Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De afgelopen jaren hebben tot op heden vooral in het teken gestaan van:
1. Productie, publicatie en lancering oeuvreboek INTO THE LIGHT
(voorheen getiteld Cinematographic Choreographies).
De productie van INTO THE LIGHT (voorheen getiteld Cinematographic
Choreographies) is een exclusief, genummerd en gesigneerd oeuvre boek
met DVD over en met het werk van Janica Draisma. Als onderdeel van dit
project werd er een uitgebreid, Engelstalig en rijk geïllustreerd boek
geschreven en geproduceerd, met medewerking van diverse medewerkers en
onder begeleiding van Yvonne Twisk als publishing advisor.
Tevens werd het cinematografische oeuvre van kunstenaar Janica Draisma
gedigitaliseerd, in samenwerking met het EYE Filmmuseum en onder
begeleiding van Simona Monizza van EYE. De films bevinden zich in de
collectie van EYE.
INTO THE LIGHT bevat een voorwoord door Sandra den Hamer - directeur
van EYE, Simona Monizza, en Fred Wagemans (galeriehouder).
De publicatie werd op 23 juni 2015 succesvol gelanceerd in EYE Filmmuseum
Amsterdam, in combinatie met een filmavond, georganiseerd door EYE in
samenwerking met Rieks Hadders, Mokum Film Distributie. De avond werd
afgesloten met een signeer sessie, waarbij het boek aangeboden werd voor
een speciale prijs. https://www.eyefilm.nl/en/films-and-exhibitions/janicadraisma-into-the-light?program_id=11747719
INTO THE LIGHT is te bestellen via de website van Stichting Draft
Foundation en wordt verder wereldwijd gedistribueerd door IDEA BOOKS.
http://www.ideabooks.nl/9789082369106-janica-draisma-into-the-light
Voor lanceringen van de publicatie in het buitenland is nog geen tijd geweest,
omdat de focus vervolgens volledig gericht moest worden op de productie en
afronding van de film THE SECRET ROOM (werktitel), als hieronder nader
beschreven. Deze film wordt echter ook in het boek beschreven, dus de
première en verdere vertoningen van de film zullen ook weer presentatie
momenten voor het boek opleveren.
INTO THE LIGHT werd gesubsidieerd door het Mondriaan Fonds, het Film
Fonds, het AFK en het EYE Filmmuseum. En werd verder gesponsord door
Stichting Draft Foundation, Mokum Film Distributie, Haghefilm Digitaal, BumaStemra, Zwaan Printmedia, Stichting Promusis, en alle medewerkers.
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INTO THE LIGHT
416p., ill. kleur & zw/w, 21 x 26 cm,
hard back, met DVD, Engelstalig.
Eerste, limited editie, oplage 650.
Uitgegeven in eigen beheer door
Stichting Draft Foundation.
Genummerd en gesigneerd door
de auteur.
ISBN: 978-90-823691-0-6
http://www.ideabooks.nl/97890823
69106-janica-draisma-into-the-light

2. Vervolg productie THE SECRET ROOM (voorheen getiteld Behind
the Mask) (film)
Tijdens de productie van INTO THE LIGHT is er ook zijdelings doorgewerkt
aan de productie THE SECRET ROOM. Meteen na afronding van de
boekpublicatie is alle aandacht vervolgens gegaan naar het verder
ontwikkelen en afronden van deze film. Omdat de productie van INTO THE
LIGHT veel meer tijd en middelen heeft gekost dan verwacht, is de planning
voor afronding van de film verschoven. Deze productie loopt momenteel nog.
Samen met een gerenommeerde coproducent die zich aan het project heeft
verbonden, wordt er naast montage van de film, tevens gewerkt aan het
genereren van benodigde extra financiering voor verdere post-productie.
Voor deze productie is in 2014 in samenwerking met Cinecrowd.nl een
succesvolle crowdfunding campagne gevoerd.
www.cinecrowd.nl/secret-room-de-geheime-kamer
Première van de film is gepland in 2017.
Alle andere plannen die op de agenda stonden moeten vooralsnog even in de
wacht totdat deze film klaar is. Na afronding van THE SECRET ROOM zal
bekeken worden wat de volgende projecten zullen zijn die de stichting zal
gaan aanpakken en produceren.
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