
SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/bolag hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta 
innan ni börjar fylla i er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när ni loggat in - 
INTE i denna ansökan.

ANSÖKAN AVSER
Ange namn på den organisation/bolag som ansökan avser.

BESKRIVNING AV FONOGRAMMET
Ange bland annat det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet, producentens totala antal fullängdsproduktioner, när 
och var ljudprovet är inspelat, label/skivetikett och genre. Observera att ett begränsat antal tecken (inklusive blanksteg) kan skrivas i 
respektive fält, fler än det angivna antalet tecken kan inte sparas. Radbrytningar tas bort automatiskt. 

EKONOMISK KALKYL
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. 

OBLIGATORISKA BILAGOR
För att ansökan ska kunna prövas ska följade bifogas: 
Ett ljudprov (se information till sökande som också finns att ladda ner på Kulturrådets hemsida)
Registerutdrag från Skatteverket som inte är äldre än ett år, räknat från sista ansökningsdag.
Avsiktsförklaring eller avtal (1)

Obs! Ljudprov kan INTE bifogas digitalt i ansökningssystemet. Ljudprov ska märkas med ärendenummer och skickas via post till: 
Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm. 

För att bifoga andra filer digitalt klicka på "Bifoga Filer" på sidan 9 (ej ljudprov). Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det 
är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB. Bilagor kan 
även skickas via e-post till: kulturradet@kulturradet.se, glöm då inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in 
ansökan.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
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ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD
FONOGRAM
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.

Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas vid denna ansökningsomgång.

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter 
inte försvinner om ni loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Notförteckning finns på sidan 10. 

Observera

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sidan 8 finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in er ansökan väljer ni "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att ni  kan spara er ifyllda ansökan genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
Sparad ansökan hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när ni har loggat in. För att avbryta ansökan väljs 
"Avbryt" och sedan "OK". 

När ni har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Ni måste gå igenom alla tre stegen för att er ansökan ska 
skickas in korrekt. I steg 3  får ni ert ärendenummer. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret förrän ni fått den bekräftelsen. I 
steg 3 skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och er ansökan 
i PDF-format. 

Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel: 08-519 264 01

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.

UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se Anvisningar för ansökan.

Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

Despotz Records

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Annan...

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Organisationsnummer

556758-1094

Fält markerade med * är obligatoriska

Postadress, box

Welandersväg 7nb

112 50 Stockholm
Postnummer Postort

Telefonnummer (växel)

WebbadressOrganisationens/bolagets e-postadress (personneutral)

www.despotz.seinfo@despotz.se

0306-3153
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/bolaget har 
bankgiro-/ eller plusgirokonto Bankgiro Plusgiro

Ja NejAnge om organisationen/bolaget är 
momsregistrerad eller inte

Organisationens/bolagets firmatecknare (förnamn och efternamn) Firmatecknares funktion

Ömer Akay, Ronnie Schmidt, Carl-Marcus Gidlöf

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN

* Ansökan avser följande organisation/bolag

Despotz Records

Carl-Marcus Gidlöf
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

cmg@despotz.se
E-postadress till kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson Mobiltelefonnummer till kontaktperson

086156786 0704581412

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD
FONOGRAM
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/bolag

* Kommun i vilken organisationen/
bolaget har sitt säte

Stockholm
Län

Stockholms län

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud, för sökanden försäkrar härmed att sökanden inte har skulder 
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs. 

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Söker bidrag från Kulturrådet, kronor

40.000,00 28
* Producentens totala antal fullängdsproduktioner (2)

2012-08-08
* Ange när ljudprovet är inspelat (ÅÅÅÅMMDD) (3)

Göteborg, Ida Redig Studio (Dirty Heart)
* Ange var ljudprovet är inspelat

Ja Nej* Har det bifogade ljudprovet helt eller delvis prövats tidigare?

Despotz Records
* Label/skivetikett

2012-08-08 2013-08-01

* Planerat inspelningsdatum 

* Planerat utgivningsdatum (ÅÅÅÅMMDD) (4)

Adna
* Bandets/orkesterns/artistens namn (Max 250 tecken, fler kan ej sparas)

Night
* Titel (5)

DZCD030
* Skivnummer

Singer / Songwriter, Pop, Indie
* Genre (6)

BESKRIVNING AV FONOGRAMMET

* Om ja, ange varför Kulturrådet ska pröva ärendet igen. Omprövning är endast möjligt vid ett tillfälle. (Max 500 tecken, fler 
kan ej sparas)
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För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Fält markerade med * är obligatoriska

* Beskriv ljudprovernas karaktär (till exempel demo, råmix, utgivna versioner.)  (Max 250 tecken, fler kan ej sparas)

Slutgiltig master, ännu outgiven.

