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Kapitel 1) Arbetets syfte och innehåll
I augusti 2008, startade jag upp mitt företag Amparo Productions.
Min första produktion kom att heta “Just The Beginning” och i detta examensarbete
kommer du att kunna följa min process, från de första idéerna, till utvärdering och eftertankar.
Arbetet innehåller även skivan Just The Beginning.
Syftet med arbetet är följande:
Jag vill ta reda på hur man gör en professionell produktion. Utforma en tydlig idé för att sedan
kunn sälja in den till en lämplig bokare och därefter genomföra den.
Jag vill ta reda på hur man kombinerar ansvaret att själv vara huvudansvarig för en sådan
produktion samtidigt som man genomför en konsert som kompositör och musiker.
Jag kommer att jobba som, arbetsledare, PR-ansvarig, ekonomi ansvarig, bandledare för två
band, ha kontakt med arrangör och SR P2. Planera möten, förhandla om gager. Leda två
inspelningar till material att sälja på plats.
Framför allt kommer jag att vara artist samt kompositör.
Jag kommer att uppträda med två av mina egna konstellationer: Kristin Amparo Band samt
LaKitty. I detta skriftliga arbete kommer jag lägga fokus på Kristin Amparo Band.
Mina mål med detta projekt är följande:
Jag vill få ut min musik och min sång.
Jag vill lyfta fram musiker som jag tycker är enastående.
Jag vill lära mig hur det går till att skaffa sig egna förutsättningar inom denna bransch.
Jag vill skapa ett forum där jag helt och hållet kan göra som jag vill musikaliskt.
Jag gör även detta projekt för att jag lättare ska kunna jobba nära andra arrangörer i framtiden.
Jag kommer att få en inblick i hur det ser ut från deras håll.
En viktig aspekt i detta arbete är ekonomi, mina ekonomiska mål är följande:
Jag kommer att betala ALLA de som medverkar.
Detta är mycket viktigt för mig och jag tycker att det borde vara viktigt för alla som vill och
ska livnära sig på musiken, men mer om det i ekonomi kapittlet!
Detta är mina mål och även om jag inte kommer att nå ända fram så ser resan dit som det som
jag verkligen kommer att ta lärdom av!
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Kapitel 2) Att börja bakifrån.....
Att börja bakifrån är ett knep jag verkligen vill rekommendera.
Det är en metod som jag är mycket fascinerad av och kom i kontakt med genom en av mina
roligaste vänner.
En dag för ett gäng år sedan när vi satt och fikade på Söder så frågade hon mig om jag ville
med i en pjäs som hon just skulle påbörja.
-Har du inte pjäsen färdig? frågade jag.
-Nej men kan du den 13 juni? Svarade hon. För då kommer vi att ha premiär!
Hennes lekfullhet blandat med hennes seriösa plan tilltalade mig och denna fika satte
verkligen avtryck! Tack för det Katarina!
”Att börja bakifrån metoden” har i min production ”Just The Beginning” handlat om att måla
upp ett riktigt drömscenario och sen försöka förverkliga det.
Det lättaste sättet för mig för att måla upp detta scenario, är att ställa ett gäng frågor till mig
själv. Dessa frågor kan röra allt från helhet till minsta detalj och har kunnat se ut som nedan:
Hur vill jag att det hela ska gå till?
Vill jag samarbeta med någon eller jobba helt själv?
Var vill jag ha min konsert?
Hur vill jag att lokalen ska se ut?
Hur mycket vill jag ha betalt?
Vilka vill jag ska komma och se min konsert och hur många?
Vill jag ha TV där? Radio? Tidningar? Kanske någon speciell tidning?
Ljus, ljud, kläder, smink? Vilken stämning vill jag ha?
Alltså: Vilket är mitt drömscenario?
För mig är det här bland det roligaste som finns, starten av ett nytt projekt.
Här har jag inga som helst hämningar, allt är möjligt och allt är tillåtet!
Om motgångar kommer så är det i alla fall inte i detta stadium!
Jag kan känna igen känslan från när jag var liten och lekte. Jag kunde då förvandla vilken
plats som helst till vilken annan jag helst ville. Du känner säkert igen dig!
Då var allting möjligt, precis som nu. Nu är allting möjligt!

4

...för att hitta mitt drömscenario.
Processen som startar efter att jag målat upp mitt drömscenario är att göra realitet av det hela.
Detta genom att väga olika för och nackdelar, ställa saker och ting mot varandra. Denna del är
också mycket stimulerande om man väljer att se det som en utmaning.
Så hur var det då jag ville att min production skulle gå till, vad var mitt drömscenario?
Jag började med praktiska bitarna angående själva konserten: Var, när, hur, ekonomi,?
VAR vill jag ha min konsert?
