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Lagu on my way cover metal

Usulan RUU Larangan Alkohol, Apa Urgensinya? Oleh Putra Marenda pada 06 Mei 2019, 21:00 WIBDiupdated 6 Mei 2019, 21:00 WIB Zoom In Keren, Cover On My Way Ini Versi Sholawat Nyejukkin Banget (sumber: Youtube.com/Ilhamy Ahmad)Liputan6.com Jakarta Hari ini anak-anak milenial hampir
semua tahu dengan lagu populer Alan Walker Feat Sabrina Carpenter Lagu ini menjadi sangat populer ketika menjadi salah satu klip audio game mobile PUBG. Lagu ini sangat mudah didengarkan dan membuat siapa saja yang mendengarnya akan senang dengan lagu tersebut. Selain populer di game
PUBG, lagu ini juga pada dasarnya bagus di aransemen sehingga wajar jika lagu ini menjadi sangat trending. Trending lagunya masuk, banyak musisi yang mencoba membuat cover lagu ini. Salah satu cover yang paling gigih dibuat oleh Ilhamy Ahmad. Ilhamy Ahmad adalah Youtuber yang sangat
berbakat dan kali ini ia berdengung dengan cover lagu On My Way. Cover lagu itu kemudian sangat disukai. Jika anda penasaran dengan lagu dan respon netizen saat mendengarkan, Liputan6.com, Senin (6/5/2019) telah merangkumnya sebagai berikut. Ilhamy Ahmad memukul youtube dengan sampul
video dari On My Way. Lagu ini diubah menjadi lirik dan aransemen oleh Ilhamy dalam versi sholawat. Video cover ini telah diunggah Ilhamy sejak 19 April 2019 lalu. Unggahan tersebut mendapat respon positif dari netizen, kini dilihat lebih dari 1 juta penonton dan memegang lebih dari 100.000
penonton. Pencapaian fantastis Ilhamy Ahmad dengan liputan menyadatkan hati dari lagu Sholawat berjudul On My Way. Video halaman depan yang megaris hati itu membuat netizen mengomentari karya Ilhamy sebagai berikut. Membeli Al-Quran Membayar pada saat check-out, saya tidak tahu apa
bahasa Tapi suara itu luar biasa LOVE OF BANGLADESJ mengatakan kepada Pak Trump bahwa pak. Akun Legend Gamer May the Herena dapat bertemu dan masuk Nabi Muhammad SAW YA ALLAH  AMINN. Menulis tagihan @Huda saya akan terus membaca - Hasil: Alan Walker
dalam perjalanan saya cover logam Lima puluh tahun yang lalu, pada bulan Maret 1969, Frank Sinatra merilis single yang akan dianggap sebagai salah satu lagu khasnya: 'My Way', lagu kebangsaan di mana protagonis penuaan lagu itu merefleksikan hidupnya dan prestasinya. Sejak itu, banyak sampul
'My Way', dengan semua dari Elvis Presley hingga Sid Vicious beresonansi dengan versi abadi Sinatra. Dengan keseimbangan kerentanan dan egoisme, memilukan dan berani, 'My Way' tampaknya diadaptasi untuk Frank Sinatra, tetapi itu, pada kenyataannya, versi lagu yang disebut 'Comme
D'Habitude' yang pertama kali direkam pada tahun 1967 oleh rekan penulisnya, penyanyi Prancis Claude François. Penyanyi dan mantan detak jantung remaja Kanada Paul Anka (dari 'Diana' dan 'Lonely Boy') mendengar lagu itu saat berlibur di Prancis dan terinspirasi untuk ini untuk Sinatra, yang
mengatakan kepadanya bahwa dia berpikir untuk mengakhiri bisnis musik. Alih-alih menerjemahkan kata-kata asli Prancis, Anka menulis satu set lirik bahasa Inggris baru untuk lagu tersebut. Ketua tidak perlu banyak keyakinan untuk mencetak lagu dan pada 30 Desember 1968 ia pergi ke studio
rekaman Los Angeles untuk menempatkan tanda tak terhapuskan di atasnya. Tetapi sementara versi Sinatra pasti dipertimbangkan, banyak cover 'May Way' yang menawarkan lagu ini dalam cahaya baru: jiwa (Nina Simone), Latino (Gipsy Kings), jazz (Gene Amons), negara (Willie Nelson) dan bahkan
klasik (maestro biola André Rieu). Dimensi teater lagu ini juga menarik bagi para aktor, di antaranya John Cleese, Edward Woodward dan bahkan mendiang Sir Christopher Lee, yang merekam versi logam nuklir. Di sini, kemudian, sepuluh dek 'My Way' terbaik, memberi hormat kepada lagu yang tidak
memiliki kekuatan yang hilang selama bertahun-tahun. Elvis Presley Al awalnya mengekspresikan Sinatra melawan rock'n'roll, ia memiliki hubungan yang hangat dan tulus dengan pria yang mereka sebut The King. Pada tahun 70-an, Elvis menjadikan 'My Way' sebagai pokok dari pertunjukan
langsungnya dan menghidupkannya kembali dengan citranya sendiri. Dia membawakan lagu itu selama siaran TV-nya, Aloha Van Hawaii Via Satellite, dan setelah kematiannya, pada Agustus 1977, label rekaman Presley merilis versi tunggal dari lagu yang direkam khusus untuk TV pada Juni tahun itu.
