
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.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

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.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

A109_V01

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD
FONOGRAM
För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version 
4 eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

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

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

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.

Observera

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 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 innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

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 PRODUKTIONSSTÖD
FONOGRAM

UPPGIFTER OM SÖKANDE

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

Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

556441-8852
Organisationsnummer

Fält markerade med * är obligatoriska

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Styraregatan 9
Postadress, Box

FALUN
Postort

79162
Postnummer

Falun

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Dalarnas län
LänTelefonnummer (växel)

info@agnas.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.agnas.se
Webbplats

5266-2822
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Delägare
Firmatecknares funktion

Anita Agnas
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Anita Agnas
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

anita@agnas.se
E-postadress till kontaktperson

023-790374
Telefonnummer till kontaktperson

070-5312007
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

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

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

✘ * 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.



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

25
* Ange hur många album fonogramproducenten har gett ut totalt.

2013-10-15
* Inspelningsdatum för ljudprov (ÅÅÅÅMMDD)

Mowinde Studio, Gysinge
* Inspelningsplats för ljudprov (studio och ort)

Ljudprovet ska bestå av inspelningar av kompositioner för det fonogram som ansökan avser. 

FONOGRAM
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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

Agnas Bros.
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

AGNAS BROS. är en ung jazzgrupp bestående av fyra bröder 16-24 år. Jazzgruppen har
redan har fått flera utmärkelser bl.a  Monica Zetterlunds stipendiet 2012, Stallbrödernas
stipendium 2011. De har tidigare släppt den kritikerrosade skivan "The Fabler" på Agnas
Musikproduktioner som har varit viktig för framförallt många yngre musikintresserade. I
samband med den har Agnas Bros. gjort ett antal workshops i samarbete med Jazzklubbar
och gymnasium runt om i Sverige för att sprida ung egen nyskriven jazzmusik och detta med
gott resultat.
Agnas Bros. har till våren 2015 en planerad turné i Norrland i samarbete med
scenkonstbolaget där de kommer att fortsätta med samarbetet mellan jazzklubbar och skolor.
Därför tycker vi att det är viktigt att Agnas Bros. får chans att sprida sin musik till fullo. För att
visa att det finns ung levande jazz än idag och att yngre människor tar del av denna.

* Motivera varför produktionen bör få bidrag. (Max 1000 tecken)

Utgivna versioner.

* Beskriv ljudprovets karaktär exempelvis demo, råmix, utgivna versioner. (Max 500 tecken)

* Ange om fonogramproduktionen helt eller delvis prövats tidigare. Ja Nej

✘
* Jag intygar vidare att fonogramproducent och artist avser att producera och ge ut fonogrammet tillsammans och att 
jag meddelat artisten att fonogramstöd söks för produktionen.



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

FONOGRAM
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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

Agnas Bros.
* Artist

Agnas Bros.
* Producent (förnamn och efternamn)

Jazz
* Genre

Polygon
* Titel

AM024
* Skivnummer

AM Agnas Musikproduktioner AB
* Label/skivetikett

Inspelningsdatum 

2013-10-15
* Slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)

2013-10-13
* Startdatum (ÅÅÅÅMMDD)

2014-09-13
* Utgivningsdatum (ÅÅÅÅMMDD)

Bidrag kan sökas för fonogram som givits ut tidigast sex månader innan sista ansökningsdag eller senast nio månader efter sista 
ansökningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan tiden förlängas.

Mowinde Studio, Gysinge
* Ange inspelningsstudio (studio och ort)

Mattias Windemo
* Ange vem som gör mastringsarbetet.

Dicentia
* Ange presseri

1.Polygon- Kasper Agnas. 2. Rango- Max Agnas 3. General Shivo- Kasper Agnas. 4.
Katten Moses- Mauritz Agnas. 5.Windemo Blues- Kasper Agnas. 6.Ouvertyren- Max
Agnas. 7. "Lycka Till Med Musiken"- Kasper Agnas. 8. Forsen- Konrad Agnas. 9. No
Vibra- Kasper Agnas

* Ange verk på fonogrammet och verkens upphovspersoner. (Max 1000 tecken)

50* Ange speltid för fonogrammet i minuter



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

FONOGRAM

A109 5/10

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

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ange antal medverkande musiker på fonogrammet. 

0
Kvinnor

4
Män

0
Ej definierade

Konrad Agnas- Trummor, Kasper Agnas - Gitarr, Mauritz Agnas - Kontrabas, Max
Agnas - Piano.

* Ange namn på medverkande musiker och instrumentering. (Max 500 tecken)

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

0
Ej definierade

4
Män

1
Kvinnor

Konrad Agnas - Kompositör, Producent, Arrangör. Kasper Agnas - Kompositör,
Prodicent, Arrangör. Mauritz Agnas - Kompositör, Producent, Arrangör. Max Agnas -
Kompositör, Producent, Arrangör. Tora Kirchmeier - Konstnärlig Rådgivning.

* Ange namn och funktion på personer i konstnärlig ledning. (Max 1000 tecken)

Naxos distribuerar Agnas Musikproduktioner's produktioner. Skivan kommer att finnas
tillgänglig både digitalt (Itunes, Spotify bla.) och fysiskt.

