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Tez vakte sikile
yok böyle bir şey, internette 9 yaşındaki japon bebeler dream theater çalıyor bu onları iyi gitarist mi yapıyor? yerimizi alalım dediğim. You can see a list of supported browsers in our Help Center. estranged dinlememiş insan beyanıdır öeh,öeh,bu adam 1983'lerden bu döneme kadar rock müziğin sınırlarını zorlamış, tadını tarzını değiştirmiş bir
adam!sırf o kadar progresif değil diye abartmayalım. göt ister.eyyorlamam bu kadar teknik olarak çok iyi bir gitarist olmadığı doğrudur, virtüöz değildir zaten, fakat harika bir bestecidir.''yıllardır sweet child o mine'ın ekmeğini yiyor'' diyen bir arkadaş olmuş...nightrainnovember rainestrangedwelcome to the junglerocket queensafari inn - to pieces
*slither *by the sword*anastasia*ve;paradise citydaha yazılacak ne şarkılar var, ama bu işlerde rol almış bir adama ''senelerdir sweet child o mine'ın ekmeğini yiyor'' denmez, ayıptır.''temiz çalamayan'' denmiş, birader slash'ın tercih ettiği ve sound'unun bu kadar ayırt edilebilir olmasını sağlayan ton tercihi o, ama ''yok ben illaha da temiz ses
istiyorum'' derseniz şöyle birşey var, tertemiz: öldür, hakkını yeme. ıyi blues çalar diyenlerin blues'un b sini bilmedikleri belli. 'effffffsaneeeee sıleş' i virtüözlerle kıyaslamak mı? bu hızla giderlerse her şeyi çalabilirler evet ama bu onları iyi gitarist yapmaz. şu insani kalıba sokma huyunuzdan da gına geldi artık. Please enable JavaScript or switch to a
supported browser to continue using twitter.com. We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. sound’dan cümle yapısına kadar imza gibidir adamın çalışı. kaldı ki gilmour bir röportajında, "bana ne kullandığımı soruyorlar, ama benim hiç bir fikrim yok sadece o an hissettiğim ve uygun gördüğüm notaya basıyorum" laflarına benzer şeyler
söylemişti. çünkü üretim yok. bu adamı öven muzikten bir sikim anlamıyordur bu kadar basit.neymiş kurt cobainin yaşadığı dönemde bilmem ne listesine girmis hala su kadar insan tarafından dinleniyormus. ha bir de, "yazdığı sololar basit, gitarda ortalama seviyelere çıkmış herkes bunları zaten onun gibi çalabilir." goygoyunu da bi geçelim artık.
şunun artık net anlaşılması lazım: iyi ve sistemli bir programla herkes, her istediği besteyi çalabilir. linç var gibi. ve neden mozart gibi herkesin "dahi" dediği muzikal dehanın dinlenmesi sadece 5 milyon?çünkü sinek sürüsü bokun etrafında dolaşır ve cok fazla sineğin bok yemesi bokun güzel olduğu anlamına gelmez.başlığı düzeltelim : slashin bir
bokum çalamaması guns n roses grubunu november rain ve sweet child o’mine şarkılarından ibaret zanneden, gitaristlerin sadece solo çaldığını düşünen cahillerin ahkam sıçtığı başlık. popcularin spotify'daki aylik dinlenmesi yüz milyonlarken neden pink floyd gibi bir senfonik rock grubunun ki sadece 12 milyon? ciddiye alınacak bir iddia değil, troll
başlığı ama insan sinirleniyor, bu derece küstahlığa dayanamıyor. You can download the paper by clicking the button above. üretim her şeydir slash'tan daha teknik daha hızlı daha bilmem nesi hep vardır ama slash gibi üreten azdır. üretmek, tasarlamak çok çok daha mühim bir şeydir illa teknik, bir sürü notalı olmak zorunda da değildir basit bir beste
de mükemmel olabilir. bunu diyen güruhun genel olarak "teknik" konuları kıstas alması sebebiyle, bu bakış açısına göre david gilmour gibi bir gitar tanrısı bile zeplin olarak nitelendirilebilir.teknik sadece işin bir parçasıdır, çok ileri seviyelere çıkmak ve tabiri caizse her şeyi bilmek gerekli değildir. haşa efenim jason becker kimmiş ki zaten işi gücü
sweep atmak.slashin bir bok yaptığı yok. işinde ciddi olan, teknik çalmadıklarını ve duygularına güvendiklerini söyleyen her gitarist kendi ağzıyla hangi gamları kullandıklarını bilmediklerini dahi söylemişlerdir. Help Center başlık içinde ara paylaş paylaş Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. genel olarak özetlersek slash iyi bir
gitaristtir, bitmiştir. neden mi? godfather gibi bilinen bir melodiyi 50 gitariste çaldırın arada slash’i hemen ayıklarsınız. guitar hero başındaki bebeler demişsiniz laf atanlar için. siz gidip malmsteen falan dinleyin saniyede 137 nota basıyormuş!!!1birbir slash üzerinden genel bir gitarist eleştirisi getireceğim, şöyle bir yanılgı var; iyi gitarist çok hızlı
çalar, çok teknik çalar vs. Yritämme korjata ongelman mahdollisimman pian. 无法处理你的请求此请求遇到了问题。我们会尽快将它修复。请先加入或登录 Facebook 再继续操作。 Pyyntöäsi ei voi käsitelläOngelma pyynnön käsittelyssä. lütfen! "shredle işim olmaz" demiş adam bi kere.  Page 2 gündeminizi kişiselleştirin: #spor #siyaset #anket #ilişkiler #ekşi
sözlük #yetişkin #troll fakat kimse kusura bakmasın o besteyi yapmak, sıfırdan bir şey yaratmak etüdle falan olmaz.
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