
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Ràdio: 'Des de la Xarxa' - La música i la seva distribució a través d'Internet
(6118 lectures)
 Per Juan Francisco Lladó Sabater, Xisco (http://zigazaga.net/)
Creado el 04/10/2002 11:31 modificado el 04/10/2002 11:31

Moltes vegades hem xerrar de música a "Des de la Xarxa(1)", però aquesta
setmana ho hem fet amb un convidat especial... en Joan Vich, del segell
discogràfic "Primeros Pasitos(2)".

Com se veuen Internet i les noves teconologies de cara a distribuïr la música?
Música, pirateria, venda, distribució...

Joan Vich, del segell discogràfic
"Primeros Pasitos"

Ja fèia temps que no xerravem de música, un tema que sempre ha estat present al programa.
Aquesta vegada hem convidat en Joan Vich, com a representant d'una petita discogràfica
mallorquina independent ("Primeros Pasitos(2)") perquè ens expliqui què ha suposat per ells l'ús
de les noves tecnologies de cara a distribuïr la música dels grups que ells repressenten.
Com no podia faltar en un programa d'aquesta temàtica, varen sorgir comentaris sobre la
pirateria, els drets d'autor, la SGAE...

El que està clar és que eines com la web, el correu electrònic o la codificació de música en formats com mp3 o ogg
ajuden molt als nous autors i intèrprets a donar-se a coneixer. En voleu saber més?

Podeu escoltar la gravació del programa en Ogg Vorbis(3) al vostre ordinador... i a més, podeu accedir als programes
passats(1), també en el mateix format.
Recordau que el programa s'emet en directe cada dimecres, de 19:30h a 20:00h per Ràdio Jove, als 99,9MHz a
Mallorca i Eivissa, i als 102,7MHz a Menorca, o també en directe a través d'Internet(4).

Lista de enlaces de este artículo:

http://desdelaxarxa.net1. 
http://www.primerospasitos.com2. 
http://bulma.net/radio/index.phtml?id=2002-10-023. 
http://bulma.net/radio/radio-ogg.m3u4. 

E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1530
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