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Lagu careless whisper saxophone

Denne artikkelen om en amerikansk artikkel om en amerikansk artikkel i Original York Times har blitt publisert i de siste 12 000. Materiale kan fjernes uten opprinnelse. Helt uten kilder. I 2015 ble han skrevet av Den internasjonale Careless Whisper er en sang utgitt 24. Sangen ble utgitt som solosingel av
George Michael. Sangen er preget av sin langsomme rytme og saksofonspill. Sangen ble produsert av George Michael selv. Sangen ble utgitt i ulike versjoner, så mye som 7 singler og 12 singler, samt en albumversjon. Lengre versjoner inneholder en introduksjon der Yamaha DX7-synthesizeren ble
brukt. Korte versjoner starter med saksofonspillet. Mest kjent er en 12-presset tyrkisk sang. Ikke bare er det en bildeplate oppkalt med George Michael på bildet, den inneholder også en trommepause som ikke finnes i noen annen utgivelse. Disse trommer regnes som en hellig gral blant hip-hop
produsenter, på grunn av rytmen og klarhet som passer perfekt hip-hop. Trommer vises i Nas Is Like de Nas, produsert av DJ Premier. Hentet fra Denne artikkelen om en kilde til referanser er også tilgjengelig for publikum og informasjonen som finnes derav. Materiale kan fjernes uten opprinnelse. Helt
uten kilder. I 2015 ble han skrevet av Den internasjonale Careless Whisper er en sang utgitt 24. Sangen ble utgitt som solosingel av George Michael. Sangen er preget av sin langsomme rytme og saksofonspill. Sangen ble produsert av George Michael selv. Sangen ble utgitt i ulike versjoner, så mye som
7 singler og 12 singler, samt en albumversjon. Lengre versjoner inneholder en introduksjon der Yamaha DX7-synthesizeren ble brukt. Korte versjoner starter med saksofonspillet. Mest kjent er en 12-presset tyrkisk sang. Ikke bare er det en bildeplate oppkalt med George Michael på bildet, den inneholder
også en trommepause som ikke finnes i noen annen utgivelse. Disse trommer regnes som en hellig gral blant hip-hop produsenter, på grunn av rytmen og klarhet som passer perfekt hip-hop. Trommer vises i Nas Is Like de Nas, produsert av DJ Premier. Hentet fra « 23. Oppdatert: Juli 23, 2019, 4:31
p.m. Det var hennes første solo singel, og er fortsatt en av de største kjærlighetssanger gjennom tidene. George Michael forvandlet seg over natten fra et boyband-medlem til et ledende popikon med denne balladen fra 1980-tallet. Bilde: PA George Michael skrev Uforsiktig Hvisking med sin Wham! Paret
hadde skrevet det sammen mens de utviklet seg som kunstnere i 1981 i Watford, da De var 17 år gamle. George sa i sin selvbiografi Only: Jeg var på vei til DJ på Bel Air da jeg skrev Careless Whisper. Jeg har alltid skrevet om busser, tog og biler. Det skjer alltid på reise. Med Uforsiktig Whisper husker
jeg nøyaktig hvor først kom han til meg, hvor jeg nærmet meg sax linjen. Jeg kan huske veldig vagt hvor jeg var da jeg skrev ting etter Wham! kom av bakken, men med Uforsiktig Whisper husker jeg nøyaktig tid og sted. Jeg vet det høres veldig rart og litt romantisk å si, men jeg husker nøyaktig hvor det
skjedde, hvor jeg satt på bussen, hvordan jeg gikk på og alt. Jeg husker jeg overleverte pengene til fyren på bussen, og jeg fikk denne linjen, saxlinjen: der-der-der-der, der-der-der-der. Så gikk han bort og jeg fortsatte å skrive det i hodet mitt. Jeg skrev det helt i hodet mitt. Jeg jobbet med det i omtrent tre
måneder i hodet mitt. George og Andrew ble inspirert av historier fra Georges tidlige romantiske øyeblikk. George forklarte at mye av sangens innhold er basert på hendelser fra barndommen hans. Sangen var hovedsakelig inspirert av to forskjellige jenter ved navn Jane og Helen: Da jeg var tolv, tretten,
