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γραφήµατα

Στην  προηγούµενη ενότητα των τεχνογραφηµάτων ανα-
φερθήκαµε αρκετά στη σχέση χρήστη - µουσικού και  δια-
δικτύου. Με την ευκαιρία αυτή θα αναφέρουµε µερικές
χρήσιµες ιστοσελίδες, blogs  και ανάλογες πληροφορίες
που αφορούν τον χώρο µας και όχι µόνο. 

Ξεκινώντας, σας παραπέµπουµε στη σελίδα 18 αυτού
του τεύχους στην οποία γίνεται αναφορά στη νέα ιστοσε-
λίδα και στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του υπουργείου Πο-
λιτισµού. 

Επίσης µια ενδιαφέρουσα διεύθυνση είναι η:
www.goculture.eu  η οποία ενηµερώνει εκτός των θεµά-
των µουσικής, για θέµατα θεάτρου, χορού, εικαστικά, κι-
νηµατογράφου, βιβλίου καθώς επίσης και για τα σεµινά-
ρια, τις διαλέξεις και τα συνέδρια που πραγµατοποιού-
νται. Ανανεώνεται καθηµερινά.

Χρήσιµα άρθρα, πληροφορίες αλλά και συζητήσεις πε-
ρι µουσικής τεχνολογίας µπορούµε να βρούµε και στην
ιστοσελίδα www.makemusic.gr/ (έχουµε αναφερθεί και
σε παλαιότερο τεύχος). Μας παρέχει επίσης, τη δυνατό-
τητανα “ανεβάσουµε” δείγµατα δουλειάς µας,  ενώ σηµα-
ντική είναι κι εδώ, η λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώ-
νου.

Είναι ελπιδοφόρο, ότι τα sites που αναφέρονται στη
κλασσική µουσική, συνεχώς  εξελίσσονται. Ένα από αυτά
είναι το www.tar.gr Σε παλαιότερη στήλη των ειδήσεων
του περιοδικού “Πολύτονον” είχαµε αναφερθεί σ’ αυτήν
την περίοδο έναρξής του.  Στην πραγµατικότητα πρόκει-
ται για ένα διαδικτυακό περιοδικό - σύγχρονη αποτύπωση
του παλαιότερου εντύπου ”Tar”. Aν και έχει ώς κέντρο α-
ναφορών την κλασσική κθάρα, τον τελευταίο καιρό έχει
πλαισιωθεί από αρκετά άρθρα που αφορούν γενικότερα
στον χώρο και όχι µόνο στον κιθαριστικό. Λειτουργεί ως ει-
δησεογραφικό, µε αφιερώµατα, µε αναφορές στην πα-
λαιά µουσική κ.α.  Σηµαντική εξέλιξη του όµως,  αποτελεί
το ότι άρχισε πρόσφατα να λειτουργεί και στην αγγλική

γλώσσα, όχι βέβαια σε όλη του την έκταση, αλλά σε ένα
σηµαντικό κοµµάτι. Ένα καινούργιο λοιπόν παράθυρο
στον εξωελλαδικό χώρο. 

Φυσικά, η λειτουργία ραδιοφώνου αποτελεί  ένα  επι-
πλέον “νέο κουµπί” στα sites. ∆οκιµαστικά άρχισε η λει-
τουργία  και αυτού της σελίδας του tar  στη διεύθυνση
www.tar-radio.com/

Σειρά έχει η αναφορά στα λεγόµενα “blogs”. Άν θέλε-
τε να ψάξετε µόνοι σας για blog της δικής σας επιλογής
επισκευθείτε τη σελίδα: httpρ//search.blogger.com. Άν
πάλι θέλετε να δηµιουργήσετε ένα δικό σας,  αυτό που
έχετε να κάνετε είναι να “µπείτε” στη σελίδα
www.blog.com  ή  στη σελίδα  www.blogspot.com       

Στη συνέχεια ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης µέχρι
την ολοκλήρωσή της διαδικασίας κατοχύρωσης και φυσι-
κά ενηµερώστε µας για την πλήρη διεύθυνσή του για να
την επισκεφθούµε και να ανταλλάξουµε απόψεις!!  Να ση-
µειώσουµε ότι και στα δύο είναι δωρεάν τα layout
templates που έχουν και είναι τυποποιηµένα. Έχουν όµως
πολύ καλά on-line εργαλεία για τη διαχείρηση και ενηµέ-
ρωση των άρθρων και το κυριότερο ενηµερώνουν αυτό-
µατα τις αντίστοιχες λίστες µε τις θεµατικές κατηγορίες
όπως για παράδειγµα τη www.weblog.com που ουσιαστι-
κά κάνουν το blog “ορατό” και εύκολο να βρεθεί σε περί-
πτωση αναζήτησης. 

Κάτι ανάλογο έπραξαν και συνάδελφοι του χώρου οι ο-
ποίοι µας ενηµέρωσαν σχετικά. 

