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Από προηγούµενα άρθρα της στήλης αναφερθήκαµε σε ι-
στοσελίδες και blogs που ενδιαφέρουν όλους τους µουσι-
κούς. Για µερικές από αυτές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον και απευθύνονται σε συνθέτες θα κάνουµε µια πιο α-
ναλυτική αναφορά σε αυτό αλλά και στα επόµενα τεύχη. 

Ο δηµιουργός και πάλι στο προσκήνιο!

Makemusic.gr 2.0

Είχαµε αναφερθεί στο προηγούµενο τεύχος στην συνε-
χώς ανανεούµενη ιστοσελίδα του makemusic.gr. Για την
πλερέστερη ενηµέρωσή σας  απευθυνθήκαµε στον βασι-
κό  εµπνευστή και  συντελεστή αυτού του διαδικτυακού
τόπου, Αντώνη Πλέσσα ο οποίος µας  δίνει µια αισιόδοξη
εικόνα για τη θέση του δηµιουργού αλλά και µας πληρο-
φορεί µε τα ακόλουθα:

O δικτυακός τόπος www.Makemusic.gr αποτελεί την
δηµοφιλέστερη διαδικτυακή κοινότητα της Ελληνικής α-
νεξάρτητης µουσικής σκηνής.

Ξεκίνησε δυναµικά τη λειτουργία του το 2004 µε στό-
χο την στήριξη και προβολή των ανεξάρτητων δηµιουρ-
γών που επιθυµούν την προβολή του έργου τους στο διε-
θνές κοινό. 

Η νέα έκδοση του Makemusic.gr εστιάζει στη µεγιστο-
ποίηση της προβολής του έργου των δηµιουργών µελών
της (Artist) παρέχοντας σε αυτούς αλλά και τους επισκέ-
πτες ακροατές (Members) πλήθος νέων εξειδικευµένων
εργαλείων.

Το Makemusic.gr που διαχειρίζεται και συντηρεί µια
οµάδα προσωπικοτήτων του χώρου της µουσικής και µου-

σικής βιοµηχανίας, απευθύνεται σε όλους τους δηµιουρ-
γούς ανεξαρτήτως του µουσικού ιδιώµατος που δραστη-
ριοποιούνται. 

Οι σηµαντικότερες δυνατότητες του αναβαθµισµένου
Makemusic.gr είναι οι ακόλουθες: 
� ∆υνατότητα εγγραφής στο Makemusic.gr υπό την
ιδιότητα του δηµιουργού/καλλιτέχνη (Artist Account) ή µέ-
λους (Member).
� Σελίδα υπό τον τίτλο «COMMUNITY» όπου παρουσιά-
ζονται οι τελευταίες καταχωρήσεις σε ότι αφορά:

τους δηµιουργούς της κοινότητας
τα τραγούδια των δηµιουργών 
τα blog  
τις επισκοπήσεις των µελών για τραγούδια και

δηµιουργούς
� Στην ίδια σελίδα εµφανίζονται:

οι 10 δηµοφιλέστεροι καλλιτέχνες 
η δυνατότητα αναζήτησης στο Makemusic.gr µε

βάση συγκεκριµένα κριτήρια 
στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των ακροάσε-

ων των έργων των καλλιτεχνών  
� Στην κατηγορία «CHARTS» προβάλλονται στατιστικά
στοιχεία για τις ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες και µηνιαίες α-
κροάσεις συνεχούς ροής ή καταφορτώσεις έργων των
καλλιτεχνών (ήχος και βίντεο).
� Σελίδα υπό τον τίτλο «LISTS» µε αναφορές κατ' αλφα-
βητική σειρά, δηµοτικότητα, βαθµολογία κ.α. των :

καλλιτεχνών
τραγουδιών  
βίντεο

διαδικτύου συνέχεια...

της Ελένης Σκάρκου

Η µεγαλύτερη είδηση στον  κόσµο γενικά του
“download” και περισσότερο της
“download” µουσικής  αποτελεί η       συνερ-
γασία  ΕΜΙ -  Apple  η οποία  ανακοινώθηκε
στις  2 Απριλίου.

H γνωστή δισκογραφική εαιρεία ΕΜΙ έχει
αναγγείλει ότι θα αφαιρεί  DRM (digital rights
management), δηλαδή τη ψηφιακή  διαχεί-
ρηση  των δικαιωµάτων της  από τις ηχογρα-
φήσεις  του επόµενου µήνα.   Η Apple  -  γνω-
στή  όχι µόνο για τους                υπολογιστές
της αλλά και για το δηµοφιλές ipod -  θα είναι
η πρώτη συνεργαζόµενη εταιρεία η οποία θα
διαχειρίζεται και θα διανέµει ηχογραφήµατα
της  ΕΜΙ.

Οι  λάτρεις της κλασσικής µουσικής θα

Συνεργασία     EMI              

58

tel 23  7/4/07  2:11  ™ÂÏ›‰·58



Στην ίδια σελίδα αλλά µε κριτήρια συναφή του θέµα-
τος θα βρείτε αναφορές σε εκδηλώσεις (Εvents).