2012-10-02
Startdatum (ÅÅÅÅMMDD) Slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

BESKRIVNING AV FONOGRAMMET fortsättning
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För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Fält markerade med * är obligatoriska

* Vilka musiker/artister spelar på produktionen och vilka instrument spelar de (Max 250 tecken, fler kan ej sparas. 
Tänk på att radbrytningar tas bort automatiskt)

Adna Kadic - Sång, gitarr. Johan Ivansson - Bas, Samuel Lindberg - Trummor,
klaviatur. Johan Bengtsson - Bas, Stina Larsdotter - Violoncello. Kristin Freidlitz - Violin.
Ida Redig - Körsång, klaviatur,

* Namn på producent (7)

Ida Redig, Samuel Lindberg

* Ange totalt antal personer engagerade i planerat projekt (8)

4 3antal kvinnor antal män

Övriga upplysningar

* Ange antal personer i konstnärlig ledning
Övriga upplysningar

1 0antal kvinnor antal män

* Ange för- och efternamn samt funktion på personer i konstnärlig ledning. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas. 
Tänk på att radbrytningar tas bort automatiskt)

Adna Kadic, text, arrangemang och musik. Samuel Lindberg arrangemang på spåren:
Dreamer, Limit, The Prettiest, Falling, Running. Ida Redig och Adna Kadic musik på
spåret: Night



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Dreamer, Limit, Nightbreeze, The Prettiest, Rain, Falling, Running, Night, Thoughts.
Adna Kadic, text, arrangemang och musik på samtliga. Samuel Lindberg arrangemang
på spåren: Dreamer, Limit, The Prettiest, Falling, Running. Ida Redig och Adna Kadic
musik på spåret: Night. Speltid för produktionen är ca 32 minuter.

* Uppge vilka verk som ingår i produktionen, samt varje verks upphovsman. Ange också uppskattad speltid för produktionen. (9) 
(Max 1000 tecken, fler kan ej sparas. Tänk på att radbrytningar tas bort automatiskt)

* Motivering. (10) (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas. Tänk på att radbrytningar tas bort automatiskt.)

Adna Kadic, endast 18 år gammal med rötter i forna Jugoslavien (bosnisk muslim), går sista
året på Rytmus Musikergymnasiet i Göteborg och har trots det redan hunnit skriva och spela
in material till en EP (släppt 2012) och detta nya debutalbum. Inspelningen har skett i
Göteborg, och hon har jobbat i den unga musikproducenten Ida Redigs studio. Hon har hunnit
ta flera stora kliv framåt i karriären. Hennes musik har använts i en Kanadensisk TV-serie,
och i den brittiska Indiefilmen It's not me, it's you. Adna är just hemkommen från Polen där
hon tillsammans med en polsk regissör/fotograf spelat in tre musikvideor inför det kommande
albumsläppet. Efter hennes tolkning av en av det franska bandet Indochine's (Frankrikes svar
på Thåström) låtar uppmärksammades videon av en av medlemmarna i Indochine, vilket
ledde till ett artistsamarbete dem emellan. Med hennes multinationella bakgrund, speciella
sångstil och låtskriveri tror vi mycket starkt på Adna både här hemma och internationellt.

BESKRIVNING AV FONOGRAMMET fortsättning
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För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Fält markerade med * är obligatoriska



Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Despotz Records
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INSPELNING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING

* Inspelningsstudio

Egen Annan Ida Redig (Dirty Heart)ange vilken

* Görs hela inspelningen av bolaget

Ja Nej Adna Kadicav vem

Henrik Alsér Optimal Media Gmbh
* Vem gör masteringarbetet Vilket presseri

* Distributionsplan. (11) (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

Despotz Records släpper Adnas album Night som CD via Playground Music i de fyra
nordiska länderna, samt via Cargo Records i GSA och Benelux, och RSK
Entertainment i UK. Digitalt distribueras albumet av Phonofile worldwide.

