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Cerita cinta kahitna

Minggu 04.10.2020 17:23 WIB simak foto Instagram/@indonesianidolidPenampilan Kahitna di Panggung Spektakuler Show Indonesian Idol pada Senin (17.2.2020). TRIBUNNEWS.COM - Berikut link download lagu Kisah Cinta Kahitna dengan suara gitar, lirik dan video klip. Love Story dirilis oleh kahitna pada tahun 1994. Lagu Yovie Widianto ini merupakan lagu yang menjadi hits dengan album 'Kisah
Cinta'. Paduan suara dan lirik Lagu Kisah Cinta - Kahitna[Intro] F # F # F # / Bb B C # F # F # / Bb B C # [Ayat] F # A # m B dari C # F # Senyum indah A # m G #m C # Mengapa resah F # A # m B Mulai menatap mata C #F # salam hangat A #m G #m C # mengapa begitu gundah [Ayat] B / D #C # F # Saya tidak berpikir begitu, bahwa kita adalah B / D yang sama # C # m tlah menyimpan goyangan cinta B
cinta iyeee [Chorus] F # A # m B C # biarkan cinta di dada F # A # m B C # biarkan cinta sayang kita Ouwoo Uwoo F # A #m B C # kisah cinta pertama saya pikir D #m G #m B C #F # tidak pernah mengakhiri kisah cinta kita F # [Ayat] F # A #m B sekarang merindukannya , apa yang saya miliki C # F # A # M G # m C # hanya untuk Anda F #A # M B C # F # jika kita benar-benar perlu menggabungkan A #m
G # m C # mengapa saya harus meragukan B / D # C # / F F # Saya tidak percaya, bahwa kita adalah B / D yang sama # C # / F G # m tlah terus gemetar cinta B cinta iyeee [Chorus] F # A # m B C # berikan cinta ke dada F #A #m B C # biarkan cinta madu kita OuwooUw Foo F #A #m B C # kisah cinta pertama saya pikir D #m G #m B C# F # Jangan pernah mengakhiri kisah cinta kami [Bridge] B A #m
G#m dunia seolah-olah bercanda A #m B A #m C# Ho ... Ho... lihat kisah kami D #G # A # Cinta ... ... Ouwoo [Selingan] Cm A# B C# [Paduan Suara] F# A #m B C # berikan cinta pada dada F #A #m B C # anna cinta madu kami Ouwoo Uwoo F #A #m B C # kisah cinta pertama saya pikir, bahwa D #m G#m B C # F # never end our love story Baca: Download MP3 Lagu Terlupakan - Iwan Fals, Dilengkapi
Suara Gitar dan Lirik Baca: Gitar Bermain & Lirik All This Breath - Last Child Feat Gisel: If You Are My Ribs Download Lagu Kisah Cinta – Kahitna Spotify Spotify adalah aplikasi yang mencakup lagu-lagu dari semua negara, termasuk Indonesia. Dengan mengunduh lagu dari aplikasi Spotify, kamu bisa memutarnya secara offline atau tanpa koneksi internet. Namun, sebelum menggunakan fitur download di
Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau pesanan. Biaya berlangganan pertama hanya dapat diterima sebesar Rp 4.990, kemudian setelah Rp 49.990/bulan jika Anda membayar dengan kartu Visa, MasterCard dan American Express. Setelah beralih ke akun Premium, Anda dapat mencari lagu dan menahan daftar putar atau album hingga unduhan muncul. Ketuk unduhan dan tunggu hingga
proses pengunduhan selesai. Download Lagu Kisah Cinta - Kahitna ==&gt;&gt;&gt; KLIK Baca: Lagu Sointukitara Iwan Fals - Demigod, Kunci dari C: Wahai Presiden Baru Kita Baca: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cuek - Rizky Febian, Kunci Mudah Dimainkan: Mana Aku Cuek (Tribunnews.com/Indah Kisah CintaAlbum studio oleh KahitnaDirilisMaret KahitnaDirilisMaret StudiosProduserBens LeoEddi
SusiloKronologist Kahitna Love Story (1994) Beautiful (1996)Cantik1996 Cerita Cinta adalah album studio pertama Kahitna, dirilis pada tahun 1994. Kisah Cinta adalah lagu yang menjadi hits di rekaman ini. Daftar vokal No. JudulDodi1. Kisah Cinta (Yovie Widianto)4:232. Seandainya saya bisa terbang (Yovie Widianto)3:383. E-ya E-yo (Yovie Widianto, Doddy Isniani, Dewayani)4:004. Setelah malam ini
