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Nieuwsbrief - 9 april 2017
Lieve allen,
Het was even stil, vanuit EroScripta. Wat niet wil zeggen dat we hebben stilgestaan!
Na wat hindernissen en obstakels betreffende allerlei en website en locatie (zoals het
een start-up betaamt), zit er eindelijk behoorlijk schot in de zaak. Zelfs zoveel schot,
dat we weten dat we 23 april de eerste publicatie van Emanuel Claessens kunnen
lanceren!

1.
De Kalahari Roos van Emanuel Claessens
In februari heeft Hans Stakelbeek de fotoshoot gedaan voor de cover
van De Kalahari Roos van Emanuel. Behalve dat het een heel
inspirerende en gezellige middag was, zijn we allemaal blij met het
resultaat. Ook heeft Hans Emanuel heel mooi vastgelegd, zodat we een
plaatje hebben bij de titel. We zetten nu de laatste puntjes op de ‘i’ en
dan is de Kalahari Roos klaar voor publicatie!

Fotoshoot De Kalahari Roos met Hans Stakelbeek

2.
Auteur Emanuel Claessens
Emanuel Claessens (1955) schrijft donkere erotica, veelal zonder happy end.
Hij debuteerde in 2014 met de gedichtenbundel ‘Mijn Zwakte is mijn Kracht’
onder het pseudoniem ‘Luckyman.’ Zijn erotisch getinte verhalen zijn
inmiddels gepubliceerd in diverse tijdschriften en verzamelbundels,
waaronder Deus ex Machina, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en MassaD. Hij
doet met regelmaat mee aan schrijfwedstrijden, zoals in 2016 en 2017 met
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de EWA Erotische Schrijfmarathon. Op zijn huidige website www.luckymanbooks.com
lees je meer van zijn verrukkelijke short stories.
De Kalahari Roos is de eerste verhalenbundel van Emanuel Claessens, met een
voorwoord van Odille Schmidt. Zijn verhalen hebben wortels in het magisch realisme
en beschrijven de zoektocht van de man naar de zin van het bestaan in de soms
destructieve interactie met een sterke vrouw. Met erotiek en verlangen als de
drijfveren voor hun handelen, geven de personages op een unieke manier vorm aan
hun onderlinge verhoudingen. Claessens beschrijft de ongelijke strijd van het individu
met vervreemdende systemen en sinistere spiritualiteit. Heerlijke verhalen om je in te
verliezen! EroScripta is er trots op hem als eerste auteur te vertegenwoordigen.
Inmiddels is de inleiding, geschreven door erotica-auteur Mahotsukai, ook te lezen
op de ‘tijdelijke’website van Liza Daen. Laat je gerust inspireren:
https://www.lizadaen.nl/2017/04/08/de-kalahari-roos-van-emanuel-claessens-deinleiding-door-mahotsukai/
3.
De website
Na wat gedoe en gedinges met de website, hebben we een nieuwe fijne
leverancier gevonden die goed meedenkt met wat we willen en nodig hebben. De
templates zijn aangekocht, de teksten zijn ingevuld, de plaatjes zijn geselecteerd, de
webshop is geïnstalleerd en Joël van WebJoel.nl in Rotterdam is er druk mee om de
flow die we samen hebben uitgezocht in elkaar te zetten. Ik heb te maken met een
hele nieuwe wereld: UX (customer experience), SEO (first in line on google) en
compatibility met allerlei betaalsystemen voor de webshop. Fijn dat Joël me
meeneemt op deze reis en uiterst geduldig is. Vanavond, zondag 9 april, werken we
nog aan de laatste details. De verwachting is dat de website voor Pasen in de lucht
zal zijn! https://www.webjoel.nl/diensten/webdesign
4.
De lancering: 23 april
Ook met de locatie voor de lancering heeft het even wat gewrongen. Het proces
heeft alleen maar onderstreept hoe EroScripta nog steeds een taak heeft te
vervullen: niet alle locaties believen een event met erotici over erotica! Je gelooft
het niet in 2017, maar het is echt waar.
Gelukkig hebben we nu een prachtige locatie gevonden. Maar de uitnodigingen
gaan pas de deur uit, als we de handtekening hebben gezet, wat wat vertraging
heeft maar toch spoedig zal plaatsvinden.
5.
Het EroScripta WelkomBoekje
Bij deze update ontvangen de investeerders het eerste verhaal, ‘het nieuwe
leven’van Liza Daen, in een reeks van drie. Geweldig blij zijn we dat Tamara
Haagmans, bekend en gevierd auteur van sappige verhalen, ook een verhaal voor
ons heeft geschreven. Niet in het minst omdat zij in 2015 de winnares was van de
publieksprijs van EroSripta schrijfwedstrijd!
Wil je ook deze unieke verhalen ontvangen en meedoen aan de opbouw van een
nieuw concept voor erotica? Je kunt hier lezen hoe je je dat doet:
https://www.lizadaen.nl/2017/01/22/investeer-in-eroscripta/
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6.
Nieuwe gesprekken met auteurs en partners
Word gets round! Op dit moment zijn wij in gesprek met nog 2 nieuwe auteurs, die
graag hun prachtige verhalen willen publiceren via EroScripta. Heb je ook interesse?
Stuur gerust een mail voor een korte kennismaking en oriënterend gesprek naar
eroscripta@gmail.com. Ook hebben we nieuwe partners en affiliates in het vizier,
met wie we graag samenwerken.
7.
De investeringsmeter
Geweldig! Intussen hebben al heel veel mensen hun enthousiasme met EroScripta
gedeeld en een investering gedaan. De meter staat op dit moment op € 1.360,-. Dat
is al 72% van het totale investeringsbedrag. Hartelijk dank voor het vertrouwen, we
zijn er echt heel blij mee!
Aarzel niet op de link, hierboven genoemd, nog te delen met andere
geïnteresseerden om het laatste beetje te realiseren.

€ 1.900

€ 1.360

Totaal Benodigde
Investering

Totaal Geïnvesteerd
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