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

BUDGET PRODUKTION

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* Antal fysiska exemplar som budgeten baseras på (12)

1.000

INTÄKTER

500 40.000

* Digitala intäkter (14) Spotify, Itunes 7.000
Specificera

Budget (kronor)

* beräknade antal sålda ex* Skivförsäljning (13)

Fält markerade med * är obligatoriska

* Övriga intäkter Licensiering (sync) 20.000

* Övriga intäkter 0

67.000* SUMMA INTÄKTER (Summering sker automatiskt)

* Beskriv marknadsplanen för fonogramproduktionen. (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

Tre singlar med videos kommer att arbetas både mot radio och online via sociala
medier och bloggar, sedan kommer albumet att arbetas mot både long lead och
dagspress. I Sverige sköter Despotz Records detta in house, medan det arbetas via
distributionspartners och externa PR-kontakter i övriga territorier.



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Studio 0 0Antal dagar

Budget (kronor)

* Övriga inspelningskostnader (15) 0

* Övriga inspelningskostnader (15) 0

* Övriga inspelningskostnader (15) 0

* Fast arvode 0 0

* Royalty 0Kr/skiva

* Övriga produktionskostnader (16) 0

* Övriga produktionskostnader (16) 0

* Fast gage 0 0

* Royalty Kr/skiva 0

* Övriga musikerkostnader (17) 0

* Övriga musikerkostnader (17) 0

* Övriga musikerkostnader (17) 0

EKONOMISK KALKYL - PRODUKTIONSKOSTNADER

INSPELNING

Specificera

PRODUCENT

MUSIKER
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TILLVERKNING

* Tryckkostnader

* Mastering

* Pressning

* NCB-avgifter

* Övriga tillverkningskostnader (18)

* Övriga tillverkningskostnader (18)

0

0

0

0

0

0

* Övriga tillverkningskostnader (18) 0

0* Summa produktionskostnader (Summering sker automatiskt)

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Fält markerade med * är obligatoriska



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Distributionskostnader för 
fysiska exemplar (19)

Distributionskostnad på ca 20 kr per CD 10.000

* Annonsering (20) Annonsering och promotion facebook 5.000

* Tillverkning (21) CDs i Digipac ca 18kr st (inkl NcB) 18.000

* Promotion (22) College radio+Online USA Planetary Group 21.000

* Summa marknadsföringskostnader 79.000

* Övriga marknadsföringskostnader Showcase i London 10.000

EKONOMISK KALKYL - MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER

* Övriga marknadsföringskostnader 3 x Videor inspelade i Polen 25.000

* Övriga marknadsföringskostnader 0

EKONOMISK KALKYL - DISTRIBUTIONSKOSTNADER

Budget (kronor)

Budget (kronor)

Specificera

Specificera

* Övriga marknadsföringskostnader 0
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(Summering sker automatiskt)

Fält markerade med * är obligatoriska

EKONOMISK KALKYL - ADMINISTRATIONSKOSTNADER

* Personal/adminstration, 
ej produktionskostnader

Specificera

Portokostnader Promotion* Övriga administrationskostnader

* Övriga administrationskostnader

* Övriga administrationskostnader

0

2.000

0

0

Budget (kronor)

2.000* Summa administrationskostnader (Summering sker automatiskt)

* SUMMA KOSTNADER (Summering sker automatiskt)

* Kostnad per producerad skiva (Beräkning sker automatiskt)

92.000

92

* Resultat (23) -25.000(Beräkning sker automatiskt)

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* Distributionskostnader för 
digital distribution (19)

Distributionsavgift Phonofile 1.000



Despotz Records
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Egen insats 52.000

* Andra erhållna bidrag (24) 0

* Andra erhållna bidrag (24) 0

* Andra erhållna bidrag (24) 0

* Bidrag från Kulturrådet 40.000

92.000* SUMMA FINANSIERING

EKONOMISK KALKYL - PRODUKTIONENS TÄNKTA FINANSIERING

Budget (kronor)Specificera

(Anges inte här, beloppet hämtas automatiskt från "Söker 
bidrag från Kulturrådet, kronor" på sidan 3.)
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(Summering sker automatiskt)

Fält markerade med * är obligatoriska

ÖVRIGT

Övriga upplysningar gällande ansökan (Max 700 tecken, fler kan ej sparas)

Anledningen till att vi utelämnat studiokostnaderna i ansökan är pga. att Despotz
Records har ett masterlicensavtal med Adna. En profit split deal på 70/30 till
skivbolagets fördel.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

På Kulturrådets hemsida specificeras den information Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här vill vi att du anger formen på 
samtliga bilagor som bifogas ansökan, oavsett vi begärt dem eller inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kopplingen mellan 
ansökan och bilagorna.

