
ANTI-TOUR No.1 – Magic Hour
Performance schemas



Hello,

My name is Dennis McNulty. I am a musician/artist. There is information about what I do on my 
website.

http://dennismcnulty.com/biog.html

I will be in Brasil from 18th to 29th of January 2006. I would like to perform in domestic spaces, 
preferably in apartments near the top of buildings in urban areas. I am interested in playing in the 
following cities: São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, and Rio de Janeiro.  All other 
reasonable offers will also be considered.

Read the project description on the following web pages.

http://dennismcnulty.com/brasil2006/br2006_en.html [english]
http://dennismcnulty.com/brasil2006/br2005_pt.html [portugeuse]

There are mp3s on my website here:

http://dennismcnulty.com/mp3s/magic02.mp3
http://dennismcnulty.com/mp3s/magic03.mp3

If you are interested in having me perform in the place where you live, I need the following 
information.

Your name.
Your address.
Your telephone number.
Your current favourite 3 cds.
I also need you to send me send me three photos:

- A photo of the room where you would like me to play.
- A photo of the view out the window.
- A photo of the back of your amplifier, so I know whether I can use it or not.

Let me know which days/dates suit you best.
E-mail the pictures and the other information to brasil2006@dennismcnulty.com

Thanks,

Dennis McNulty,
December 2005.



Olá,

Meu nome é Dennis McNulty. Sou músico e artista. Você pode conhecer meu trabalho no meu 
website: 

http://dennismcnulty.com/biog.html

Estarei no Brasil entre 18th e 29th Janeiro 2006. Eu planejo tocar em espaços domésticos, de 
preferência em apartamentos em andares altos, de onde se possa ver telhados de outros prédios. 
Gostaria de tocar nas seguintes cidades: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio 
de Janeiro. Outras propostas interessantes podem ser consideradas. 

Leia mais sobre o projeto nas seguintes páginas: 

http://dennismcnulty.com/brasil2006/br2006_en.html [inglês]
http://dennismcnulty.com/brasil2006/br2006_pt.html [português]

Você encontra também mp3s em meu website:

http://dennismcnulty.com/mp3s/magic02.mp3
http://dennismcnulty.com/mp3s/magic03.mp3

Se você gostaria que eu tocasse no lugar onde você mora, por favor mande-me a seguinte 
informação:

Nome.
Endereço.
Telefone.
Seus três CDs favoritos.
E três fotos: 

- uma do quarto onde você gostaria que eu tocasse;
- uma da vista da janela;
- uma da parte de trás do seu stereo system, para que eu verifique se posso utilizá-
lo como amplificador. 

E diga-me os dias/datas mais adequados para a performance.
Mande as fotos e outras informações para: brasil2006@dennismcnulty.com

Obrigado,

Dennis McNulty,
Dezembro de 2005.


