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Zbliżenia

Szybki skok do k@riery

eśli chcesz rozpętać rewolucję,zacznijjąwewłasnym
domu – powiedział w jednym z wywiadów Paul
David Hewson, znany
powszechnie jako Bono, lider irlandzkiej supergrupy U2.
Tę maksymę wzięli sobie do serca
młodzi muzycy na całym świecie, którym nie w smak dyktatura fonograficznych korporacji. I rozniecili bunt,
o jakim jeszcze 10 lat temu rockowe
pisklęta nie mogły nawet pomarzyć.
Na naszych oczach rozkręca się rewolta, która już w niedalekiej przyszłości może sprawić, że światowy

J

Gwiazdy muzyki
rodem z internetu
Arctic Monkeys, Lily Allen, Calvin
Harris – nikt by o nich nie usłyszał,
gdyby nie dwa serwisy: MySpace.com (ruszył w sierpniu 2003 r.)
i YouTube.com (powstał w lutym
2005 r.). W pierwszym użytkownicy mogą za darmo udostępniać swoje nagrania w formacie
MP3. W drugim prezentują pliki
wideo z koncertów, teledyski i amatorskie filmy. Dziś to nie dziennikarze MTV, ale ponad 200 mln
użytkowników obu portali decyduje, kto zostanie gwiazdą.

przemysł muzyczny zatrzęsie się
w posadach. A wszystko przez
internet: najbardziej proletariacki wynalazek, jaki kiedykolwiek został wymyślony w burżuazyjnych, reakcyjnych, wolnorynkowych realiach.
Za epicentrum fonograficznego
trzęsienia ziemi uchodzi holenderski
serwis internetowy Sellaband.com.
Jak to działa? Banalnie. Na stronie serwisu ambitny młody artysta umieszcza swoje piosenki. Równocześnie
ustala kwotę, jaka jest mu potrzebna
do nagrania i wydania płyty. Jeżeli artystyczna propozycja muzyka przypadnie fanom do gustu, po bezpłatnym odsłuchaniu utworów, mogą zainwestować w swojego ulubieńca.
Wpłaty są groszowe, więc ryzyko niewielkie. Ale jeżeli płyta chwyci, a nakłady pójdą w miliony sztuk, wówczas zainwestowany grosz może przeistoczyć się w prawdziwą fortunę.
Dokładnie tak samo jak na giełdzie.
W Polsce o portalu Sellaband.com
zrobiło się głośno kilka tygodni temu,
gdy olsztyńska pianistka i wokalistka Julia Marcell (jej piosenek
można posłuchać na stronie
www.juliamarcell.com) zgromadziła
dzięki serwisowi 50 tys. dol., za które
nagra swój debiutancki krążek. Sukces Marcell sprawił, że zahuczało też
o polskim odpowiedniku holenderskiej witryny – MegaTotal.pl. – Dzięki
naszemu serwisowi internauci mogą
nie tylko poznawać muzykę wielu

FOT. JACEK BARCIKOWSKI

W Polsce ruszył serwis MegaTotal.pl,
pierwsza internetowa witryna, która
umożliwia młodym muzykom
błyskawiczny skok do kariery.
O diabelskiej prostocie fonograficznej
rewolucji i jej Robespierre’ach pisze
Marcin Zasada

Muzyka Julii Marcell z Olsztyna zachwyciła użytkowników portalu Sellaband

znakomitych, niezależnych zespołów, ale i zarabiać na ich sukcesie całkiem niezłe pieniądze – mówi Aleksander Pawlak, współtwórca założonego w Łodzi portalu.
Działający w naszym kraju od zaledwie czterech miesięcy MegaTotal.pl
ma już pierwszego wykonawcę, któremu sfinansuje nagranie singla. To
katowicko-chorzowska grupa Nell.
Zespół potrzebował zaledwie 17 tygodni na uzbieranie 5 tys. zł niezbędnych do wydania singla. Pieniądze
wpłaciło ponad 300 osób. W kolejce
czekają kolejne zespoły marzące o debiucie. Do dziś w serwisie zarejestrowało się ponad 260 artystów, którzy
udostępnili słuchaczom przeszło 300
albumów i 1,5 tys. utworów. –
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze szybciej niż Nell na nagranie swojego singla zarobi wrocławska grupa
Rabastabarbar. W ciągu pierwszego
tygodnia na MegaTotal.pl muzycy
zgromadzili ponad 1,8 tys. zł. W czołówce najpopularniejszych w serwi-

