Cultura lliure - Àudio
Per a la localització de sons amb diferents tipus de llicències, a més dels cercadors CC Search i
Wikimèdia Commons, i dels repositoris multiformat anteriors, com el Banc d’imatges i Sons del ministeri
espanyol, tenim altres llocs específics com:
FreeSound1: La millor pàgina d'efectes de so amb llicència lliure que existeix. És
una banc col·laboratiu de sons, on no solament trobes milers d'efectes, sinó que pots
contribuir amb els teus. Has d'obrir un compte per a descarregar els efectes, però no té cost, tot i que es
pot donar perquè el projecte continue.
Free Music Archive2. Inspirats per Creative Commons i el moviment del Programari
Lliure, FMA proporciona tecnologia legal per a curadores, artistes i oïdores que volen
compartir música. No necessites compte per a descarregar la música. Recorda citar als autors en les
produccions on uses la seua música.
Jamendo3. És una de les paginas més conegudes de música lliures. Hi ha milers de
productors i músics que comparteixen les seues cançons i les llicencien amb Creative
Commons. Has de crear un compte per a compartir les teues creacions si eres músic i baixar cançons per a
les teues produccions si eres un podcaster.
Ccmixter.org4. És un portal on trobes barreges de cançons per a qualsevol propòsit,
totes llicenciades amb Creative Commons. Si entres en les secció Dig5 podràs
aconseguir cançons, recursos per a productes comercials o música per a cinema.
Musopen6. Organització sense ànim de lucre orientada a incrementar l'accés a música
a través de la creació de recursos i materials educatius. Publiquen enregistraments,
partitures i llibres de text al públic de manera gratuïta, sense restriccions de copyright.
En poques paraules, la seua missió és… fer lliure la música!
IMSLP – Biblioteca Musical Petrucci7. Compartint la música de domini públic de
tot el món, i les seues partitures. IMSLP significa «International Music Score Library
Project» (Projecte Biblioteca Internacional de Partitures Musicals).
NoCopyrightSounds8. “Nosaltres pugem, tu escoltes”, és el seu lema. Espai dedicat a
compartir música lliure. Els artistes et permeten utilitzar les seues cançons respectant
les diferents llicències que has de consultar en baixar la cançó.
Free Play Music9. Cortines musicals, moltes d'elles amb llicències lliures per a usos
no comercials i preus assequibles per a ús comercial. Entra i obri un compte. Cerca les
cortines. Per estils musicals és una bona forma de cercar. Afig al carro les que més t'agraden. Selecciona
la llicència. Si la descàrregues per a usar-la personalment o en produccions educatives que no vas a
vendre, la llicència és gratuïta. Fes “checkout” amb les dades del teu compte i descarrega les cortines.
Fonoteca Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes10. La Fonoteca facilita l'accés a destacades obres del
patrimoni cultural de l'àmbit hispà en format sonor. És un repositori especialment pensat per a persones
amb discapacitats visuals.
Més efectes i sons en:
• https://radioslibres.net/efectos-de-sonido/
• https://www.hispasonic.com/noticias/bbc-publica-mas-16000-efectos-sonoros-para-libre-descarga/43672
• https://www.actualidadgadget.com/como-conseguir-musica-sin-derechos-de-autor-para-tus-videos/
• https://wiki.creativecommons.org/wiki/Audio#Featured_Audio_Sites
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http://www.freesound.org/
http://fremusicarchive.org/
http://jamendo.es
http://ccmixter.org
http://dig.ccmixter.org/search
https://musopen.org/es/
http://www.imslp.org
http://www.youtube.com/user/nocopyrightsounds
http://freeplaymusic.com
http://bib.cervantesvirtual.com/fonoteca/
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Subjecte a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional Creative Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Aquesta és una llicència de Cultura Lliure

