SØKNAD OM SPONSORSTØTTE TIL MUSIKKPROSJEKT “ ARY MORAIS ”
Kj ære sponsor!

Oslo,18.04.2014

Jeghenvendermeg til dereher,i håp om å kunnefå økonomiskstøtte for å realisereproduksjon
av mitt tredjeplate"SonhoCaboverdiano",medegnemelodierog tekster.
Jeg er en musiker som bor og har mitt virke i Norge og jeg satserhardt på å utvikle meg
kunstneriskslik at en dag jeg kan leve av mitt virke som verdensmusiker.Jegsøker derfor om
støtte til å arbeidemedmusikkprosjektfor videreutviklingav min musikalskekarriere.
Sjangermessiger det snakk om verdensmusikkmed inspirasjonerfra kappverdisktradisjonell
musikk. I tillegg har jeg knyttet til prosjektetdiversegjestemusikerefra Oslo regionenfor at
resultatetskalbli så brasommulig, og naturlignok mangeutgifter.
Tidligerehar jeg gitt ut to platerpå egenhånd så langt i min karriere,«Ka bo bayembora
» i 1999
og «Abraco Tradicional» i 2008.Jegkombinerertradisjonellemusikkstilerfra mitt hjemlandog
gir demmin egenmodernevri - enmusikkfull av tropiskvarmeog glede.
Erfaringenefra dissevellykkedeplatene,har ført til at jeg nå i ca. tre år har jobbet hardt med
forberedelsene
til mitt tredjealbumsomer pregetav akustiskog tradisjonellesangersomjeg selv
harskrevetog komponert.
Plataer nå ferdig innspilt men jeg trengerfortsatt støtte til produksjon.Dette omfattermiksing,
mastering, cover og trykking av CDer.Å spille inn en plate med bra kvalitet og gi den ut er en
kostbaraffære og stor økonomiskrisiko for en enkeltperson.Derfor er denneCD-produksjonen
helt avhengigav støtte for å kunnebli utgitt og ta medheleverdenpå en vakkerog inspirerende

reise.En reise om håp, åpenbaring,og total selvrealisering.Miksing skal skje i Urban Studio i
Oslomensmasteringog trykking er planlagtgjort hosDicentiaNorwayAS.
Jeger medlemav komponistorganisajonen
TONO, og rettigheterer ivaretattbåde til tekstforfatter
og til komponist,dersomsangeneblir benyttetoffentlig, eller spilt i radiostasjoner.Jeghar også
en avtale med Etnisk Musikklubb i Kongsbergsom er veldig interessertå distribuere den
kommeneplatebådei Norgeog internasjonalt.
Derfor tillater jeg meg å søke om økonomiskstøtte fra deretil prosjektet.Hvis det er ønskelig,
kan jeg tilby kulturelle innslag til møter, konferanser,en konsert etc som gjenytelse for
økonomiskstøtte. En eventuellstøtte vil bli offentliggjort og hjelpenvil bli takketfor.
Økonomiskebidragkansettesinn på konto:
60451125012
v/Ary Morais
Haugerudhagan
10
0673Oslo
Jegserfrem til ensnarligog velvillig behandlingav dennesøknaden.
Med vennlighilsen

Ary Morais
http://arymorais.com
https://myspace.com/arymorais
arymusica@live.no
+47 97726823

BUDSJETT:
______________________________________________________________________________
Inntekter
______________________________________________________________________________
Estimertsalgav plata
48000
Forventedesponsormidler/tilskudd.
50000
Støtte fra Haldenkommune
5000*
Støtte fra Frifond
6000*
Egenfinansiering
59000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum
168000
* Innvilget støtte fra Haldenkommuneog Frifond.

______________________________________________________________________________
Utgifter
______________________________________________________________________________
Innspilling 12 dagera kr 5000
60000
Honorartil musiker
48000
Miksing og mastring
20000
Trykking av CD (1000STK)
24000
Promomateriell
16000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum
168000

