Lieve vrienden,
Zoals velen van jullie weten heeft liefde voor een vrouw deze Sevillaan naar Amsterdam gebracht.
Mijn liefde voor muziek nam ik met mij mee uit Sevilla. Deze wil ik heel graag delen met jullie en met
een groter publiek in Nederland en verder. Daarom heb ik besloten een cd op te nemen. Op deze cd
neem ik jullie mee in mijn eigen nieuwe flamenco stijl die voortkomt uit pure intuïtie en mijn
fijngevoeligheid. Hierin kan je invloeden uit de blues, jazz, barok, bossa nova en arabische muziek
herkennen.
De gerenommeerde producent en flamencogitaarspecialist Adrian Rooymans ( ontdekker van
Vicente Amigo) heeft me voorgesteld samen te werken. Dat is een grote eer! De afgelopen maanden
heb ik me gefocust op het componeren van nieuwe stukken en het grootste deel is nu klaar om op te
nemen, klaar om de studio in te gaan. En in de tweede helft van 2016 zal de cd presentatie plaats
vinden.
Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren: studio opnamen in samenwerking met
diverse professionle muzikanten, mixing, en nabewerking, ontwerp en vormgeving van de CD,
postproductie etc. Het totaal hiervan is geraamd op 10.000 euro . Hiervoor heb ik jullie hulp en
bijdragen hard nodig!!!
Daarom wil ik je vragen of je wilt helpen deze droom te realiseren zodat mijn muziek voor meer
mensen beschikbaar wordt en ik mijn hart via de muziek kan delen. Want delen is voor mij het
belangrijkste wat er is, delen van gevoelens, emoties, stemmingen en passie via mijn muziek en zo
mensen ontroeren,raken, openen, meenemen in mijn gevoelswereld.
Je kan op de website alvast een voorproefje beluisteren van de cd. Draag je dit project een warm
hart toe, dan vraag ik je een financiële bijdrage te doen.
Vanaf 15 euro krijg je als dank mijn gesigneerde cd.
Vanaf 50 euro kan je een speciaal georganiseerd concert bijwonen en krijg je de gesigneerde cd.
Vanaf 150 euro heb je recht op een unieke flamencoach sessie waarin ik achtergrondkennis geef
over flamenco en je leer je intuïtie te gebruiken, bij het flamencogitaarspelen of dansen en kan je
natuurlijk ook het concert bijwonen en ontvang je de gesigneerde cd
Vanaf 500 euro geef ik een privé gitaar concert bij je thuis, ben je uitgenodigd voor het algemeen
optreden en ontvang je de gesigneerde cd
Vanaf 650 euro heb je recht op al het bovenstaande
Vanaf 1500 euro heb je recht op al het bovenstaande met dien verstande dat je privé flamenco
gitaarconcert bij je thuis onder begeleiding van cajon, zang en dans zal plaatsvinden.
DONEREN kan op http://www.flamencoach.com/ Dus....... doe een bijdrage en zeg het voort!
Dus deel deze boodschap via email, https://www.facebook.com, https://twitter.com,
https://www.linkedin.com met je vrienden, familie, kennissen en collega’s.
Heel erg bedankt! Muchas Gracias!
Rafael Domingo Suárez

Un abrazo del alma!