Potentiella lokaler var följande:
Fasching
Mosebacke
Nalen
Konserthuset
Cirkus
Glenn Miller
Debaser
Mycket blir enklare om man har kontakter och på det sättet känner till den scen och
ljudtekniker man vill jobba med. Jag hade jobbat med Pawel Lucki på Fasching ett antal
gånger och jag visste att jag skulle vara nöjd med ljudet och scenen. Jag visste även att jag
skulle kunna fixa att hålla min konsert på Fasching efter att ha frågar Lena Åberg - Frisk, vid
tillfälle.
Jag ville ändå kolla runt lite och drömma lite om andra ställen, så det gjorde jag!
Olika lokaler har olika fördelar och jag hade dessutom några externa saker att ta hänsyn till.
2007 vann jag den svenska deltävlingen i Young Nordic Jazzcommets. Priset var en
inspelning med Sveriges Radio P2 och för mig var det här ett ypperligt tillfälle att ta tillfället i
akt och samarbeta med Sv Radio P2, alltså var det viktigt att ha en bra lokal med bra
ljudutrustning.
Automatiskt föll ett gäng ställen bort redan efter den första anpassningen till
radioinspelningen.
Tex. Glenn Miller föll bort, då det oftast är en cirkulerande publik på det stället vilket stör om
man vill spela in.
En annan aspekt när man väljer ställe till sitt projekt är vad man vill ha för stämning på
konserten. Även vilken ekonomisk plan man har. Ett stort ställe kan vara bra om man drar
mycket folk, men det kan kännas lite mindre personligt, om det inte är så att man har en bra
budget och kan lägga pengar på att styla om stället.
Här föll Konserthuset, Cirkus och Debaser samt Nalen bort.
Mosebacke var länge en av mina favoriter men Fasching gav en bättre deal så till slut kom jag
fram till att jag skulle vara på Fasching.
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NÄR passar det för mig att ha denna konsert?
När man jagar giggs eller när man som i detta fall vill bli bokad för att hålla i en helkväll så
finns det många yttre faktorer att ta hänsyn till. Som tillexempel:
Har arrangören tid med mig och min musik?
Vill någon ta sig tid att lyssna på min musik?
Kommer det specifika ställets publik att gilla det jag gör?
Alla dessa frågor kan vara bra att fundera över (även om de kanske är lite för destruktiva)
men jag föreslår trots detta att till en början, återigen tillåta sig själv att drömma lite!
När skulle det vara idealiskt för mig att ha en konsert?
Gärna efter en ledighet, är det möjligt?
Jag vill inte att konserten ska ligga för tätt inpå någon annan konsert, särskilt inte med samma
band då jag vill ha mycket publik och jag vill kunna vara helt fokuserad.
Jag kan redan nu berätta att jag aldrig var ledig innan min konsert... inte helt otippat hade jag
som vanligt tempot; fullt ös medvetslös ända in i det sista. Men va trevligt det är att drömma
lite, det tycker jag allt att jag var värd där någon gång i augusti!
I alla fall, den 4:e december fick jag en kväll på Fasching och det passade faktiskt helt ok!
HUR ska jag genomföra min konsert? Jag vet att jag hade några önskemål:
Jag ville lägga ned mer tid på detta projekt än vad jag någonsin tidigare gjort på något projekt.
Detta för att se hur det känns att göra ett riktigt bra jobb från första idé till sista tack mail.
Jag ville att det skulle komma mycket folk och att de skulle känna sig så pass välkomna att de
alla vågade följa med på min resa tillbaka till mina rötter.
Jag ville att denna kväll skulle vara ”på riktigt ”, att den skulle kännas äkta och tillåtande så
att jag kunde få chansen att berätta någonting som är viktigt för mig, någonting som kanske
kunde hjälpa någon annan och även mig själv som musiker och människa.
Jag ville att jag efter kvällens slut skulle vara helt nöjd och känna att jag lyckats med att
utföra en professionell produktion.
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3) Vad är en professionell produktion? Hur uppfattar jag att en professionell
production av en konsert ska gå till? Ex ekonomi, marknadsföring.
En riktigt professionell production märks inte!
Det kan ju låta konstigt men det är precis så jag uppfattar det.
Ett exempel, vissa konserter jag har gått på, som jag efteråt kan kategorisera som
professionella, kommer jag ihåg snarare som en helhetskänsla än som någonting som var bra
eller dåligt. Allt runt omkring jobb syntes inte. Om sångaren eller musikern hade övat mycket,
kanske hela livet,var inget jag tänkte på en enda gång under konsertens gång.
Eller vilken taktart en av låtarna gick i, nej, sådant dravel kommer liksom inte för en vid
sådana tillfällen. Riktigt bra konserter har jag inte behövt värdera, jag har bara behållit dem,
med ett leende på läpparna.
Jag kommer vara nöjd om jag själv, efter min konsert kommer hem med ett leende på
läpparna, om jag gör det så tror jag att jag även eventuellt har smittat några andra själar i
publiken med smaskiga leenden!
