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Streamingdiensten leiden
de muziekconsumptie

Het aantal downloads is in vrije val
•
De cd-verkoop slinkt elk jaar met 10%
•
Streamingdiensten winnen snel terrein:
in 2016 waren 51% van de opbrengsten uit
muziekopnames afkomstig uit streaming!

De grote streamingplatforms
en klassieke muziek

Zoekmachines zijn niet uitgerust om de complexe
gegevens gelinkt aan klassieke muziek te verwerken,
wat van een zoekopdracht vaak een frustrerende
ervaring maakt

Klassieke muziek en jazz worden onvoldoende in de
kijker gezet op de grote streamingplatforms

De muziek wordt door middel van algoritmes aan de
luisteraar voorgesteld, waardoor populaire muziek en
grote platenlabels meer aandacht krijgen

De grootste streamingplatforms bieden doorgaans
een matige geluidskwaliteit, wat nog meer opvalt bij
het beluisteren van klassieke muziek

De grootste streamingdiensten houden geen
rekening met de lengte van nummers, met tot gevolg
een oneerlijke verdeling van de opbrengsten uit het
klassieke repertoire

Het streamen op de grootste platforms genereert
niet genoeg inkomsten om de creativiteit in de sector
te stimuleren (opbrengst van 1.000 gestreamde
tracks = 1 verkochte cd)

Alpha Play biedt
een alternatief voor artiesten
De groep Outhere Music
is één van Europa’s toonaangevende
onafhankelijke producenten en verdelers van klassieke
opnames van topkwaliteit. De groep ontwikkelde een eigen
streamingdienst onder de naam Alpha Play en kan vandaag
eigen opnames rechtstreeks van de artiest aan de luisteraar
aanbieden. Daarbij gaat een groter aandeel van de opbrengst
naar de artiest. Alpha Play biedt momenteel een repertoire
met 40.000 titels aan, en elke maand komen daar nog titels
bij. Alpha Play wil HET streamingplatform bij uitstek worden
voor onafhankelijke klassieke muziek labels.

Alpha Play biedt
de consument:
Alpha Play biedt de consument
een heuse musicologische expertise aan.
Zo maken thematische playlists -samengesteld
door gepassioneerde musicologen- de luisteraar wegwijs
in het immense muziekaanbod. Het ontbreken van reclameonderbrekingen, de toegang tot alle CD-booklets in PDF
formaat en een HD-geluidskwaliteit staan garant voor een
nog intensere luisterervaring.

Het Alpha Play aanbod

Alpha Play Plus
slechts € 4.99 per maand
€ 49,99 per jaar

• Toegang tot de volledige catalogus van de onafhankelijke Outhere Music labels
(40.000 tracks)
• Mogelijkheid tot het offline afspelen van geselecteerde tracks, albums en playlists
• HD-geluidskwaliteit
• Toegang tot alle albums & playlists
• Toegang tot alle CD-booklets in PDF formaat
• Onbeperkt skippen van de ene track naar de andere
• Reclamevrij
• Exclusieve voorbeluistering van toekomstige releases

Alpha Play Free
Beperkte toegang tot de catalogus van de onafhankelijke Outhere Music labels
Toegang tot alle playlists
• Reclamevrij
• Beperkt skippen van de ene track naar de andere
•
•

Of downloaden voor Win32, Win64 of Mac

