
GITARA DLA  ZAAWANSOWANYCH – lekcja 7. 

Temat : „ The Girl from Impanema” w  aranżacji na gitarę.                                                                         

Celem dzisiejszych zajęd będzie poznanie piosenek  z repertuaru Franka Sinatry. 

Frank Sinatra 
(12 grudnia 1915 - 14 maja 1998), amerykański piosenkarz, aktor i producent, 

który był jednym z najbardziej popularnych i wpływowych artystów 

muzycznych 20. wieku. Jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów 

muzycznych wszechczasów , sprzedał ponad 150  milionów płyt na całym 

świecie. Sinatra urodził się we włoskich imigrantach w Hoboken w stanie New 

Jersey. Swoją karierę muzyczną rozpoczął w erze huśtawki z liderami 

zespołu Harry'ego Jamesa i Tommy'ego Dorseya . Sinatra odniósł sukces jako 

artysta solowy po tym, jak podpisał kontrakt z Columbia Records w 1943 roku, 

stając się idolem „ bobby soxerów ”. Wydał swój debiutancki album, The Voice 

of Frank Sinatra , w 1946 roku. Ale na początku lat 50. jego kariera zawodowa 

utknęła w martwym punkcie i przeniósł się do Las Vegas , gdzie stał się jednym 

z najbardziej znanych wykonawców rezydencji w ramach Rat Pack . Jego 

kariera odrodziła się w 1953 roku z sukcesemOdtąd do wieczności , a jego 

występ zdobył nagrodę Akademii i Złoty Glob dla najlepszego aktora 

drugoplanowego. Sinatra wydała kilka chwalonych przez krytykę albumów, w 

tym In the Wee Small Hours (1955), Songs for Swingin 'Lovers! (1956), Come 

Fly with Me (1958), Only the Lonely (1958) i Nice 'n' Easy (1960). 

  Oto cały album  najpopularniejszych piosenek:      

……….……………https://www.youtube.com/watch?v=ydzjigoq8Ns ***1)                                                                                           
Dziewczyna z Ipanema 
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„ Garota de Ipanema ” („ Dziewczyna z Ipanema ”) to brazylijska bossa 

nova i jazzowa piosenka. Była światowym hitem w połowie lat 60. i 

zdobyła nagrodę Grammy za rekord roku w 1965 roku . Została napisana w 

1962 roku z muzyką Antônio Carlosa Jobima i portugalskim tekstem Viníciusa 

de Moraesa . Angielski tekst napisał później Norman Gimbel . [1] 

Pierwsze komercyjne nagranie zostało wykonane w 1962 roku przez Pery'ego 

Ribeiro . Stan Getz nagrania featuring wokalny debiut Astrud Gilberto stał się 

międzynarodowym hitem. Ta wersja została skrócona z wersji na płycie Getz / 

Gilberto (nagranej w marcu 1963 r., Wydanej w marcu 1964 r.), Która zawierała 

także portugalskie teksty śpiewane przez ówczesnego męża Astruda, João 

Gilberto . W Stanach Zjednoczonych singiel osiągnął szczyt numer pięć 

na liście Billboard Hot 100 i zajął pierwsze miejsce na dwa tygodnie na 

liście Easy Listening .  Za granicą osiągnęła najwyższy poziom 29 w Wielkiej 

Brytanii i wysoko w rankingu na całym świecie. 

Liczne nagrania zostały wykorzystane w filmach. Uważa się, że jest to druga 

najczęściej nagrywana piosenka pop w historii, po „ Yesterday ” The 

Beatles . Piosenkę wprowadzono do łacińskiej Grammy Hall of Fame w 2001 

roku. W 2004 roku była to jedna z 50 nagrań wybranych w tym roku 

przez Bibliotekę Kongresu do dodania do Krajowego Rejestru Nagrań .  W 2009 

roku piosenka została uznana przez brazylijską edycję Rolling Stone za 27. 

największą brazylijską piosenkę.         [ Opracowano na podstawie materiałów źródłowych 

zaczerpniętych z Internetu dla potrzeb edukacji]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Girl_from_Ipanema***1) 

   Singiel autorstwa Stana Getsa i Joao 

Gilberta Oto piosenka:  https://www.youtube.com/watch?v=NldPFVKYmiw  ***2)                                                 
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     UWAGA !!! Proszę bezpiecznie korzystad ze stron internetowych i zawsze            za zgodą 

rodziców lub opiekunów!!!   NASTĘPNA LEKCJA ZA TYDZIEŃ  /// 

                                       CZEŚĆ !!!      

 


