This letter is written both in English and in Portuguese
Esta carta é escrita em inglês e em português
Cory Sea, musico

936463729
cory@coryseamusician.com
Website: www.coryseamusician.com
Dear Sir/Madame,
Thank you for the opportunity to introduce myself to you.
My name is Cory Sea and I am a professional musician living in Portimao.
I perform solo as well as with other musicians, in hotels, restaurants, bars and concert
venues.
I have also performed in many jazz festivals.
I have an enormous repetoire including pop music from the 1960s to 2005, latin and
brazilian music, world music, and jazz. I have a reputation as an excellent guitarist.
This 2018 season (May through November) I have performed regularly in the Tivoli and
Sensimar hotels in Lagos, Tapa Latina in Portimao, the Biergarten in Porches, the
Palmeiras bar/restaurant in Espiche, the O Litoral restaurant in Benagil and the
Escondidinho restaurant in Ferragudo. The Sensimar, Tapa Latina, Palmeiras, O
Litoral and Escondidinho performances have been solo, while the Tivoli and Biergarten
performances have been with other musicians.
I have also performed for single nights at the Pestana Delfim hotel, the Monchique
Resort and Spa, Quinta do Lago, Monte Santo Resort and Salgados Palace in
Albufeira.
I am now free to perform on Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday nights, solo or
with other musicians.
Please visit my internet site www.coryseamusician.com to hear samples from
performances and also to see videos of live performances.
I am looking for places to play now and/or for the coming year.
Thank you for your consideration. I will call you in a week or so to follow up.
Mr. Cory Sea
Cory Sea, músico

Tlm: 936463729
E-mail: cory@coryseamusician.com
Local na rede Internet: www.coryseamusician.com
Ex.Mo Senhor/Senhora,

Agradeço a oportunidade de me apresentar a V. Ex.ª.
O meu nome é Cory Sea e eu sou um músico profissional que vive em Portimão.
Eu actuo sozinho, bem como com outros músicos, em hotéis, restaurantes, bares e
casas de espectáculos.
Também actuei em muitos festivais de jazz.
Possuo um enorme repertório incluindo música pop dos anos 1960 a 2005, música
latina e brasileira, música do mundo e jazz. Tenho a fama de ser um excelente
guitarrista.
Esta temporada de 2018 (maio até novembro) tenho actuado regularmente nos Hotéis
Tivoli e Sensimar em Lagos, Tapa Latina em Portimão, o Biergarten em Porches, o bar
/ restaurante Palmeiras em Espiche, o restaurante O Litoral em Benagil, e o
restaurante Escondidinho em Ferragudo. Os espetáculos Sensimar, Tapa Latina,
Palmeiras, O Litoral e Escondidinho foram a solo, enquanto as actuações do Tivoli e

do Biergarten foram com outros músicos.
Eu também realizei em ocasiões únicas em hotel Pestana Delfim, o Monchique Resort
e Spa, Quinta do Lago, Monte Santo Resort e Salgados Palace em Albufeira.
Agora estou livre para tocar as noites de terça, quarta, sexta e domingo.
Por favor, visite o meu site em www.coryseamusician.com para ouvir trechos de
actuações e também para ver vídeos de performances ao vivo.
Estou à procura de lugares para tocar agora e / ou para o próximo ano.
Obrigado pela sua consideração. Vou ligar-lhe daqui a uma semana para ouvir o que
você pensa
Atentamente,
Cory Sea