sie są również takie zespoły, jak ciechanowski The Without, poznański
Appleseed czy śląski Underdogs. Ich
członkowie mówią zgodnie: obecność
w MegaTotal.pl to świetny sposób
na promocję, zdobycie nowych słuchaczy, a przy okazji szansa na nagranie płyty.
– Dzięki MegaTotal.pl naszą muzykę poznało wielu nowych ludzi, tak
samo jak wcześniej dzięki serwisom
MySpace.com czy YouTube – podkreśla gitarzysta Underdogs Marek
Rynkiewicz.
Większość zespołów, które robią
karierę w MegaTotal.pl, nie miałaby
większych szans na kontrakt płytowy w dużej wytwórni. Andrzej
Pluta, gitarzysta Rabastabarbaru,
przyznaje, że jego grupa album ma
już nagrany, ale bezskutecznie próbuje go wydać od wakacji. Muzycy
Nell nawet nie próbowali walczyć
o płytę w wytwórni. – Nasze demo
trafiłoby pewnie na półkę i nigdy nie
zostałoby przesłuchane – mówią.
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9.00-17.00
9.00-13.00
10.00-18.00
10.00-14.00

! „A. A. A. A. A. ARKADIA” – całodobowe przewozy
zmarłych, pogrzeby bezgotówkowe, św. Antoniego 26, 071/346-01-23.
! „A. A. ABBA” Usługi Pogrzebowe. Całodobowy
przewóz zmarłych. Kompleksowa organizacja pogrzebów. Własna chłodnia i kaplica. Bezgotówkowe rozliczenie usługi. 071/343-77-31.
 „A. ARCHON” Zakład Pogrzebowy ul. Skłodowskiej 49. 071/328-25-70 – całodobowy.
 „ANTONIEGO 22” – całodobowe przewozy zmarłych 071/343-77-31. Wszystkie Cmentarze. Kremacje.
Własna chłodnia i kaplica. Gwarancja najniższej ceny.
Ul. Św. Antoniego 22.
 „ARKA” – całodobowe przewozy zmarłych, kompleksowe usługi. Własna bezpłatna chłodnia. Bardzka,
Włodkowica, 071/344-65-84, 0601-732-075.
 „BOŻENA WITWICKA” Usługi Pogrzebowe Producent Trumien. Całodobowy przewóz zmarłych. Bezgotówkowo – rozliczamy ZUS w zakładzie. Własna chłodnia. Kompleksowo. Tanio! Borowska 254, Wrocław –
naprzeciw Akademii Medycznej, 071/336-12-65, 0607152-668, Krzyżowice ul. Główna 14, gm. Kobierzyce 071/311-84-40.
 „GLORIA” Usługi Pogrzebowe, telefon całodobowy 071/338-19-19, ul. Włodkowica 35, ul. Zaporoska 85,
ul. św. Antoniego 22, Leśnica – ul. Średzka 35 – 071/34958-94. Całodobowo – przewozy zmarłych w kraju
i za granicą (autochłodnia). Bezgotówkowo - rozliczamy ZUS w zakładzie. Kompleksowo - kremacje, formal-

ności USC, cmentarze, stypy, wieńce, odzież, autokary.
Profesjonalnie - własna chłodnia i kaplica. Siedem karawanów, 60 modeli trumien, 100 wzorów urn. Najwyższa jakość usług za najniższą cenę, www.gloria.wroc.pl
 „KALIA” – kompleksowe usługi pogrzebowe. Całodobowe przewozy zmarłych, kraj - zagranica. Całodobowy tel. 071/352-84-45 ul. Kamieńskiego 144.
 „KREMATORIUM” – A. Archon Zakład Pogrzebowy
ul. Kiełczowska 90. 071/345-73-43- całodobowy.
 „LEŚNICA” – Średzka 35, 071/349-58-84 Usługi Pogrzebowe Gloria. Całodobowe przewozy zmarłych.
Bezgotówkowo. Własna chłodnia i kaplica. Kompleksowo, www.gloria.wroc.pl
 „OMEGA” – Krzysztof Laskowski. Tradycja i doświadczenie. Ul. Marcinkowskiego 8, 071/328-19-33.
 „RIP” – Ekskluzywne limuzyny pogrzebowe „Lincoln”. Całodobowe Przewozy Zmarłych – Centrum
Usług Pogrzebowych, pl. św. Macieja 6, 071/321-0301, 071/372-29-44. Ustalanie terminów i profesjonalne
wykonywanie pogrzebów, kremacje, przewozy krajowe
i międzynarodowe. Trumny, urny, wieńce i kwiaty. Formalności w USC, bezgotówkowe rozliczanie ZUS. 20 lat
tradycji i doświadczenia za najniższą cenę.
 „ŚW. ANTONIEGO” – natychmiastowa i profesjonalna pomoc w trudnych chwilach. Ul. św. Antoniego 27/29, 071/343-35-57.
 BARDZKA – Zakład Pogrzebowy. Całodobowe przewozy. Kompleksowe usługi. Formalności USC, ZUS,