Nina Simone, seorang penata lagu peer-to-peer yang memiliki kemampuan untuk menghuni lagu-lagu orang lain dan membuatnya sendiri, Nina Simone mengubah 'My Way' dari balada yang sangat menonjol menjadi simfoni jiwa yang menonjol dan digerakkan perkusi di albumnya tahun 1971, Here
Comes The Sun. Shirley Bassey Mencatat karena kekuatan paru-parunya yang luar biasa, kamus yang jelas dan rasa drama histrioniknya, Ibu Negara Wales dari Song mencap otoritasnya di 'My Way' dengan versi yang muncul di Something MP-nya, dirilis pada tahun 1970 oleh United Artists. Ini
membanggakan pengaturan Johnny Harris halus yang dimulai dengan arpeggios harpsichord halus sebelum membangun intensitas emosional dengan tembaga berat dan senar. Sid Vicious John Lydon meninggalkan band punk Inggris kontroversial Sex Pistols pada saat mereka muncul dalam film Julian
Temple tahun 1980, The Great Rock'n'Roll Swindle, yang menemukan bahwa bassis Sid Vicious menempatkan putaran meluncurnya sendiri di Sinatra klasik. Kejam menggeram jalannya melalui lagu dengan penampilan cacat yang menggambarkan sikap punk yang berperang dan menutupi template
untuk semua 'My Way' yang dihitung punk yang diikuti. Versi Evil adalah B-side untuk single 'No One Is Innocent', kolaborasi Pistols dengan Ronnie Biggs yang terkenal di bank-perampok. Robbie Williams Pada tahun 2001 merilis mantan penyanyi Take That versi langsung dari 'My Way' sebagai sisi B
untuk singlenya Let Love Be Your Energy. Lengkap dengan partisipasi penonton singalong, lagu ini dimasukkan ke dalam di Manchester Evening News Arena tahun sebelumnya. Hal ini sebagian besar berlaku untuk Sinatra (kecuali untuk perubahan lirik, di mana Williams bernyanyi saya
mendapatkannya melalui dengan pembebasan pajak alih-alih saya melihatnya melalui tanpa rilis) dan mendahului album Swing When You're Winning penyanyi kelahiran Stoke-On-Trent. Andy Black Rocker AS kelahiran Cincinnati ini (nama asli Andy Biersack) sebelumnya memimpin grup Black Veil
Brides sebelum memulai karier solo pada 2016. Dua tahun kemudian, ia menambahkan versi solonya ke dalam daftar 'My Way'. Meskipun dimulai dengan gaya yang cukup ortodoks, interpretasi Black meledak di tengah jalan, Sid Cruel melalui gitar bergaya punk yang energik meledak. Dorothy Squires
Berasal dari Pontyberem, Wales, Squires - yang nama depan aslinya adalah Edna, dan yang menikah pada suatu waktu dengan aktor Roger Moore - mencetak hit Inggris pertamanya pada tahun 1953. Entri chart Inggris terakhirnya adalah MOR-nya mengambil 'My Way', yang menghabiskan tiga drama
terpisah di UK Top 40 pada tahun 1970 (mencapai puncak no.25 pada entri ulang terakhirnya pada bulan November tahun itu). Gipsy Kings Meskipun, meskipun berasal dari Prancis, gipsy Kings sangat menarik musik Latin, terutama flamenco Spanyol. Mereka membawa rasa Spanyol yang nyata untuk
konfigurasi ulang 'My Way' tahun 1987 yang penuh gairah, yang mereka berjudul 'A Mi Manera'. Gene Amons Chicago jazz tenor saxophonist Gene Amons menjadikan 'My Way' sebagai title track dari album 1971 untuk Prestige. Dia merobek lagu sebagai balada yang penuh jiwa, setelah jam kerja
(lengkap dengan senar dan bagian tanduk) dengan infeksi bluesy yang kuat. Shane MacGowan dan Popes Setelah album solo pertamanya setelah kepergiannya dari grup legendaris Irlandia The Pogues, MacGowan menyusun band baru dan merekam album 1996 Crock Of Gold untuk label ZTT
produser Trevor Horn. Termasuk sebagai potongan bonus adalah dek 'My Way' lain yang terinspirasi punk di dunia. Sammy Davis, teman Paket Tikus Jr Sinatra Davis melayani sendiri mengambil 'My Way' untuk MP 1970-nya, Something for Everyone, satu-satunya pengorbanannya untuk Motown
Records berry Gordy. Alih-alih mengikuti template gaya yang didirikan oleh versi The Chairman, Davis memilih untuk pengiriman uptempo dengan sedikit musim funk dalam ketukan groove-back-nya. Willie Nelson At 85 adalah prospek negara kelahiran Texas ini berlimpah seperti biasa, yang masih
merilis album setiap tahun. Versinya yang tak terhapuskan dari 'My Way' - judul lagu dari album penghormatan Sinatra 2018 penyanyi - menunjukkan bagaimana Nelson dapat mengambil lagu dengan artis lain dan membuatnya sendiri. Dimulai dengan menyelamatkan iringan gitar dan tangisan harmonis
yang menarik hati, trek secara bertahap dibangun dengan penambahan senar kaya yang, bersama dengan suara pertahanan Nelson, kinerja dengan mencekam lembut. André Rieu Salah satu musisi klasik paling sukses di abad ke-21, Rieu yang banyak dihiasi 69 tahun adalah pemain biola dan
konduktor Belanda yang merupakan nama untuk tahun 90-an. Dia merekam 'My Way' pada tahun 2015 (untuk albumnya Magic of Or Biola dengan Johann Strauss Orchestra, sebuah ansambel yang ia dirikan pada tahun 1987. Pengaturan Rieu dari klasik yang terkait dengan Sinatra, dengan orkestra
optimal dan paduan suara surgawi, mungkin adalah shalal paling megah dari 'My Way'. Mencari lebih banyak? Temukan cerita yang tidak mungkin di balik versi asli Sinatra dari 'My Way'. Jalannya.
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