Enligt mig ska en professionell konsert innehålla följande:

1) Ekonomi
2) Bra lokal
3) Utmärkt ljus,insatt ljustekniker
4) Utmärkt ljud , insatt ljudtekniker
5) Tematik med röd tråd
6) Skivor att sälja
7) Dokumenterat av radio eller tv, gärna direktsent.
8) Fotografering till efterarbete, pr i framtiden.
9) Programblad
10) Någonting extra, ex: Något gott i pausen
11) Blommor till medmusiker
12) Bra mellan snack
13) Konferencier
14) Marknadsföring
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Kapitel 4) Ekonomi och marknadsföring
Som publik ska man betala för att få se en professionell konsert och man ska självklart som
musiker, få ersättning för att ge en professionell konsert.
Jag anser dock att ett av de största problemen inom vår bransch är lönefrågan, så vad gör jag
åt det?
Jo, jag ser till att ta mig själv på alvar, ta bra betalt och inte ge vika för vare sig jantelag eller
en rådande praxis, om någon av dess hindrar mig från att försörja mig som musiker på heltid!
Jag vill vid varje speltillfälle få en riktigt bra lön.
En lön som motsvarar det jobb jag har lagt ned och min kvalitet, en lön som jag känner mig
nöjd med helt enkelt. Det är någonting jag jobbar hårt för vid varje löneförhandlingstillfälle,
för min skull men jag ser det även som en kollektiv tjänst då jag genom att ta ordentligt betalt,
förhoppningsvis i längden hjälper till att höja de generella gagerna för alla musiker.
Därför vill jag jobba med de arrangörer som förstår musikens värde och när jag själv nu är
arrangör så kommer jag att jobba efter dessa principer.
Jag vill som arbetsgivare ge alla som medverkar bra betalt, det är faktiskt ett av mina
viktigaste mål! Eftersom detta projekt kommer att starta upp utan någon som helst budget (0
budget) så är det dags att tänka till och samla ihop alla gamla och nya kontakter. Ta hjälp av
så många personer som är möjligt att hålla reda på. Vi blev tillslut en skara på närmare 30
personer och det gick precis att hålla ihop allt även om det ibland kändes riktigt snurrigt.
Ekonomin är även viktig ur den vinkeln skiljer sig mellan en mer eller mindre professionell
produktion.
En annan tanke som jag har är ”Mer jobb mer pengar.”
Mitt mål kommer alltså att vara att jag är den som får mest pengar i detta projekt av den enkla
anledningen att jag i slutändan kommer att ha lagt ned flest timmar.
Detta är alla som är med i projektet medvetna om.
Elin Larsson kommer att vara den som får näst mest pengar, då hon har hjälpt till med PR
delen. Efter det så kommer Aksel Odenbalk som har varit med i båda konstellationerna.
Med alla mina medverkande så förhandlar jag fram ett rimligt pris för den tjänst som skulle
utföras, så att alla blev nöjda. Sen var det läge att se till att skaffa sig en så bra ekonomisk
deal med arrangören som bara var möjligt för att kunna genomföra projektet.
Arrangören var i mitt fall Fasching.
Den bästa deal som jag lyckades få, var tyvärr en otroligt dålig sådan nämligen en 30%-70%
deal, vilket innebär att jag får 70% av entré intäkterna. De resterande 30% går till Fasching.
Marknadsföring
Vad det gäller marknadsföring så använde jag mig av följande medier:
Tidningar: Lidingö Tidning, DN på stan, SVD, Östermalmsnytt, Metro, Stockholm City.
Jag skickade event inbjudan via:
Facebook
Myspace
Mail
KMH
För att få dit så mycket folk som det bara var möjligt, men även för att få dit media samt
bokningsbolag och producenter använde jag mig av ett personligt brev med bifogade bilder
som jag skickade ut till absolut alla jag kunde komma på.
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5)Musikaliskt upplägg
Min plan är att spela med två band på samma kväll. LaKitty och Kristin Amparo Band.
Varför vill jag då detta, kan man fråga sig.
Jag har aldrig tidigare gjort det och är peppad på att se hur det skulle kännas. Klarar jag av
det? Med tanke på att det är så pass olik energi i dess två band ska det bli mycket intressant att
ta reda på hur jag kommer att behöva ladda om. Hur kommer jag att förbereda mig?
LaKitty har en publik som jag gärna vill ha på min examenskonsert och jag skulle dessutom
vilja presentera min nya musik för den publiken.
Det är spännande att ha en mycket seriös del och en mer röjig fest del.
Som jag föreställer mig det hela så kommer denna kväll att spegla min musikalitet mycket bra
och det känns viktigt ur perspektivet att det kommer att vara min examenskonsert.
Kristin Amparo Band och Just The Beginning
Jag är adopterad från en familj i staden Cali De Valle i Colombia, och kom till Sverige då jag
var sex månader gammal.
