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JOU hulp nodig!

Geachte Belangstellende
Sinds Maart 2014 is Roland Moonen in de ban van zijn laatste project genaamd ‘The Little Freak’
Na een warm up schets tijdens een stripbeurs dat jaar, is het balletje gaan rollen, en na die schets
die later uit werd gewerkt en in gekleurd begon die tekening een eigen leven te leiden.
Toen het idee van een verhaal begon te borrelen bij Roland, nam dat idee het hele jaar in beslag,
zo zijn we 425 (waar er mogelijk meer van worden, aangezien we bij pagina 425 op een open
einde belanden) gescripte pagina’s verder waar van er nu 41 van volledig zijn uitgewerkt.
Die 41 pagina’s zijn de eerste twee delen van ‘The Little freak’. In tegen stelling tot voorgaande
verhalen van Roland Moonen, zal “TLF” voor als nog volledig Nederlandstalig zijn, maar zal het
wel een Amerikaanse aanpak krijgen, zoals in een comicbook formaat, althans dat is de bedoeling.
Die 425+ pagina’s is natuurlijk niet niks, heel wat anders dan een webcomic, ook heel wat anders
dan een europees album. Roland is natuurlijk niet gemaakt van geld, en het creëren en maken van
verhalen en de boeken laten drukken kost natuurlijk heel wat in tijd & geld. Daarom pakken we het
aan zoals de Amerikanen, waar ‘comics’ gepaard gaan met advertenties, om de zoveel pagina’s
komt er een reclame pagina voorbij waar lezers zien wie wat aanbied, en waar dat te halen valt.
in tegenstelling tot reclame plaatsing in kranten zullen deze boeken in een verzameling terecht
komen, ze worden door gegeven aan vrienden, familie en noem maar op, alles behalve dat ze
worden weg gegooid, omdat, hen die ze kopen, ze zullen bewaren.. Althans, dat is wat ik doe als
ik een comic gekocht heb, lezen, en behouden.. Als je advertentie pakkend genoeg is, zullen ze
bij de lezer in gedachte blijven.. Neem de ‘got milk’ advertentie als voorbeeld die eind jaren 90’s
overal te zien waren in deze boeken.
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Nu het doel van deze mailing:
Om de ‘The Little Freak’ in leven te kunnen
roepen zijn we opzoek naar bedrijven,
instanties, particulieren, die er brood in zien om
te willen adverteren in deze nieuwe titel.
De bedoeling is dat er per deel (21+) 1500
exemplaren worden gedrukt en per boek zijn
er 6 pagina’s beschikbaar om advertenties te
plaatsen. pagina vullend of delend met andere
adverteerders, dat is aan u. de boeken zullen
worden verkocht bij stripspeciaal zaken,
boekspeciaal zaken, en mogelijk ook via uw
eigen kanalen, mocht u dat willen. Voor meer
info of vragen, kunt u ons mailen via
www.moon-toons.nl O.V.V:
“adverteren in TLF”
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PS: we houden het recht om advertenties te weigeren als ze niet toepasselijk zijn, voor vragen mail ons via ons contact formulier.