* Jag avser att komplettera ansökan med: 

Ja Nej- digital/-a bilaga/-or

- bilaga/-or som inlämnas/skickas till Kulturrådet

✘ CD/DVD

Ja Nej

Bilagorna som inlämnas/skickas inkommer på följande media:

Papper

Ytterligare media

När ansökan sparas tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När ansökan skickas in startar steg 1 av 3. I steg 3 får ni ert ärendenummer på skärmen. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret 
förrän ni fått den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett bekräftelsemail till inloggad kontaktperson med ärendenummer, ansökan i 
PDF-format och eventuella digitala bilagor. 

INTÄKTER
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

NOTFÖRTECKNING

1. En handling som visar att sökande och musikern/artisten avser att genomföra produktionen. Denna handling ska också intyga att 
artisten är införstådd med att fonogramstöd söks. 
2. Stöd utgår huvudsakligen till fonogramproducenter med regelbunden utgivning. 
3. Om ansökan avser orkestrala verk och konstmusik och det inte finns något ljudprov, ska istället ett partitur för verket bifogas enligt 
Kulturrådets anvisning.
4. Produktionsstöd kan sökas för fonogram som givits ut tidigast sex månader innan sista ansökningsdag och ges ut senast nio 
månader efter sista ansökningsdag.
5. Ange produktionens titel eller ”TBA”, dvs. To Be Announced (titeln är ännu inte bestämd) .
6. Öppet fält. Bestäm genre så noggrant ni kan.
7. Ange producent. Om det är sökande eller artisten som själv producerar fonogrammet ska detta anges.
8. Avser totalt antal musiker, upphovspersoner, producenter och ljudtekniker som medverkar på produktionen.
9. Om ljudprovet innehåller text på annat språk än svenska eller engelska ska till ansökan bifogas en översättning till svenska eller 
engelska.
10. Motivera med högst 1000 tecken varför produktionen bör få stöd. Betona om produktionen på något sätt verkar för jämställdhet, 
mångfald, internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete, samt kultur för barn och unga. 
11. Ange fysisk och digital distributör eller aggregator samt på vilket sätt fonogrammet kommer att finnas tillgängligt. 
12. Budgeten ska vara baserad på produktionens förstaupplaga.
13. Bruttointäkter innan provision, royalty och NCB-kostnader räknats bort.
14. Fonogrammets digitala bruttointäkter (downloads och streaming) under ett års tid från utgivningsdatum.
15. T.ex. tekniker som inte ingår i studiokostnaden, hyra av utrustning, bandkostnad.
16. T.ex. resor, uppehälle.
17. T.ex. noter, hyra och transport av instrument, resor, uppehälle.
18. T.ex. tryckt material, video.
19. Beräkna de kostnader som förväntas uppkomma i distributionen.
20. T.ex. tidningsannonser, webbannonsering, affischering.
21. T.ex. tryckt material, video.
22. T.ex. promotionspelningar, utskick, intervjuresor.
23. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader.
24. Bidrag från externa finansiärer o dyl.

Följande villkor gäller generellt för den som söker produktionsstöd:
- Att fonogramproducenten är verksam i Sverige. Undantagna är finska och norska fonogramproducenter som ger ut samiska 
fonogram.
- Att ansökan avser ett enskilt fonogram och att avgränsat projekt.
- Att fonogramproducenten är juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.
- Att fonogramproducenten har en fungerande distribution för fonogrammet och att det finns allmänt tillgängligt i minst fem år.
- Att produktionsstöd kan sökas för fonogram som givits ut tidigast sex månader innan sista ansökningsdag och ges ut senast nio 
månader efter sista ansökningsdag.
- Ansökan ska vara Kulturrådet tillhanda senast sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.
- För sent inkommen ansökan tas inte upp till prövning.

Kulturrådet förbehåller sig rätten att begära in de uppgifter som krävs för att kontrollera att sökanden uppfyller villkoren. Ansökan från 
sökande som inte uppfyller villkoren kommer inte att tas upp till prövning.