I sviten "Just The Beginning" berättar jag om mitt liv här i Sverige ur perspektivet att vara
adopterad och hur det har påverkat mig. Denna konsert kommer att bli ytterst personlig. Jag
vet att jag kommer att skrämma en del, många kanske inte alls kommer att kunna relatera till
mina ord och tankar kring detta tema. Men jag vet att jag kommer att hjälpa några. Det
kommer att finnas de i publiken som känner igen sig, några med liknande bakgrund som
kanske burit på likande frågor och funderingar. Därför är denna konserten viktig för mig.
Det är viktigt att vara personlig denna gång.
Under konserten tog jag hjälp av stödlappar. Detta var en ny erfarenhet som jag tycker
funkade fint!
Det som du kan läsa nedan är det som jag sa mellan låtarna samt alla texter. Det kommer att
förklara vad musiken handlar om och betyder för mig.
1)Att adoptera betyder att uppta, eller att omhändertaga. Den som adopteras får en ny familj
med nya relationer, en ny omgivning, ny miljö och ibland får man till och med ett helt nytt
land. Tanken om adoption är i grunden god, men adoption medför även konsekvenser.
För mig är adoptionens baksida separation.
Jag och Henrik Hallberg inleder kvällen med: Deep Wounds Bleed, efer den kom resten
avmitt band upp på scenen och stanade hela första set.
You left me when I was born,
to grow upp on my own.
The picture of you and my brother was all I got with me to my new home.
This marked me and time has shown me that I always be alone inside,
and even It I learn to feel free Im always running to hide from myself.
The way you left me, you made me bleed.
And my wounds they won´t heal.
I think It was three years ago since you found me,
And In your letters you wrote to me that you´re sorry you had abandoned me.
And then you wrote to me that you love me,
but you should know that It scares me.
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You should know that you have made me cry, I´ve cried for you to dry my eyes, Iive
cried for you to hold me tight I´ve cried for you to sing your lullaby for me.
The way you love me, you make me bleed, and my wounds they won´t heal
Deep wounds bleed.
2) ”Som adopterad har jag burit på många olika frågor.
Jag har undrat vem är min mamma? Är vi lika varandra?
Jag har undrat hur mitt liv skulle ha sett ut om jag skulle kunnat stanna i Colombia.
Alla dessa frågor är sånna som det har varit mycket svårt att få svar på.
En nära vän sa till mig att om man har frågor som ingen människa kan svara på så får man det
bästa svaren från havet.
I denna låt ni nu kommer att höra nu så föreställer jag mig att jag ligger mitt ute i havet och
flyter och jag för en dialog med havet då jag frågar: Varför?
Ni ska få höra: Asking The Sea ”
When I feel that my heart breakes, then I know your gone
And when you hear that my voice aches, then we know your gone.
Then I know that you are gone, you are gone.
Its obvious to me, that you needed more love, you needed more love from the start.
Its obvious to me that you needed more love, you needed more love to fill your heart.
You needed more love, you neened more love, you needen more love.
So let me rewrite what God wrote, let me turn back the time,
and I will love you like a mother, I will give you my life.
Let me lover you, let me hold you.
Let me lover you, let me hold you.
Let us love you let us hold you.
3)”Under den senaste tiden då jag har varit i kontakt med media, för att få hit så många själar
som möjligt, har jag fått frågan hur jag kortfattat skulle beskriva mig själv.
Jag har kommit fram till att jag är en person som är farscinerad av att möta mina rädslor.
Med den egenskapen så sker det ständigt förändringar i mitt liv, små och stora.
Vi ska spela: Changes”
Life keep changing in many ways
like when love changes face
When the world i spinning around,
holding me down, kind to the ground.
When the world is spinning around
Hunting me down, chained to the ground
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4)”Time heter den låt som ni nu kommer att få höra och den skrev jag när jag kände att jag
äntligen var redo att åka tillbaka för att söka efter mina rötter.
Den speglar hur glad jag kände mig under denna period.
Ni få höra: Time”
Now the time has come and I´m prepared to leave the contry
Now the day is here when I´ll return to where it started long ago
Now is the time to go
Now is the time to go
Here is the day to leave
Now is the time to go
”Nu är det snart två år sedan jag åkte tillbaks till Colombia.
Det är natt och jag ligger i en hotellsäng i staden Cali, min hemstad.
Om några timmar ska jag träffa min biologiska familj för första gången.
Det känns som om att allting börjar just här”
Ni ska få höra: It Begins Right Here”
The Night flows and my heart sings,
This is It, here is where It all begins.
In this land I was born but was torn from,
it took 23 years but I´m finaly home.
The night goes and my heart sings
here is where it all begins
Tomorrow I´ll met her,
they call her my mother.
Here the sun stands higher, the birds are singing louder.
My tears taste the same as the water.
The sun glows and my heart beats,
here´s the day when we finally meet.
”Nu ska vi spela en sång som får tala för sig själv. Den heter Song to Daddy”
5) Song to Daddy
I know that we will meet again
You´re not far away, still I miss you
I am missing you.