Kłodzko, pl. Chrobrego 33
w godz.
8.00-16.00
Świdnica, Bimicor, ul. Żeromskiego 22
w godz.
8.00-16.00
Oleśnica, ul. Krzywoustego 3a
w godz.
9.00-17.00
Syców – Gazeta Sycowska, ul. Kościelna 16
w godz.
8.00-16.00

bezgotówkowe rozliczenia. Całodobowy telefon: 071/795-67-89.
 BEZPŁATNA infolinia pogrzebowa, 0800-703-013.
 CAŁODOBOWA
pomoc
pogrzebowa
–
„Styks”, 071/344-11-97.
 CAŁODOBOWE Usługi Pogrzebowe, bezpłatna infolinia 0800-107-807.
 GRABISZYŃSKA. Całodobowe przewozy zmarłych.
Kompleksowe usługi pogrzebowe. Wrocław, ul. Grabiszyńska 46, tel. 071/780-40-18, 0608-491-394.
 JEDYNY salon odzieży żałobnej – „Styks”, ul. Włodkowica 27, 071/344-47-55.
 MIĘDZYNARODOWE Przewozy Zmarłych 071/32825-70 – całodobowy, www.aarchon.pl
 POGRZEBY na cmentarzach komunalnych – Wrocław -województwo – „Styks”, 0601-700-280.
 POGRZEBY na cmentarzach parafialnych – Wrocław – województwo – „Styks”, ul. Włodkowica 27,
0601-700-280.
 TANIE POGRZEBY – „Styks” Usługi Pogrzebowe,
ul. Włodkowica 35, 071/344-11-97.
 ZAKŁAD Pogrzebowy Cmentarz „Sępolno”. Ekskluzywne limuzyny pogrzebowe „Lincoln”. Całodobowe przewozy zmarłych, kompleksowe usługi pogrzebowe, przewozy, kremacje, trumny, urny, wieńce
i kwiaty. Formalności w USC, bezgotówkowe rozliczanie ZUS. Telefon całodobowy 0609-674-859, 071/37229-44.

Drogiemu Koledze

Henrykowi Figielowi
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony
A32186

7.30-18.00
9.00-13.00
16.00-18.00

Oddziały
Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 13
w godz.
8.00-16.00
Legnica, Rynek 36
w godz.
8.00-16.00
Lubin, ul. Kopernika 10
w godz.
8.00-16.00
Wałbrzych, Rynek 13
w godz.
8.00-16.00

składają
koledzy: Janusz, Jerzy, Piotr i Norbert z rodzinami.

Ojcom Franciszkanom
z parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.
Księdzu Szymonowi Bajakowi,
księdzu Januszowi Szetelnickiemu,
delegatom Polskiego Związku Piłki Nożnej,
gronu Sędziów i Działaczy Piłkarskich,
Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom
serdeczne podziękowanie za ostatnią posługę
oddaną naszemu ukochanemu Mężowi i Ojcu

Marianowi
Środeckiemu
składają
A32000

Wrocław, ul. Strzegomska 42a
w godz.
w sobotę
w niedzielę (w redakcji)
Dom Handlowy Astra
ul. Horbaczewskiego 4-6
w godz.
w sobotę
Księgarnia Eureka, ul. Kołłątaja 34
w godz.
w sobotę

Sukces serwisów takich jak
MegaTotal.pl czy Sellaband.com jest
kolejnym etapem technologicznej
metamorfozy globalnej wioski. Symbolami tej przemiany są pliki MP3,
które można od dawna kupować
i ściągać legalnie z sieci.
Znakiem czasów jest również gigantyczna popularność serwisów
społecznościowych
MySpace.pl
i YouTube.com, bez których nie byłoby ani Sellaband.com, ani polskiego
MegaTotal. – Dzięki MySpace kontaktują się ze sobą i poznają się nie
tylko fani, ale i artyści. Właśnie wróciłem z genialnego koncertu Marvy
Whitney i japońskiego zespołu Osaka
Monaurail w Londynie. Do ich współpracy doszło dzięki internetowi
– podkreśla krytyk muzyczny Hirek
Wrona. – Show-biznes zmienia się
błyskawicznie. Gdy przed laty Prince
pierwszy rozpoczął sprzedaż utworów w sieci, nikomu nie śniło się, że
może to być tak powszechne jak
obecnie.

Żona Krystyna i syn Bartosz z Rodziną