� Σελίδα υπό τον τίτλο «GALLERY» όπου τα µέλη της κοι-
νότητας ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους.
� Σελίδα υπό τον τίτλο «ΒLOGS» όπου τα µέλη γράφουν
το δικτυακό τους ηµερολόγιο.
� Σελίδα υπό τον τίτλο «ΕVENTS» µε αναφορές σε γεγο-
νότα και εκδηλώσεις που οργανώνουν τα µέλη.
� Το νέο περιβάλλον στη σύνταξη, επεξεργασία και προ-
βολή άρθρων «ΑRTICLES» περιλαµβάνει πολλές καλοδε-
χούµενες προσθήκες µεταξύ των οποίων η δυνατότητα α-
νάρτησης συνοδευτικών αρχείων ήχου και βίντεο.
� Στην ιστοσελίδα «ARTIST MENU» οι δηµιουργοί µέλη
µπορούν να διαχειριστούν:

το blog τους
τις φωτογραφίες τους
τις συνθέσεις τους
τα βίντεο τους
τους θαυµαστές τους
το βιογραφικό τους
την προβολή των µουσικών τους προτιµήσεων 

�Στην πρώτη σελίδα του Makemusic.gr προβάλλονται οι
τελευταίες ειδήσεις και δηµιουργοί.
� Το δηµοφιλές «FORUM» παραµένει πλαισιωµένο µετα-
ξύ άλλων από παρουσιάσεις προϊόντων «REVIEWS», συν-
δέσµους για προϊόντα και φορείς στο χώρο της µουσικής
βιοµηχανίας «LINKS» και «AΓΓΕΛΙΕΣ» για την αναζήτηση
συνεργατών ή αγοροπωλησίες προϊόντων.
� Το εξαιρετικά δηµοφιλές πρόγραµµα του «Makemusic
RADIO» εµπλουτίστηκε µε τη δυνατότητα µε ακούγονται
συνθέσεις σας µέσα από την ιστοσελίδα σας. 

Πέρα των όσων αναφέρθηκαν, ο δηµιουργός ή ακροα-
τής θα βρει στο εύχρηστο, καλαίσθητο και λειτουργικό πε-
ριβάλλον της δεύτερης έκδοσης του Makemusic.gr  πλή-
θος πρόσθετων βελτιώσεων και δυνατοτήτων. 

Τα καλά νέα όµως δεν σταµατούν εδώ µια και µια σει-
ρά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεργασίες που θα ανα-
κοινωθούν σύντοµα θα αναδείξουν τo Makemusic.gr στην
κορυφαία µουσική διαδικτυακή κοινότητα. 

Επισκεφτείτε το Makemusic.gr και αξιοποιείστε τις δω-
ρεάν υπηρεσίες του. 

Είναι  ευκαιρία να δηλώσουµε  έγκαιρα την παρουσία
µας στη νέα εποχή.

µπορούν άµεσα να απολαµβάνουν ηχογραφήσεις της, αγοράζοντας τα  έργα που επιθυµούν, “κατεβάζοντάς” τα µέσω  του
itunes στη ποιότητα των 256kBps αντί των 128kBps  που συνήθως ισχύει στο “download”.   Για  τους ήδη κατόχους  ηχο-
γραφήσεων της ΕΜΙ  θα υπάρχει η δυνατότητα  της  “αναβάθµισης” σε  αρχεία  itunes µε µικρό  κόστος.  Αυτή  η καινοτόµος
συνεργασία της ΕΜΙ µε την Αpple  ανοίγει νέους δρόµους στη διεθνή δισκογραφία.  

Σύµφωνα µάλιστα µε την άποψη του  Darrell Panethiere - υπεύθυνο έρευνας για την “downloading” κλασσική µουσική,
µια   δισκογραφική  εταιρεία,  µε την πρόσθετη  έκθεση  του υλικού της και  την παρουσίασή της σε µια τεράστια αγορά, αυ-
τή του διαδικτύου, από τη µια ξεπερνά τους αυξανόµενους σε βάρος της κινδύνους πειρατείας, και από την άλλη πιστεύει  ό-
τι  διευρύνει το “κλασσικό” ακροατήριο.       

Η ελπιδοφόρος αυτή άποψη υπάρχει. Όµως το µεγαλύτερο  ερώτηµα είναι ποιές άλλες δισκογραφικές θα ακολουθή-
σουν το βήµα της ΕΜΙ.  Η Warner και η Universal  έχουν αντιταχθεί της ιδέας αυτής.   Αναµένεται η θέση της Sony  και άλλων
ίσως µικρότερων δισκογραφικών. 

Το σίγουρο  είναι ότι έχουµε περάσει σε καινούργιους δρόµους τόσο αρχείων ακρόαση όσο και της διανοµής της µουσι-
κής. Μια σύντοµη άποψη µπορούµε να πάρουµε  από τη διπλανή φωτογραφία µε το πρόγραµµα “itunes” συνδεδεµένο στο δια-
δίκτυο και µε  επιλογή την κλασσική µουσική. Μεγάλος αριθµός τίτλων και έργων που διαρκώς ανανεώνεται.

Σταδιακά αλλά σύντοµα η παραγωγή µουσικής µε ένθετο και δίσκο σε µορφή “label” θα περάσει σε ηλεκτρονική διάθε-
ση και όλοι οι κάτοχοι βινιλίων - cd - dvd θα γίνουν αυτόµατα συλλέκτες του είδους!!

               και     Apple
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