Why did you have to go away from me
you went away from me
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”Jag kom till Sverige när jag var sex månader gammal, jag är uppvuxen på Lidingö, norr om
stan och under hela min så har jag känt mig annorlunda. Det har kommit mycket possetivt ur
det, men det har också varit en kamp, en kamp att passa in.
Men idag så känner jag nästan totalt tvärtom. Det finns ingenting som jag längtar efter i att
passa in. Jag tänker: Det spelar ingen roll vart i världen man bor, eller hur mycket man
försöker klä ut sig för under skorna så är vi alla barfota.
Och med dessa ord vill jag avsluta detta första sett. Vi spelar Climbing.”
6) Climbing
Breath, breath I need to breath
I have been climbing,
the bright stars was my goal
Now I´m here,
my eyes are bleeding,
my skins burning
No more, no strugle, no more pressure.
I have bin climbing,
the bright sun wher my golu
My goul, my only
Now I´m here,
my eyes are bleeding,
my skins burning
No more, no strugle, no more pressure.

Lite spontana reflektioner om mina texter:
När jag läser mina texter så blir det genast uppenbart att dessa är mycket personliga och jag
undrar genast hur de uppfattas utifrån. Intressant!
Jag vet hur jag själv kan uppfatta musik som är personlig. Oftast är det det som jag söker då
jag lyssnar på musik men ibland kan det ju också hända att musik och text kan bli för
personlig. När det har hänt har jag tillsammans med flera blivit obekväma.
Det finns absolut en risk för att folk kommer att känna sig obekväma men jag tycker att det
känns ganska spännande och det känns mycket viktigt att få vara personlig denna gång.
I kontrast till alla de jobb som jag gör där fokus snarare ligger på att vara ”en professionell
sångerska”, eller i skolans värld där mycket handlar om att ta in ny information och vara helt
öppen för allt, så känns detta som sagt mycket intressant. Jag känner heller ingen
prestationsångest. Detta beror helt enkelt på att det känns så pass viktigt för mig att få berätta
för alla och mig själv om min historia. Det känns som att alla får tycka vad de vill, det spelar
ingen roll utan det viktigaste är att jag genomför konserten och att jag får mina sånger
sjungna. Jag vet att min musik kommer att hjälpa mig själv att förstå mig själv. Det har jag
tänkt på många gånger att den gör. Det kan vara så att jag skriver en text och spelar den och
när jag sedan hör inspelningen av den så förstår jag hur jag känner.
Detta leder mig vidare inpå min musikaliska bakgrund.
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5)Musikaliskt Bakgrund
Kortfattat är min musikaliska bakgrund följande:Min farmor sjöng ofta med mig, det gjorde
även min mamma och min pappa.
De valde ett dagis där det var mycket musik och sång.
När jag började 1:a klass så började jag även i skolkören.
Från 2:a klass så började jag gå och ta piano lektioner.
Till fjärde klass så började jag i Adolf Fredriks musikklasser där jag gick till och med 9:e
klass. Gymnasiet gjorde jag vid Stockholms Musikgymnasium på Kungsholmen.
I slutet av 3:e ring blev jag medlem i mitt första band LaKitty,
(ett av de två band som spelade på min första produktion.)
Jag har även hunnit med två år på folkhögskola, Billströmska Folkhögskola, där gick jag 1 år
och Lunnevads Folkhögskola gick jag 1 år.
Året därpå började jag på Kungliga Musikhögskolan och här är vi nu!
Oj, vad åren har gått fort....särskilt nu på slutet!
Om jag ska beskriv mig själv som musiker och varför jag har blivit som jag har blivit så
skulle jag formulera mig så här:
Jag är en musiker som är som jag mår. Är jag mår bra så är jag bra, mår jag dåligt så är jag
dålig!Visst har min lägsta nivå höjts avsevärt under de senaste åren då jag försörjt mig enbart
på musiken och därför behövt spela mycket i många olika typer av sammanhang, men fy vad
jag kan vara dålig! Ni skulle bara veta!
Jag är öppen och intresserad av allt och alla. Det är positivt men det tar mycket kraft och
energi! Jag tror att jag har blivit så för att jag är uppfostrad så och det är jag tacksam för. Min
familj och mina vänner är de som har format mig som person och därmed även som musiker.
Tack!
Men musiken är inte allt i mitt liv, och det är för att jag inte vill att den ska vara det.
Men med detta jobbar jag stenhårt. Alla som jobbar stenhårt på sin karriär vet hur svårt det är
att fokusera 100% på sig själv utan att bli ett stort idiotiskt ego.
Om det dessutom går bra i karriären så kan det vara ännu svårare att sakta ned. Det kan helt
enkelt vara svårt att se vad man missar i livet när det går bra på jobbet!
Det kan jag gå i god för! Fy, vad svårt det kan vara att hela tiden stå inför val som man måste
välja rätt på. Att bli ryckt i och alla tycker något om allt vad man gör.