måtte jeg chaperone min søster, som var to år eldre, på en skøytebane på Queensway i London. Det var en jente der med langt blondt hår hvis navn var Jane. Jeg var en feit fyr i briller, og jeg hadde en stor forelskelse med det - selv om jeg ikke hadde en sjanse. Søsteren min pleide å gjøre hva jeg ville
da vi kom til skøyterien, og jeg ville tilbringe ettermiddagen med besvimelse for denne jenta Jane. Noen år senere, da jeg var seksten, hadde jeg mitt første forhold til en jente som het Helen. Jeg hadde nettopp begynt å kjøle meg ned litt da jeg oppdaget at den blonde jenta fra Queensway hadde flyttet
rett rundt hjørnet fra skolen min. Hun hadde flyttet rett ved siden av der jeg pleide å stå og vente på naboen min, som pleide å gi meg skyss hjem fra skolen. Og en dag så jeg henne gå nedover veien ved siden av meg, og jeg tenkte - nå hvor kom hun fra? Jeg visste ikke at det var meg. via GIPHY Det
var noen år senere, og jeg så veldig annerledes ut. Så spilte vi et skolediskotek med [bandet hans] The Executive, og han så meg synge og bestemte meg for at jeg likte det. På den tiden var hun mye eldre og en stor ting buxom - og over tid begynte jeg å se henne. Hun inviterte meg på en dag da jeg
ventet på heisen min, og jeg var... i himmelen. Da han forklarte at etter at han sluttet å bruke briller, begynte han å bli invitert på fester, fortsatte han: Og jenta som ikke engang så meg da jeg var tolv, inviterte meg inn. Så jeg datet henne i et par måneder, men jeg stoppet ikke å se Helen. Jeg trodde jeg
var smart – jeg hadde gått fra å være en total taper til å være en to-timer. Og jeg husker at søstrene mine pleide å gi meg en hard tid fordi de fant ut og virkelig likte den første jenta. Hele ideen til Uforsiktig Whisper var den første jenta til å finne ut om den andre , noe hun aldri gjorde. Men jeg startet en
forhold til en jente som heter Alexis uten å fullføre den hun hadde med Jane. Alt ble litt komplisert. Jane fant ut om henne og ble kvitt meg... Hele tiden syntes jeg det var flott, å være denne to-timer, men det er virkelig virkelig så mye følelser involvert. Jeg følte meg skyldig i den første jenta - og jeg har
sett henne siden - og ideen til sangen handlet om henne. Hvisking neglisjert var oss dans, fordi han danset mye, og ideen var - vi danser ... men hun vet ... og det er over. Sangen gikk gjennom minst to produksjonsforsøk. Den første var under en tur George gjorde til det legendariske Muscle Shoals studio
i Alabama, hvor han jobbet med produsent Jerry Wexler.No men George var misfornøyd med versjonen som opprinnelig ble produsert av Wexler, og bestemte seg for å re-plate og produsere sangen selv, som endte opp med å bli den versjonen som ble utgitt. Etter at Wexler bestilte den beste
saksofonspilleren i Los Angeles for å gjøre den berømte soloen: Han kom til elleve og burde ha gått gjennom tolv, sa Wham! manager Simon Napier-Bell. I stedet, etter to timer, var han fortsatt der mens alle i studioet var redd for forlegenhet. Jeg kunne bare ikke spille åpningsriffet slik George ville, slik
han hadde vært på utstilling. Men dette hadde blitt gjort to år tidligere av en venn av George som bodde rundt hjørnet og spilte sax for moro skyld i puben. George sa tydeligvis til saksofonisten: Nei, det er fortsatt ikke riktig, skjønner du... Du må rykke opp litt der! Se...? Og ikke for mye. Da Napier-Bell
spurte Wexler om Georges tvist med lyden av saksofen var riktig, svarte Wexler: Definitivt! Jeg har sett sånne ting før. Det er litt nyanse at saksofaspilleren på en eller annen måte ikke gjør det bra. Selv om du og jeg ikke kan høre hva det er, kan det være det samme som vil gjøre plata til en suksess.
Suksessen til popplater er så flyktig, så utrolig uforutsigbar, at vi ikke kan ta risikoen for å være utålmodige. Men denne sax spilleren vil ikke gjøre det, det er ham! Den opprinnelige versjonen ble utgitt på slutten av året, som en spesiell versjon av side B på 12 i Storbritannia og Japan. Hør på ham ovenpå.
