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ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT 
MARKNADSSTÖD FONOGRAM

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

För ansökningsperiod se Kulturrådets webbplats.

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare. Den fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. Internationellt marknadsstöd kan endast sökas för redan utgivna 
fonogram.

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du 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.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter på 
startsidan.

BIFOGA FILER
För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" 
och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret förrän du fått den bekräftelsen. I 
steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i 
PDFformat.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson se Kulturrådets webbplats.
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ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT 
MARKNADSSTÖD FONOGRAM

UPPGIFTER OM SÖKANDE

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

För ansökningsperiod se Kulturrådets webbplats.

Fält markerade med * är obligatoriska

How Sweet the Sound Music Sweden AB
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

556911-5990
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Åsögatan 198 NB
Postadress, Box

STOCKHOLM
Postort

116 32
Postnummer

Stockholm

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Stockholms län
LänTelefonnummer (växel)

hstsound@gmail.com
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral) Webbplats

145-7118
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

VD
Firmatecknares funktion

Jennie Abrahamson
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Jennie Abrahamson
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

jennieabrahamson@me.com
E-postadress till kontaktperson

0706375615
Telefonnummer till kontaktperson

0706375615
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, 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 §)

För bidragets kontaktperson se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

GAS, Frankrike, Italien, UK & Irland, Benelux.
* Ange land/länder ansökan avser.

Jennie Abrahamson
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

5
* Ange hur många album fonogramproducenten har gett ut totalt.

2014-05-15
* Startdatum (ÅÅÅÅMMDD)

2015-03-30
* Slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)

Albumet "Gemini Gemini" skall släppas och marknadsföras i ovan nämnda länder under
2014 och 2015. En första singel släpps i Europa i maj 2014, med albumsläpp under
september/oktober. Turnéperiod redan inbokad i regionen under september -
december.

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. (Max 1000 tecken)

Vi vill få projektet att växa, med målsättning att kunna täcka in större delen av Europa
som ett fullgott och ekonomiskt självgående turnéterritorie. Senaste åren har lagt en
väldigt god grund för det med de tidigare släppen, understödjande turnéer och
inarbetade samarbeten - och framförallt senaste årets chanser att få visa upp sig för
arenapublik. Med varje skiva har HSTS kunna lägga till ytterligare ett territorie - denna
gång blir det England och Irland (och förhoppningsvis några av östländerna där vi ännu
inte har klart med samarbeten men har bokade spelningar och intresse). Tillsammans
med bra bokning (vilket finns klart för samtliga länder) och fördelaktiga förbandsturnéer
finns god förhoppning om att det faller väl ut och blir värt investeringen.

* Beskriv varför ni vill genomföra verksamheten/projektet/aktiviteten. (Max 1000 tecken)
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Distributörer: Cargo Records (GAS), Dying Giraffe (Benelux), Almost Musique (Fra), UK
& IR (TBA).
Promo: Community PR (GAS), Dying Giraffe (Benelux), Music Media Marketing (Fra),
UK &IR (TBA).

HSTS har arbetat med samtliga tidigare förutom UK & IR, väljer partners där just nu.
(Kan rapportera våra val inom närmsta månaden).

* Ange internationella samarbetsparter och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

HSTS har en uttalad målsättning att jobba jämställt, i princip efter räkneprincipen. Det
kan vara svårare i andra länder - beroende på hur musikbranschen ser ut i stort - men
hittills har fördelningen mellan män och kvinnor vi jobbar med varit ganska jämn - också
för att vi aktivt sökt upp och frågat efter kvinnor. Det internationella och interkulturella
perspektivet finns inbakat i själva målet med ansökan - vi vill nå utanför Sverige och
bredda mötespunkterna, det är i mötena som kulturen blir extra intressant som
brobyggare och dörröppnare. Både att influera och låta sig influeras.

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur ni i verksamheten/projektet/aktiviteten ska integrera ett jämställdhets-, internationellt och 
interkulturellt perspektiv. (Max 1000 tecken)
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

FONOGRAM
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Titel: "Gemini Gemini" Artist: Jennie Abrahamson Label: How Sweet the Sound AB,
utgivningsdatum: Europa sept/okt 2014 (exakt datum för varje land TBA, bestäms vid
singelsläpp).

* Ange titel, artist, label/skivetikett och utgivningsdatum för de fonogram som marknadsinsatsen avser. (Max 500 tecken)

Pop
* Genre

* Ange antal medverkande musiker på fonogrammen

11
Kvinnor

4
Män

0
Ej definierade

* Ange antal personer i konstnärlig ledning på fonogrammen. Med konstnärlig ledning menas de personer som har störst inflytande 
på musiken, exempelvis kompositör, textförfattare, kapellmästare/bandledare, arrangör, solist, dirigent och/eller producent. 

1
Kvinnor

1
Män

0
Ej definierade

Fonogrammets huvudsakliga intressenter är nog i regel från 18 och upp, även om det finns yngre
fans också. Vi vet inte helt hur vi ska nå de yngre tonåringarna i de aktuella länderna - det verkar
bero på vilken radiokultur, web och övrig media de konsumerar. Tex har frågan om underage-
spelningar har aldrig uppkommit i Tyskland eller Frankrike där artisten spelat mest, något som ändå
görs med relativ regelbundet i Sverige. Men, som sagt, detta är inte huvudsakliga målgruppen.

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Är fonogrammens huvudsakliga målgrupp barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

* Annonsering Sociala media, strategisk press 20.000

* Produktionskostnader 
promotionmaterial

CD-tryck, översättn, pressreleaser mm. 67.000

* Administrationskostnader 
promotion

Press+radio, uppskattn f samtliga länder 185.000

Summa 272.000

* Övrigt 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

SEKSpecificera

* Söker bidrag 
från Kulturrådet

120.000

* Övrigt statligt bidrag

0

* Bidrag från landsting/
region

0

* Bidrag från kommun 0

272.000Summa

SEKSpecificera

FINANSIERING

EKONOMISK KALKYL
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

KOSTNADER

* Övrigt bidrag 
från Kulturrådet

0

Ange status...

Status

Ange status...

Ange status...

Ange status...

* Sponsring 0

* Egen insats 152.000

* Internationella 
samarbetsparters insats 0

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0



Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

How Sweet the Sound Music Sweden AB

ÖVRIGT

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
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Fält markerade med * är obligatoriska

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer på 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du fått den bekräftelsen. Sist skicka ett bekräftelsemejl till den 
inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade. 

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)