I skolan så har jag lärt mig att det svåraste för mig är att våga vara dålig på det som jag är
dålig på, men det är ett måste om man vill bli bättre som helhet.
Det är en av anledningarna varför jag har valt att genomföra detta projekt. Jag har velat testa
mina gränser genom att ta på mig något som jag aldrig tidigar har gjort förut och att dessutom
göra det så tydligt så att jag ska kunna förklara det genom detta arbete, det känns mycket
spännande! Att göra någonting hela vägen. Att inte förlita sig på någon annan, utan att göra
allt själv! Mer av den sortens utmaningar! Men framför allt, mer av livet, mer av vänner,
familjen och kärleken! Det tror jag är nyckeln till min framtid!
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6)Utvärdering
Oj oj oj oj vad mycket jobb! Det är det första som jag vill säga!
Det andra är GUD VA KUL!!!
Under denna period har jag lärt mig så otroligt mycket och jag har utvecklats både som
musiker, och person! Som musiker känner jag att jag verkligen överträffade mina egna
förväntningar. Jag hade mycket kul under hela konserten och det är min största bragd och det
jag trodde skulle kunna bli svårt eftersom det innebär att jag skulle behöva vara i fas och helt
avslappnad, trots mycket hårt jobb in till sista sekunden innan konserten. Men det blev alltså
bra med det! Som människa har jag fått lite bättre självförtroende, att lära mig att se att jag
kan göra realitet av mina drömmar är en lärdom som är mycket värdefull.
Så många timmar som jag har jobbat för en kväll, det är nästan otroligt när man tänker på det!
Men det är så skönt att vara klar och att dessutom vara nöjd! Det är en så fin känsla att få
genomföra sina drömmar! Hurra va bra! Och hurra va fina alla min medmusiker och
medarbetare har varit! Tack! Jag kommer absolut att jobba mer på detta sätt men inte än på ett
tag. Först ska jag bara njuta av när någon annan styr och ställer inför mina spelningar!
Dessa moment har jag, bland många andra, gått igenom, och det blev följande resultat:
Bokning
Här gick det ju förhållandevis enkelt eftersom jag redan vid ett flertal gånger har samarbetat
med Fasching. Resultatet är att jag tillsammans med mitt band LaKitty kommer att hålla
klubb en gång i månaden, då vi kommer att spela själva ett set och ha en eller flera gästartister
under kvällens andra sett. Kul!
Inspelning av Just The Beginning
Vi fick sammanlagt två inspelningsdagar i studion på KMH, studio 1, och två dagar att mixa
tillsammans med Magnus Lindström. Vi spelade in alla sju låtar som vi spelade på konserten
och för att ha haft så pass kort tid i studion är jag mycket nöjd! Nästa gång ska jag däremot
göra motsatsen, jag ska ta sååå lång tid på mig i studion som det bara är möjligt!
På konserten sålde vi dock 23 st plattor a´100 kr och det känns mycket bra!
Repschema
Fy vad lång tid det tar att få ihop repschema, inspelningsdatum, konsertdatum,
fotograferingsdatum.....alla datum alltså! Usch va tråkigt, men det gick till slut!
Komponerande och Arrangerande av min musik
Jag har tidigare aldrig komponerat eller arrangerat så mycket musik på så kort tid.
På gott och ont så var det hur kul som helst!Men jag känner precis som inför framtida
inspelningar att jag från och med nu vill ha god tid på mig att komponera och arrangera min
musik!
PR och Marknadsföring
Detta arbete tog otroligt lång tid kan jag se så här i efterhand, men det som är bra med det
hela är att om man bara har jobbat ihop lite kontakter så kan man använda de till nästan alla
framtida evenemang, så det var det lätt värt!
Följande tidningar satte ut någon form av information om Just The Beginning.
Lidingö Tidning, DN på stan, Stockholm City, Metro, Att Adoptera
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Ekonomi
Jag kan börja med att säga att denna punkt blev den mest invecklade när jag tittar tillbaka på
mitt projekt. Jag var inte den som i slutänden fick mest pengar utan det slutade med att jag
delade allting lika och detta av den enkla anledningen att vi inte lyckades dra in tillräckligt
med pengar. Det slutade med att var och en av oss fakturerade Farsching på ca 1000kr vilket
kändes mycket hårt men ändå helt ok med tanke på att jag som arrangör utgick från en 0
budget! Men vad jag önskar att jag hade kunnat ge mina musiker och medarbetare ett
ordentligt gage....när jag blir stor, då jävlar!!!
Men om jag ska fortsätta med att knyta ihop utvärderingen med syftet med detta arbete så kan
jag säga angående följande målsättningar:
Jag ville ta reda på hur man gör en professionell produktion. Utforma en tydlig idé. Sälja in
den för att sedan genomföra den och det tycker jag att jag har lyckats med.
Jag vill ta reda på hur man kombinerar ansvaret att själv vara huvudansvarig för en sådan
produktion samtidigt som man genomför en konsert som kompositör och musiker och detta
har jag minst sagt fått mer erfarenhet av. Jag kan säga att jag kan rekommendera det hela om
man har tid och råd, det är lätt värt all möda men det tar på krafterna!
