
 SOUNCLOUD              
 UMA EXPERIÊNCIA MUSICAL
                                        
Uma rede de compartilhamento de música e áudio com disponibiliza-
ção de comunidade de bandas, artistas, podcasters, músicas e áudios 
         

      A prova de que a arte - mais precisamente a 
música- pode ser mais democraticamente articulada 
esta aí. A SoundCloud é uma rede social que reúne 
amantes da música e criadores no mundo todo de mú-
sica e áudio. Teve seu inicio em Estocolmo, mas foi 
criado em Berlim, em 2007 pelo designer de som Alex 
Ljung e Eric Wahlforss. A rede disponibiliza as músicas 
para ser tocadas e escutadas na hora e compartilhadas 
também e adicionadas no set da playlist. O interessan-
te dessa rede social é o espaço criado para os novos 
artistas poderem ser escutados e conhecidos além de 
serem promotores de terceiros artistas também. Como 
nas outras redes sociais na SoundCloud é possível se-
guir e ser seguido por pessoas além de explorar os gê-
neros musicais com seus respectivos artistas. Pouco 
tempo depois que começou a operar a SoundCloud 
começou a desafiar o Myspace como uma plataforma 
para músicos distribuírem suas músicas, provando ter 
mais agilidade na interação dos artistas com seus fãs.

“O site permite mostrar arquivos de áudio enviados 
em widgets, que podem ser embutidos em blogs e 
em redes sócias.”     
        

        Uma característica fundamental do SoudCloud 
é que ele permite aos artistas carregarem suas mú-
sicas com um distintivo URL.  Isto contrasta com o 
MySpace , que hospeda apenas músicas no site MyS-
pace.  Ao permitir que os arquivos de som serem 
embutido em qualquer lugar, SoundCloud pode ser 
combinado com Twitter e Facebook para permitir 
que os seus membros atinjam melhor seu público.
          As categorias são: clássica, eletrônica, urbana, 
metal, pop, rock, World, Jazz e Blues e Reggae. Tem 
também a parte de entretenimento, notícias, negócios 
e tecnologias, comédia, esportes, estórias e learning. 
No “stream” ficam todos os seguidores e os segui-
dos já “songkick” encontramos a as datas dos shows 
dos artistas e o ingresso disponibilizado para venda.


