Netlabels
(segells discogràfics sense ànim de lucre que difonen l’obra dels seus artistes generalment sota llicències Creative Commons- per mitjà d’Internet en format MP3 o
OGG)

Internet Archive: Netlabels

http://www.archive.org/details/netlabels
Portal d’accés a la col·lecció de netlabels que hostatja
Archive.org, probablement la més gran d’Internet. En aquest
lloc web també podeu trobar altres recursos interessants
d’àudio. Conté, per exemple, música amb el copyright caducat.

Netlabels.org - Free Music Culture Community

http://netlabels.org/
Catàleg de referència internacional de netlabels. Recull totes
les novetats que van sorgint des dels netlabels de tot el món
amb vocació d’exhaustivitat.

Netlabels | Starfrosch - Free MP3 Download

http://starfrosch.ch/tag/netlabels
Un altre portal de referència internacional ben estructurat
per gèneres, a través del qual podeu accedir a altres llocs
importants com el francès Dogmazic.

sonicSQUIRREL.net – netlabels

http://www.sonicsquirrel.net/
Un altre dels grans repositoris de netlabels. S’autodefineix
com a plataforma i canal de distribució per als segells. Permet
crear playlists (llistes de reproducció) que tothom pot
escoltar.

Jamendo

http://www.jamendo.com
Jamendo és una plataforma de promoció per a músics que
permet escoltar i descarregar les seves obres sota llicència
Creative Commons. Permet la donació voluntària als creadors
i conté ressenyes, valoracions, etc.

netaudio.es

http://www.netaudio.es
Netaudio.es és una entitat sense ànim de lucre que promou
l’activitat dels netlabels espanyols. Organitzen una trobada
anual que aplega el més destacat i actiu del nostre panorama.
Enllaça amb altres webs de referència com applejux, un dels
encara escassos llocs sobre netlabels en català.

Netlabels at animatek.net

http://animatek.net/category/netlabels/
Notícies i ressenyes de novetats del món netlabel amb
enllaços a uns quants netlabels espanyols. En castellà.

Ràdios
TUN3R.com: Your mood. Your station.

http://www.tun3r.com/
Sintonitzador virtual que permet escoltar diferents
emissores del dial de capitals com Buenos Aires, Glasgow,
Roma, París o Londres.

Live365 Internet Radio - Thousands of Free Online
Radio Stations

http://www.live365.com
Comunitat d’emissores de ràdio que permet escoltar
centenars d’emissores musicals de tots els gèneres.

Musicovery : interactive webRadio

http://www.musicovery.com/
Musicovery és un servei Web 2.0 les característiques
principals dels quals són la interactivitat i la personalització.
Es pot entendre com una barreja de ràdio web i servei de
recomanacions que utilitza mapes conceptuals per oferir a
l’usuari diferents possibilitats d’escolta en funció de la petició
que ha fet intuïtivament de forma prèvia.

Free Streaming Live Music, Vintage Tees, retro
t-shirts, concert posters...

http://www.wolfgangsvault.com
Molt semblant al Live Music Archive d’Archive.org, Wolfgang’s
Vault permet escoltar en streaming concerts històrics i
inèdits d’una varietat d’artistes que va dels Beatles a The
Who, passant per Miles Davis, Bob Dylan, MC5, Hendrix o Red
Hot Chili Peppers. A més, també venen determinats concerts
en CD, samarretes, pòsters i altres articles.

HORARI
Matins: dimarts, dimecres i dissabte
de 10 h. a 13.30 h.
Tardes: de dilluns a divendres
de 15.30 h. a 20.30 h.

