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TB Mass Media



  

Demokratizazio saioak
Telebista komunitarioak

  Gerrilla telebistak

Telebista experimentala

Telebista alternatiboak

…

Legeak, kontzesioak, baliabideak...



  

Gure  inguruan...
Irrati libreak

aitzindari

Telebista lokalak

http://www.sindominio.net/amatautv/
http://eguzkibideoak.info/


  

Internet aukera berriakLegeak ez dira gehiegi sartzen

Baliabide gutxiren beharra

Aukera asko

Transmedia

…

Banda zabalera, audientzia, zerbitzuekiko 
morrontza



  

TB Interneten

TBa Internet bidez hedatu

http://hulu.com/
http://livestation.com/


  

TB Interneten
Bestela erabiltzaileek egingo dute

                   @ euskal-encodings.com

@ seriesyonkis.com



  

Fenomeno globalak

azpitituluak.com



  

Bideo blogak

                                          @ udaberrigaldua.blogspot.com

Blog
Bideoak
Edukiak!

http://udaberrigaldua.blogspot.com/


  

Vidcast (bideo+rss(enclosure))
Webgunea
Bideoak!

@ lostin.blip.tv

<enclosure length="28238158" type="video/quicktime" 
url="http://blip.tv/file/get/Lostin-LostInTvEnElRoadwebtv857.mov"/>

                  harpidetzekoharpidetzeko

http://blip.tv/
http://getmiro.co/


  

Vidcast (bideo+rss(enclosure))

      

@ lostinbilbao.tv

<enclosure length="28238158" type="video/quicktime" 
url="http://blip.tv/file/get/Lostin-LostInTvEnElRoadwebtv857.mov"/>

                  harpidetzekoharpidetzeko

Bideoak!

http://lostinbilbao.tv/
http://getmiro.co/


  

Crowdfunding+Cocreation



  

Bideo hedapen masiboa

@ tubemogul.com

Bideoak!

http://tubemogul.com/


  

Zuzeneko streamingaBideoak!
@ livestream.com/grebaorokorra              

@ grebaorokorra.info/telebista

Integratu daitezkeIntegratu daitezke

Webgunea
Bideoak



  

Zuzeneko streaming ubikuoa

@ qik.com/teketen

Webgunea
Bideoak!



  

Internet+TB
Konturatzen hasi dira!

Elkarrekintza mailak bilatuz

http://www.nickdutnik.com/?page_id=221
http://www.antena3.com/PortalA3com/30/portada/S_5916090


  

Podcast & Vidcast  
mugikorrean



  

Bideoentzako kanal berriak
TED                                       SPB TV



  

Goggles



  

Layar



  

Audientzia
Audientziak gero eta handiagoak 
izango dira. Aukera ekonomikoak 

ikusten hasteko audientzia metrika 
ofizialak aldatu beharko dute.

Kasu batzuetan, audientzia oso 
txikiak izango dira, baina 

beharbada ez zaigu inporta.



  

KomunitateaKomunitatea beharrezkoa izango 
da. Audientziak neurtzeko metrika 
berrietan komunitate horren parte 

hartzea kontutan hartu beharko da.

Interneteko kanalek euskarri fisiko 
baten bidez hedatzeak 

komunitatearen hedatzea eta 
trinkotzea ekar dezake.



  

Ubikuitatea
Edozein tokitatik emititzeko aukera 

emateak, oraindik bakarrik gure 
irudimenean dauden aldaketa 

sozialak ekar ditzake.

Azkartasunak kalitatea baino 
garrantzia gehiago izango dezake 

batzuetan.



  

Elkarrekintza
Ikusle-Igorle paperak nahastuz 
joango dira. Elkarrekintza mota 

berriak sortuz.

Komunitaterik gabe elkarrekintzarik 
ez dago.



  

Bricoleur garaiakBricoleur garaiak dira eta horrekin 
batera ustiatze eskubideetan 

zenbait aldaketa eta forma berriak

                        CC0-Marko Txopitea

http://www.ikusimakusi.net/eu/2009/creative-commons-zero-cc0/


  

MugikortasunaIkus-entzunezko materialak zabaldu 
eta konstumitzeko era berriak 

erakutsiko dizkigu.

Errealitatea, informazioa eta ikus-
entzunezko informazioa nahastuko 

dituzten genero berriak sortzen 
joango dira.



  

Galderarik...?

Eduki guztiak, logo , hartutako irudiak eta bideoak izan ezik,
legeak ahalbidetzen duen neurrian, jabetza publikoan uzten dira

Galderarik?

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.eu
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