Ένα blog  του οποίου το περιεχόµενό του επικεντρώ-
νεται στη δράση της Ένωσης είναι αυτό που θα το
επισκευθείτε αν πληκτρολογήσετε τα ακόλουθα:
http://mousourgeion.blogspot.com  Όπως µας πληροφο-
ρεί ο συνάδελφος Γιώργος Χατζηµιχελάκης, πρόκειται
αρχικά για µια “αστραπιαία” ενηµερωτική σελίδα ή ένα
“άτυπο εντευκτήριο συνθετών” όπως αναφέρεται  στην
ιστοσελίδα. 

Ανάλογου ενδιαφέροντος και το blog   στο οποίο µπο-
ρούν να δηµοσιεύονται και πληροφορίες τρίτων είναι το:
http://bereketis.blogspot.com

Να αναφέρουµε  και αυτό που µας ενηµέρωσε  ο συ-
νάδελφος  Σπύρος Ραυτόπουλος: στη διεύθυνση  αρχικά
http://www.newmusicdiaries.blogspot.com/. Κατόπιν α-
φού κάνοµε scroll, κάνουµε κλικ στο σηµείο που λέει
“comments”. Στο σηµείο αυτό έχουµε δυνατότητα να δια-
βάσουµε τα σχόλια άλλων  καθώς και να  προσθέσουµε  τα
δικά µας.   

Ο συνάδελφος ∆ηµήτρης Συκιάς µας ενηµέρωσε και
για το blog στη διεύθυνση: http://3euk1l4.blogspot.com/
που όπως δηλώνεται στο διαδίκτυο, πρόκειται για µια θε-
ωρητική προσέγγιση του µουσικού βίου.

Κατόπιν αυτών ... καλή συνέχεια στον διάλογο.

διαδικτύου συνέχεια...

της Ελένης Σκάρκου
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Μια από τις µεγαλύτερες εκ-
θέσεις του χώρου των µουσι-
κών οργάνων, των  προγραµ-
µάτων υπολογιστών και οπτι-
κοακουστικού υλικού, είναι η
γνωστή “Musicmesse” που
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο
στην Φρακφούρτη. Φέτος

διοργανώθηκε  την περίοδο  28 - 31 Μαρτίου. Η έκθεση  φι-
λοξένησε  120 διαφορετικές χώρες µε του αντίστοιχους
εκθέτες τους, ενώ οι επισκέπτες έφτασαν τον αριθµό των
79.739.  Παράλληλα µε την έκθεση έγινε και το συνέδριο
της Audio Engineering Society, που έχει όµως, πιο εξειδι-
κευµένο κοινό και αφορά κυρίως όσους ασχολούνται  ε-
παγγελµατικά µε την µουσική τεχνολογία.  Παρουσιάστη-
καν επίσης, πολλά καινούργια προϊόντα για τα  οποία θα ε-
νηµερώνεστε απο τη στήλη στα επόµενα τεύχη. Φέτος ό-
µως συνέπεσε να έχουµε επετείους λειτουργίας εταιρειών
ή κυκλοφορίας προϊόντων τους. Συγκεκριµένα η
Sennheiser γιορτάζει τα 50 χρόνια από την πρώτη έκδοση
ασύρµατου συστήµατος µικροφώνου, η Shure  επίσης, τα
40 χρόνια του µικροφώνου της  s58 και τέλος η Akg γιορ-
τάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Με το γεγονός αυ-
τό η τελευταία εταιρεία δηµιούργησε µια νέα έκδοση
limited edition  του µικροφώνου C414 µε στοιχεία
C414LTD   σφραγίζοντας την επιτυχή πορεία του προκα-
τόχου του. 

Η επόµενη έκθεση θα πραγµατοποιηθεί 12 -15 Μαρ-
τίου του 2008.

ΗΟΜΕ RECORDING
Συζητώντας για θέµατα

τεχνολογίας µε συναδέλφους
µουσικούς,  έχουµε συµπερά-
νει ότι πολλοί  έχουν  µια “κρυ-
φή”  επιθυµία  να µάθουν τα
βασικά στοιχεία επεξεργα-
σίας  ενός  ηχογραφηµένου υ-
λικού. Η έλλειψη χρόνου ή και
πολλές φορές κάποιος ανεξή-
γητος δισταγµός τους  απο-
τρέπει από το ξεκίνηµα έστω
κάποιων µαθηµάτων. 

Μια αξιοπρεπή πρόταση
για την πρώτη προσέγγιση του χώρου της ηχογράφησης
και του mastering αποτελεί το dvd “Recording Tips and
Tricks” που έχει εκδόσει το περιοδικό του χώρου “Home
Recording”. To dvd περιέχει        ενότητες µαθηµάτων που
αφορούν τόσο τη διαδικασία ηχογράφησης οργάνων, όσο
και τη χρήση των υπολογιστών. Επίσης, κατατοπιστικές εί-
ναι οι ενότητες που αφορούν τη µίξη και το mastering. Να
σηµειώσουµε ότι παρότι τα µηχανήµατα είναι τεχνολογίας
µερικών χρόνων  πριν, οι συµβουλές που δίνονται είναι
χρήσιµες ανεξάρτητα του    εξοπλισµού.  Το dvd µπορείτε
να το παραγγείλετε από τον Μουσικό Οίκο “Παπαγρηγορί-
ου-Νάκας”. Αν υπάρξουν  απορίες  µπορείτε να µας τις
στείλετε στο e mail της στήλης.
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