* Beskriv fonogrammets distributionsplan och ange fysisk och digital distributör och/eller aggregator samt på vilket sätt 
fonogrammet  kommer att finnas allmänt tillgängligt. (Max 1000 tecken)



Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis 

Agnas Musikproduktioner AB
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FONOGRAM Fält markerade med * är obligatoriska

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

Agnas Bros. hade en prerelease för Polygon i Berlin, Tyskland i somras i samarbete
med Nils Landgren och festivalen Young Euro Classic. Inför det officiella releasen i
Stockholm skickas skivan till ett antal tidningar och skribenter som recenserar skivan.

* Beskriv fonogrammets marknadsplan. (Max 1000 tecken)

Fonogrammet hjälper Agnas Bros. att förmedla och sprida sin musik runt om i Sverige och Europa
vilket är en manifestation för den unga svenska jazzen.

Bandet spelar runt om i Sverige på jazzklubbar. Dessa klubbar har ofta stora svårigheter att locka en
yngre publik. I och med samarbeten med folkhögskolor och gymnasielinjer så har Agnas Bros.
lyckats bana väg för en ändring i just detta.  De upplever att fler och fler unga musikstuderande
kommer till just dessa jazzklubbar under deras konserter, något de vill fortsätta att slå ett slag för!

Gruppen som kontinuerligt skriver ny musik och är en av få unga jazzgrupper som lyckats ta sig ut i
landet har också ett mandat att sprida den "nyare jazzen" till den äldre publiken! Detta leder till bättre
mångfald och ett större samförstånd mellan generationerna, vilket i sin tur banar väg för fler unga
grupper att ta sig ut och spela sin musik!

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur fonogrammet verkar för jämställdhet, mångfald och internationellt och interkulturellt 
utbyte. (Max 1000 tecken)

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

Ja Nej

Kommentar. (Max 500 tecken)



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

* Studio 3 dagar 12.575
SEK

* Övrigt Mixning 5.888

* Övrigt Resekostnader 4.200

* Övrigt 0

* Personer med F-skattsedel
(fast arvode)

0

* Royalty SEK/skiva 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

* Personer med F-skattsedel 
(fast arvode)

0

* Royalty SEK/skiva 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

EKONOMISK KALKYL - PRODUKTION

INSPELNING

PRODUCENT

MUSIKER
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TILLVERKNING

* Tryckning

* Mastering

* Pressning

* NCB

Design av cdcover* Övrigt

* Övrigt

5.735

5.625

5.735

0

4.000

0

* Övrigt 0

43.758Summa

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

Fält markerade med * är obligatoriska

* Övrigt 0

Specifiera



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

* Distributionskostnader för 
fysiska exemplar 500

* Annonsering 0

* Produktionskostnader 
promotionmaterial

0

* Administrationskostnader 
promotion

4.800

Summa 4.800

* Övrigt 0

EKONOMISK KALKYL - MARKNADSFÖRING

* Övrigt 0

* Övrigt 0

EKONOMISK KALKYL - DISTRIBUTION

SEK

SEK

Specificera

Specificera
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Fält markerade med * är obligatoriska

EKONOMISK KALKYL - ADMINISTRATION

* Löner (inklusive sociala 
avgifter)

Specificera

* Personer med 
F-skattsedel

* Övrigt

* Övrigt

0

0

0

0

SEK

0Summa

Summa kostnader

* Ange antal fysiska exemplar (produktionens förstaupplaga).

49.058

Kostnad per producerad skiva 98

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

* Distributionskostnader för 
digital distribution 0

500Summa

* Övrigt 0

500



Agnas Musikproduktioner AB
Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

* Skivförsäljning. Ange bruttointäkter 
innan provision, royalty och NCB-
kostnader räknats bort.

0

* Digitala intäkter. Ange 
uppskattade bruttointäkter från 
streaming och downloads under ett 
års tid från utgivningsdatum.

0

* Övrigt 0

0Summa intäkter

EKONOMISK KALKYL - BERÄKNADE INTÄKTER

SEK
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Fält markerade med * är obligatoriska

EKONOMISK KALKYL - FONOGRAMPRODUKTIONENS TÄNKTA FINANSIERING

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

49.058

0

0Ange status...

0

0Ange status...

* Bidrag från landsting/
region

0Ange status...

* Övrigt statligt bidrag

* Bidrag från kommun

0

* Sponsring

Ange status...

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

Summa finansiering

0Ange status...

* Övrigt

* EU-bidrag

* Söker bidrag 
från Kulturrådet 24.529

Specificera SEKStatus

FINANSIERING

* Egen insats 24.529

beräknade antal sålda 
exemplar

-49.058Resultat
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Sökande organisation/bolag enligt registreringsbevis

Agnas Musikproduktioner AB

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 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

Övriga upplysningar. Ange här de särskilda skäl som åberopas om fonogrammet har ett utgivningsdatum senare än 
nio månader efter sista ansökningsdag. (Max 1000 tecken)

ÖVRIGT

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