George returnerte til Sarm West's Studio 2 i London for å spille inn sangen på ny. Jazzmusikeren Dan Forshaw avslørte senere at saksofonisten Steve Gregory hadde fått en telefon om å spille inn sangens saksofon alene, og var den ellevte saksofonisten som spilte inn soloen som George ønsket å få
lyden han håpet på. Session musikere har ikke mye anelse om hva de kommer til å spille inn før de kommer, og det var tilfelle med Steve og en annen saksofonist som var foran ham i (halen), sa Forshaw. Som vanlig var det mye venting rundt og fyren foran Steve kastet inn håndkleet og sa at det bare
kommer til å bli en B-side dritt uansett, så jeg er ute. Steve ventet og oppdaget deretter at soloen ikke var så lett å spille i den skrevne nøkkelen, da hans tidligere tenor Selmer VI ikke hadde en høyere F # nøkkel. Dermed bremset ingeniøren båndet slik at Steve kunne spille inn solo en lavere enn
forventet. Når båndet ble satt tilbake i normal hastighet, ble det opprettet en unaturlig saksofonlyd som hørtes litt ut som en Alto i Paul Paul men mangler litt mer dybde og mørke til lyden. George Michael hadde nettopp kommet til studioet og sa dette er den eneste, dette er sax solo jeg vil ha. Dette kan
være ned til dette konseptet av 1980-tallet synthesizer hvor lydene ble stadig mer produsert, eller rett og slett at George aldri erkjente at han tok feil. Singelen ble utgitt i august 1984, og nådde nummer én i Storbritannia, og endte en ni-ukers løp på toppen av Frankie Goes to Hollywood.It bodde på



nummer én i tre uker, og var 1984.It femte bestselgende singel toppet også listene i 25 andre land , inkludert USA i februar 1985 under kreditt 'Wham! med George Michael'. Hun ble senere kåret til Billboards første sang i 1985. Uforsiktig Whisper' ble løslatt mens Wham! De var fortsatt en gruppe, men
han ble kreditert George på egen hånd i Storbritannia. Det ble imidlertid inkludert i Wham!s album Make it Big. Han sa i 1991 at det ikke var en integrert del av min emosjonelle utvikling ... Jeg er skuffet over at du kan skrive en veldig flippantly tekst - og ikke et spesielt godt brev - og det kan bety så mye
for så mange mennesker. Dette er desillusjon for en forfatter. Han fortalte senere big problem i 2009: Jeg er fortsatt litt forvirret hvorfor han har gjort et slikt inntrykk på folk ... Er det fordi så mange mennesker har jukset på sine partnere? Er det derfor de har kontakt med ham? Jeg aner ikke, men det er
ironisk at denne sangen - som har kommet for å definere meg på en eller annen måte - burde ha blitt skrevet like tidlig i karrieren min da jeg fortsatt var så ung. Jeg var bare 17 og visste egentlig ikke mye om noe - og absolutt ingenting om relasjoner. via GIPHY Musikkvideoen følger George spille en
mann som viser skyld over en affære, og hans erkjennelse av at hans partner (spilt av Lisa Stahl) kommer til å finne ut. Det ble filmet på stedet i Miami, Florida, i 1984 og har steder som Coconut Grove og Watson Island. Det siste bildet av videoen viser Michael lener seg ut av en balkong i øverste etasje
av Miami.La's Grove Towers opprinnelige versjonen av videoen ble redigert med Jerry Wexler sin 1983 versjon, og også omtalt Andrew Ridgeley i en cameo, levere et brev til en mørkhåret George. Ifølge produsent Jon Roseman var videoen en f ***** g katastrofe. Ifølge lisa Stahl mistet de bilder av
kyssescenen vår, så vi måtte skyte igjen, noe jeg ikke klaget over... Så bestemte George seg for at han ikke likte håret sitt, så han fløy søsteren fra England for å kutte ham av og vi måtte skyte flere scener igjen. Etter hvert som bandet følte at de hadde tatt videoen, ble flere bilder av George som sang på
scenen senere filmet på Lyceum Theatre i London. Flere artister, inkludert Seether (se ovenfor)- Gloria Gaynor- Skygger- Bananarama- Kenny G G G G
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