Jag har jobbat som arbetsledare, PR-ansvarig, ekonomi ansvarig, och har varit bandledare för
två band. Jag har haft kontakt med arrangören Jazzklubb Fasching och varit i kontakt med
Sveriges Radio P2.
Mina mål med projektet Just The Beginning var följande:
Jag ville få ut min musik och min sång och det har jag lyckats med främst genom radio men
även via sålda skivor.
Jag ville lyfta fram musiker som jag tycker är enastående och det tycker jag också att jag
lyckades med. Men jag lärde mig också vilka musiker jag inte kommer att jobba med i
framtida projekt. Till den största anledningen på grund av att dessa personer inte var lika
villiga att hjälpa till lika mycket som majoriteten var.
Avslutningsvis vill jag bara än en gång tacka alla medverkande! Det har varit fantastiskt!
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8) Hårt arbete leder till ringar på vattnet
Inför min examenskonsert så jobbade jag verkligen hårt. Mycket blev bra, som jag hade
hoppats och strävat efter, annat blev sämmre än jag hade räknat med men i och med
konsertern den 4:e december så kom jag i kontakt med ett antal människor som jag har fått
erbjudande om att jobba med i framtiden. Det ena leder till det andra och det gör att så här i
efterhand så känns allt jobb mycket värdefullt. Jag tror att utrymmet som jag fick i media har
lett fram till i allafall några av följande engagemang:
La Klubb La Kitty på Fasching 2010
Alice Babs Jazzstipendium 2009
Swedish Jazz Celebration med Krisitn Amparo Band2009
Stockholm Jazz Festival med Kristin Amparo Band 2009
HiJazz med Kristin Amparo Band 2010
Väsetrå Konserthus med Kristin Amparo Band 2010
LaKitty på Mosebacke 2010
Kommande Intervju med DIG Musik 2010
Många människor var med och skapade min konsert den 4:e december.
Sammanlagt, om man räknar Fasching som ”en person”, var vi 25 stycken personer.
En hel del att hålla koll på. Men jag gjorde följande: Jag skrev ett mail som jag skickade ut
alla info, mina önskemål. Jag förklarade helt enkelt hur jag ville att kvällen skulle gå till och
vem som skulle göra vad:
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Bilaga 1
Kära vänner och medmänniskor, musiker och ljusläggare!
Jag vill börja med att tacka för att ni alla vill vara med och jobba med denna production, Just
The Begginning. För mig betyder det otroligt mycket att kunna genomföra denna relativt
galna idé och det kommer att lyckas på grund av vårat samarbete! Hurra!
Vi kommer alltså att hålla till på Jazzklubb Fasching och konserten går av stapeln den 4:e
december. De två banden som kommer att framträda under kvällen är LaKitty och Kristin
Amparo Band. Temat på konserten kommer att vara adoption. Det är så jag har jobbat mot
media och det har gått bra! Hitintills har jag kontakt med alla de stora tidningarna samt ett
gäng lokala så förhoppningsvis blir det någon artikel här och där!
Hör gärna av er till mig om ni har några personliga kontakter med någon media!
Jag har tänkt följande:
Som publik kommer man till Fasching till 18.00 då man välkomnas i entrén av Sam, hänger
av sig i garderoben för att sedan bli bjuden på en kopp kaffe som serveras av Niklas och
Emeli. Julian, Nisse och Helena kommer att vara ansvariga för att göra Fasching så mysigt
som det bara går, så när publiken kommer in ska de känna sig välkomna direkt. Jag vill att det
ska kännas som om man är hemma hos någon som har rest mycket, så jag vill att alla tar med
följande:
Saker som har mycket färg: Kuddar, filtar, gardiner, masker, ljus-slingor.
Vi behöver även, växter, blommor-riktiga eller plast spelar ingen roll.
Ljusstakar- stearin eller värmeljus.
Helt enkelt, allt som höjer mysfaktorn och allt som känns lite exotiskt.
Detta på grund av att temat kommer att vara adoption. Jag tänker på Colombia och vill gärna
dela med mig av den känsla som jag har av det landet och det är just; mysigt och exotiskt
(naturligtvis finns det mycket mer att hämta där, men ni förstår säkert!)
Kristin Amparo Band kommer att spela första set och LaKitty kommer att spela det andra och
sista setet. Först lite allvar och sedan en jävla fest helt enkelt! Jag tror att det kommer att bli
en mycket trevlig och rolig kväll för oss alla!
Hela kvällen kommer att dokumenteras.
Anna och Mira kommer att filma.
Vidar kommer att fota.
P2 kommer att spela in och sända i radion i början av nästa år. Alla som vill får naturligtvis ta
del av all dokumentation, tex för framtida promotion! Hör av er till mig bara om ni skulle får
feeling för det!
