PROJELOUPAZ amplia oportunidades para compositores.
Escrito por Paulo Santos

O PROJELOUPAZ -

PROJETO LOUVOR & PAZ & SOLIDARIEDADE continua crescendo e crescerá um pouco
mais a partir deste próximo mês de dezembro. É que até aqui vinha abençoando cantores em
início de ministério, dando a eles ou elas, a oportunidade de gravar seu CD com a ajuda das
parceiras OAPAZ, alguns profissionais da área gospel e algumas gravadoras.
A partir da semana que vem estará estendendo a oportunidade para compositores. Isto porque,
os próximos CDs a serem gravados por cantores abençoados pelo projeto, deverão ter
algumas canções compostas por irmãos pouco conhecidos no meio musical. Será uma forma
de dar a eles, a oportunidade de verem suas obras sendo aproveitadas.

OPORTUNIDADE PARA COMPOSITORES

Portanto, se você é compositor (ou compositora) e deseja aproveitar esta oportunidade, faça
como alguns já fizeram: envie preenchido, o formulário de cadastro que se encontra neste linki:
http://www.oapaz.org/contato/cadastro-de-levita.html
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Se você enviar rápido, pode ser que tenha uma ou mais composições sua fazendo parte em
um dos próximos CDs a serem lançados com o apoio do PROJELOUPAZ - PROJETO
LOUVOR & PAZ & SOLIDARIEDADE

Para o CD da cantora Marisa de Paula não haveria tempo mesmo pois o projeto já estava em
fase adiantada de produção tendo as músicas sido selecionadas pela nossa parceira Rio
Gospel. E o lançamento á ocorreu neste dia 15 de novembro.

Já o produção do CD Soldado Ferido as composições também ja foram escolhidas pela direção
da Oapaz juntamente com a parceira Gravadora Infinity Records. A obra fonográfica está em
fase de colocação de voz com o cantor Junior, autor da faixa principal e o cantor Cb Almeida,
também compositor das demais faixas.

Para os próximos CDs, a coordenação do projeto Louvor & Paz juntamente com a diretoria da
Infiity Records já decidiram que haverá uma maior diversificação de compositores para que
seja estendida igual oportunidades para outros. Daí, esta oportunidade que está sendo
estendida a outros compositores e compositoras.

========================================================================
===================================================

2/2

