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Make Your Donation Today
Help Rebuild Lives & Communities in Hurricane Affected States.
www.BushClintonKatrinaFund.org
Anuncis de servei públic de Google
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Només un de cada quatre músics espanyols viu
d´aquesta activitat
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Només un de cada quatre músics
espanyols es considera professional i
fa d'aquesta activitat la seva forma
regular d'ingressos, segons un perfil
sobre aquest col·lectiu a Espanya elaborat pel portal SoloMusicos.
El portal detalla en aquest perfil les característiques principals de les
persones que es dediquen, de forma professional o no, a l'activitat
musical a Espanya i precisa algunes de les seves peculiaritats més
significatives.
El perfil, elaborat a partir de consultes a uns dos mil músics registrats
en aquest portal, indica també que el 90% dels músics a Espanya són
homes i el 79% té entre 15 i 34 anys.
A l´estudi també es precisa que només un de cada dos músics domina
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més d'un instrument, sent la guitarra, amb un 32%, l'instrument
musical més utilitzat. Respecte a estils, els més influents serien el
Rock (16%), el Heavy Metal (14%) i el Pop/Rock (12%), seguits de
l'Alternatiu, Hard Rock, Clàssic i Jazz. Així mateix, més de la meitat
dels músics enquestats reconeix no haver rebut cap tipus de formació
musical i el 62% confessa que mai ha tingut una experiència
professional, ja sigui en una banda, una coral o una orquestra, o en
concerts o gravacions. Les bandes musicals influeixen en més mesura
que els artistes en solitari i en aquest sentit, els que han exercit més
influència han estat Metallica (8%), Led Zepellin (7%), Iron Maiden
(5%), Pink Floyd (4%) i Queen (4%).
Inici
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Diari de Girona és un Producte de Editorial
Prensa Ibérica.
Queda terminantment prohibida la
reproducció total o parcial dels continguts
oferts a través d'aquest mitjà, llevat
d´autorització expressa de Diari de Girona.
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