I alla fall så kommer dagen att gå till på följande sätt:
13.00
ALLA samlas på Fasching.
Jag kommer då att gå igenom kvällens upplägg och vi kommer tillsammans att hjälpas åt med
det som ev. ännu inte har blivit ordnat.
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All rekvisita, blommor, växter, tyger och allmänt krimskrams kommer de som är ansvariga
att ta med och detta tas in genom artist ingången på andra sidan huset.
OBS! Alla hjälper till att bära och pynta, men ni som är ansvariga, Julian och Nisse ber om
hjälp på plats!
15.00
Soundchek och ljuscheck, då är alla musiker på plats, uppvärmda med instrument samt Patrik
och Viktor som kommer att sköta ljussättningen under kvällen!
17.00
Serveras mat till samtliga. OBS anmäl till mig om ni önskar vegg, eller specialkost.
Därefter ser vi till att allt är i ordning i lokalen och i logen!
18.00
Öppnar Fasching, då välkomnar Niklas och Emelie med gratis kaffe vi entrén.
Min plan är även att ha en skogräns för att få en riktig ”hemma hos” känsla, men det verkar
känsligt så håll tummarna.
20.00
Kommer Katarina att välkomna publiken, berätta vad som kommer att hända under kvällen
och presentera mig och Henrik Hallberg att inleda konserten.
20.45
Efter första set blir det en paus, då alla hjälper till att så smidigt som möjligt rodda om till
LaKitty. I pausen kommer det också gå att sälja skivor vid entrén där Katarina kommer att
sitta och vara så sjukt business ;) Det kommer att finnas två skivor att sälja, ett från varje band
och de kommer att kosta mellan 50kr och 100kr. Katarina kommer även att ha en växelkassa
som jag har på plats.
21.00
Inspelad presentatörs röst välkomnar LaKitty upp på scenen och Stockholm börjar svänga!
Hurra va kul det ska bli!
22.15
Kommer Niklas att dela ut blommor till alla medverkande. Och därefter ses vi i logen kramas
och pussas lite. Vi går ut och tackar publik och vänner och därefter så hjälper vi alla till att
städa undan.
Hör av er till mig om ni har frågor!
070-668 11 05
amparoproductions@gmail.com
OBS, se bifogad fil med telefonnummer till alla samt en lista på vad var och en är ansvarig
för ! Kram Kristin
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Bilaga 2
Så här kunde mina mail se ut då jag tor kontakt med tidningar.
Hej X,
jag heter Kristin Amparo, verksam sångerska och kompositör.
Den 4:e december kl 20.00 kommer min konsert " Just The Beginning" (se bifogad fil) äga
rum på Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63.
Jag är adopterad från en familj i staden Cali De Valle i Colombia, och kom till Sverige då jag
var sex månader gammal.
I sviten "Just The Beginning" berättar jag om mitt liv här i Sverige ur perspektivet att vara
adopterad och hur det har påverkat mig.
Nu hör jag av mig till dig för att jag behöver din hjälp att nå ut till så många adopterade och
deras familjer, nära och kära som bara är möjligt. Naturligtvis är ALLA som är intresserade
av musik, uppriktiga möten och av att låta sig förföras av sköna rytmer, opolerade texter och
en jävla massa passion, hjärtligt välkomna!
Det skulle betyda mycket för mig om du skulle vilja skriva tex. ett reportage eller en
artikel för att hjälpa mig att nå ut!
Konserten kommer att dokumenteras av bl.a SR P2, Adoptions Centrums tidning Att adoptera
och jag vill passa på att hälsa även er tidning varmt välkomna!
För att lyssna på mig kan du gå in på min hemsida: www.myspace.com/kristinsundberg
Kristin Amparo Sundberg
(Se bifogad fil för mer info!)
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Här nedan är en kort presentation av min musik:
I sviten ” Just The Beginning ” skriver jag om mitt liv som adopterad;
23 år av frågor utan svar, gråt utan tröst och identitet utan spegel.
Mina texter är raka och opolerade med stort fokus på melodierna.
Kompositionerna rör sig mellan strukturerade arrangemang och fri improvisation
vilket skapar ett stort utrymme för spontanitet i både ord, rytmik och melodi.
Kvintetten startades 2007 och spelar kompositioner av mig, Kristin Amparo.
The quintet was started in 2007 and plays compositions by Kristin Amparo.
In the suite "Just the beginning", I write about my life, my background and how it has
effected me. My lyrics are straightforward and unpolished and together with the
melodic compositions they make an interesting enviroment for improvisation.
Welcome to enjoy a concert that will take you from minimalism to explosion!
För att lyssna på min musik kan du gå in på min hemsida:
www.myspace.com/kristinsundberg
Hoppas detta låter intressant!
Hör gärna av dig till mig så snart du kan!
Mvh
Kristin Amparo
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Den 4:e december kommer jag även att sälja min nya skiva ”Just the Beginning”
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Tack för att du följde med!

