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Eerste in de wereld, wereldwijde, gratis en legale online muziek 
platform ShareTheMusic.com is op gang gebracht. 
 
ShareTheMusic.com project is innovatief en uniek omdat zijn doel niet de distributie van 
muziek is maar slechts een bemiddeling tussen gebruikers die hun muziek ruilen willen 
door aan Internet-gebruikers toe te staan naar de muziek te luisteren. 
 
Personen die op hun harddisk een stukje muziek hebben kunnen het op een bepaald 
moment uitzenden naar slechts een ontvanger en het lied kan niet vermenigvuldigd 
worden door het op de harddisk van een andere gebruiker op te slaan - waardoor 
respecteert men rechten van auteurs, uitvoerders en producenten. 
 
ShareTheMusic.com is gratis en beschikbaar voor alle Internetgebruikers, ongeacht hun 
geografische locatie. Muziekliefhebbers kunnen hun favoriete liedjes met andere mensen over 
de hele wereld delen, bijvoorbeeld een gebruiker in de Verenigde Staten kan het liedje van 
Madonna met de gebruiker uit Spanje delen, bewoner van Brazilië kan een compositie van 
Chopin van afzender die in Japan woont luisteren. Gebruikers kunnen ook van de muziek van the 
Beatles genieten wat maakt ShareTheMusic.com een van de weinige plaatsen op het web waar 
gebruikers de mogelijkheid hebben legaal naar muziek van `de vier van Liverpool` te luisteren. 
 
Op ShareTheMusic.com pagina, kunnen gebruikers ook Randomizer vinden - eerste in de wereld 
One-2-One Sociale Radio. Dit is een multikanaal, smal geprofileerd radiostation, waarin de 
zenders de gebruikers zelf zijn. Randomizer zoals de hele ShareTheMusic werkt op een One-2-
One Streaming regel. 
 
Momenteel zijn er in Randomizer een paar toegankelijke kanalen zoals Depeche Mode, Madonna, 
Metallica, U2, The Beatles, 80s Collection, Rock Classics. Het aantal beschikbare kanalen zal om 
de paar dagen vergroot worden volgens de behoeftes en belangen van gebruikers. 
 
Daarnaast omvat ShareTheMusic.com een uitgebreide sectie van muziek gemeenschap waar 
kunnen de gebruikers hun eigen profielen creëren, met elkaar communiceren, informatie over 
muziek uitwisselen en zich in thematische groepen samenkoppelen. 
 
Internetgebruikers kunnen ook op www.sharethemusic.com een uitgebreide database van 
concerten van de hele wereld vinden. 
 

ShareTheMusic.com is een wereldwijde service en is nu beschikbaar in 8 talen: Engels, Spaans, 
Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Nederlandse en Pools. Binnenkort zullen volgende taalversies 
beschikbaar worden. 
 
Uitwisseling van informatie over de muziek die door de gebruikers gedeeld wordt vindt plaats 
door de Global Sharing Platform - een originele applicatie toegepast voor management van 
muziek bestanden. Een speciaal algoritme ontwikkeld door Hicron zorgt voor de goede 
distributie van muziekstromen tussen de zender en de ontvanger en tegelijkertijd voor 
maximale efficiëntie bij bediening van het grootste aantal gebruikers. 
 

Gebruikers kunnen delen hun legale muziek bestanden in de vorm van mp3-files. 
 



Service is beschikbaar onder besturingssysteem Windows (XP, Vista) en bedient onder meer 
browsers zoals Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari en Chrome.  
 
Binnen 2 maanden zal ook een versie voor computers met besturingssysteem Mac OS X, en dan 
voor computers met Linux op gang gebracht worden. 

 

ShareTheMusic.com is nu in beta fase.  Zijn volle functionaliteit wordt in paar weken 

beschikbaar. 

 

De eigenaar van service is bedrijf DESH gefinancierd door privé kapitaal, waarvan de voorzitter 
en mede-eigenaar Tomasz Szladowski is. 
 

 

Webadres: 

www.sharethemusic.com 

Persinformatie en screenshots: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

http://www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 
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