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MyAegean Radio Days
Γράφει ο ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ

11/1/2008

Ενδιαφέρεσαι να γίνεις ραδιοφωνικός
παραγωγός; Σου αρέσει να μοιράζεσαι
σκέψεις και μουσικές εμπειρίες με άλλους; Θα
ήθελες να συμμετέχεις σε μια ομάδα
διαδικτυακού ραδιοφώνου εκφράζοντας και
νέα από την περιοχή σου; Μια νέα ιδέα
έρχεται για να δώσει μια άλλη ώθηση πάνω
στην ιδέα του werbradio...
Το MyAegean μέσα από τη δικτυακή του πύλη:
my.aegean.gr επιδιώκει να δοθεί στον
καθένα ένα βήμα έκφρασης και μέσα από τον αναπτυσσόμενο ιστοτόπο του
my.aegean.gr/radio να προβληθεί η ιδέα των PODCASTS. Το MyAegean σας καλεί σε
ένα ανοιχτό πλαίσιο διαλόγου προκειμένου να υπάρξει η διάθεση για ένα
ηλεκτρονικό ηχητικό αρχείο «εκπομπών». Μπείτε στη σχετική σελίδα του forum:
http://my.aegean.gr/web/ftopict-293.html και συμμετέχετε στη συζήτηση.
Προς το παρόν, ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός τον οποίο μπορείτε εύκολα να
ακούσετε από τη σελίδα του webradio είναι o Φοιτητικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της
Χίου που βγήκε στον αέρα του διαδικτύου, ενώ ο «Χώρος της Σάμου» έχει τη δική
του σελίδα (και εκπέμπει σε διαφορετικό φορμάτ) στο
http://xoros.samos.aegean.gr. Eπίσης, αναμένεται με χαρά η διασύνδεση του
Ραδιοφωνικού της Ρόδου, το ενδεχόμενο επαναδημιουργίας του Ρ.Σ. της Σύρου, ενώ
προσπάθειες επικοινωνίας γίνονται και από τη Μυτιλήνη.
Πάμε ραδιόφωνο με το MyAegean…

› Οδηγός Διαμονής

› «Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα
και το Τμήμα Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
› MyAegean Radio Days
› Δουλειά ή μεταπτυχιακό;

› Ένα Νόμπελ Ειρήνης… από
τον Πολιχνίτο!
› ΧΑΝΟΝΤΑΙ 4,25 εκατ. ευρώ
› Ανθρακες ο «αρχαίος»
θησαυρός;
› Έγκλημα και τιμωρία!
› «Έργα μακράς πνοής»
› «Λέσβος, ένα ταξίδι φυσικής
ιστορίας»
› Συνεργασία με ΕΜΠ για
ποδηλατόδρομους στη
Μυτιλήνη
› «Όχι ταφόπλακα στην
ανάπτυξη»

› Lesvos GGUIDE

› «Κάντε κράτει» στις
πωλήσεις ελαιολάδου

• Ημερολόγος
• το Ανέκδοτο της Ημέρας
• οι Γελoιογραφίες Σήμερα
• ο Καιρός Σήμερα

αρχή σελίδας
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