: De EP op CD + 2 plaatsen voor het
release concert op 17/01/2018 in de Cali Club (Drogenbos)

50 €

Een aangename avond met vrienden? 2 CD + 2 plaatsen voor het
release concert op 17/01/2018 in de Cali Club (Drogenbos)

65 €

2 CD + 2 plaatsen voor het release concert + partituur van het
stuk "New Perspectives" in pdf formaat

80 €

2 CD + 2 plaatsen voor het release concert + 1 fles rode wijn

100 € Zin om piano te leren? 2 CD + 2 plaatsen + 1 pianolesuur bij Gilles
(pianist van de groep)
150 € 2 CD + 2 plaatsen + 1 fles rode wijn + 2 u piano bij Gilles, de
pianist van de groep.
200 € 2 CD + 4 plaatsen + lijst van de favoriete nummers van de groep +
1 lekker maaltijd bij de pianist (max 4 pers.) aan de datum die voor
jullie best past
200 € 2 CD + 6 plaatsen + 1 fles rode wijn + 2u pianoles bij de pianist
300 € 2 CD + 8 plaatsen + 1 fles rode wijn + 2u pianoles bij Gilles, de
pianist
500 € Pack New Perspectives: 1 foto van de trio groupe gesigneerd & via
de post naar u gestuurd + 1 arrangement van één stuk uit de lijst + 8
plaatsen + 2 flessen rode wijn + 2u piano met Gilles
800 € Droom je van een jazzconcert thuis? Het is mogelijk! 1 privéevenement van 2 uur voor +/- 40 personen en in België. Tot snel ;-)

