THE SITE
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Muesca is een nederlandse rockband

Waarom

Site moet een ontmoetingsplek voor de
fans zijn, tevens mogelijkheid bieden tot
contact voor boekingen

Waarmee Adobe PS, Illustrator, xhtml, css
Waar

http://www.muesca.nl
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THE SITE

EVALUATIE & BRAINSTORM
Evaluatie - Muesca wil een overzichtelijke site met een “rock” uiterlijk,
vooral geen “witte” site, en men moet meteen zien dat men op een site
van een band is beland. De bezoeker moet op eenvoudige manier
muziek kunnen luisteren, en de mogelijkheid hebben via social media de
band te kunnen volgen. De site moet makkelijk te beheren zijn, zodat de
band zelf kan updaten. Een duidelijke manier van contact met de band
maken moet voorhanden zijn voor eventuele boekingen.
Brainstorm - muziek op startpagina - forum - credo "rock for the
nation!" - bandfoto in actie - video meest recent - audio / beste
nummer -engels/nederlands keuze - animatie - contact formulier registreren (optie) - lyrics menukeuze - Maak je eigen Muesca nummer!!
- Iphone app - counter - store? - streaming/audio met aan/uit switch 1
minuut om downloaden tegen te gaan - stijl donker/ geen wit -tekeningetjes van bandleden - sfeer beetje donker - knoppen van versterker
als knoppen voor site - fanfoto's - tourdata - endorsement - linkjes naar
andere bands - personalia - Facebook reacties kolommetje - Biografie
wit = goedgekeurd rood = afgekeurd
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Stylebook
Kleuren:
- Wit
- Zwart
- Rood
- Grijs

#ffffff
#000000
#ed1c24
#8b8888

Lettertypes:
- BPreplay
the quick brown fox jumps over the lazy dog

the quick brown fox jumps over the lazy dog

the quick brown fox jumps over the lazy dog

the quick brown fox jumps over the lazy dog
Letters in het navigatie menu worden gekleurd op basis van activiteit, gedimde letters hebben
de volgende kleur: #8b8888
Het actieve menu wordt met rood weergegeven: #ed1c24.
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Legal Issues/ tijdsplanning / Kosten
Auteursrecht - Het auteursrecht op dit concept berust bij Egbert Kappert. Niets uit dit concept
mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur op welke manier dan ook
verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt.
Na voltooiing van de website verkrijgt de opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten voor de
website. Het ontwerp van de website blijft eigendom van de auteur en mag niet door derden
aangepast en/of overgenomen worden.
Aansprakelijkheid - De auteur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor
de strafrechtelijke consequenties van het gebruik van de door de opdrachtgever aangeleverde
materialen waar auteursrechten van derden op zouden kunnen rusten.
Tijdsplanning - De uiterste opleverdatum (12 maart 2013) is bindend, mits de overeenkomst
getekend wordt voor 1 december 2012, en het beeld en tekstmateriaal voor 31 december 2012
wordt aangeleverd. Het niet nakomen van deze afspraken kan consequenties hebben voor de
opleverdatum.
Kosten - Berekeningen van kosten vallen buiten dit concept en worden met klant op een andere
manier gecommuniceerd.
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