(Yovie Widianto)4:065. Penting Keren (Yovie Widianto, Kahitna)3:436. Aduh (Yovie Widianto)5:227 a.m. Bagaimana (Yovie Widianto)3:598. Ketika Saya Menyatakan Cinta (Yovie Widianto, Harry Suhardiman)4:409. Janji Kami (Yovie Widianto, Doddy Isniani, Dewayani)4:1110. My Valentine (Yovie Widianto, Yenny SM)4:23 Total edisi:42:25 Personel Yovie Widianto - Music Director, Music Arranger,
Accoustic Piano Doddy Is - Bass, Accoustic Guitar Andrie 'bobo' - Elecktric Guitar, Gitar Akrestik Ronni Waluya - Vokal Harry Sudirman - Perkusi Hedi Yunus - Vokal Bambang 'bamby' - Keyboards 2, Backing vocal Carlo - Vokal Budiana - Drum Tamu musisi dan produksi Deta Gunima - Drum, Instrumen Perkusi Marg 'senior' - Tenor saksofon Musica Studios - Produksi Bens Leo - Produser Eddy Susilo -
Produser Eddy Music Video Love Story[1] Reference ^ Musica Studio's (2013-02-1 5), Kahitna - Cerita Cinta (Official Video), Referenced 2016-11-15 Artikel terkait album Indonesia ini adalah sint I'm going to Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.lbs Diperoleh Ini bisa menjadi judul yang sangat hiperbolik, tetapi juga tidak berlebihan jika referensinya adalah KAHITNA. Ini tidak
pernah berakhir berbicara tentang nama ini. Begitu juga dengan umur panjang mereka di blantika musik Indonesia. Perjalanan musik mereka kini telah datang 27 tahun setelah didirikan pada 24 Juni 1986. Seperempat abad yang lalu, Cinta membuat banyak gambar yang melekat pada band dengan tiga vokalis, Hedi Yunus, Carlo Saba dan Mario. Gambar musik Kahitna tidak lepas dari keretakan lagu-
lagu cinta setia mereka dan mengisi ruang dengar pecinta musik country selama bertahun-tahun yang akan datang. Aransemen pop yang khas dengan aksen piano tebal membungkus melodi yang banyak banget yang menyebut KAHITNA. Bagi sebagian orang, musik kahitna adalah wajah pop Indonesia. Siapa pun yang mendengarnya dapat dengan mudah membedakan KAHITNA dari grup lain,
terutama band saat ini, yang memainkan musik yang kohesif dan membosankan. Banyak juga yang menilai musik KAHITNA anteng di telinga, namun berisik di hati dan berteriak hingga mati. Puisi vokal mereka seperti opium, tetapi juga seperti pisau bermata dua yang membuat orang suka dan berteriak-teriak tanpa ampun tentang emosi mereka setiap kali mereka mendengarkan. Pendengar setia lainnya
dengan penilaian mereka sendiri tentang KAHITNA. Bagi mereka, KAHITNA adalah ungkapan cinta yang Benarkah.. Sebagai soal fakta, itu. Hampir semua lagu KAHITNA mewakili kisah cinta yang dialami dan dialami banyak orang. Begitu relevan adalah lagu-lagu yang banyak orang membuat mereka soundtrack untuk kehidupan cinta mereka. Jika ada ekspresi di balik lirik lagu-lagu yang disukai,
pencurahan hati dan rasa yang implisit, baik bahagia atau bisul, sangat layak untuk melewatkan lagu. Anda tidak perlu mengeluh tentang kesan cinta segitiga yang berakhir buruk, orang ingin meminjam lagu I'm Who You. Alih-alih menilai kembali luka lama tentang harapan palsu, orang mengatakan Love yourself. Meskipun jika kamu jatuh cinta pada waktu yang salah, ada lagu tentang Aku atau cinta
yang bukan satu lagu berjudul Soulmate. Bagi mereka yang khawatir tentang cinta agama yang berbeda, lagu yang mewakilinya tidak mengerti. Dan bagi mereka yang kesulitan beralih ke lagu The Most Beautiful Ex, ada soundtrack. Tapi KAHITNA bukan hanya tentang cinta menyedihkan. KAHITNA juga tentang kisah cinta yang tersisa. Tidak sebebas Merpati, Kisah Cinta, Cantik atau Menikah Kamu
sangat cocok untuk menggambarkan keindahan cinta. Namun beberapa juga tidak melabeli KAHITNA sebagai band merengek dengan puisi hiperbolik. Namun nyatanya, KAHITNA tidak membutuhkan frasa hiperbolik untuk menyampaikan semua makna cinta dalam lagu-lagu mereka. Meskipun ada lagu-lagu yang berarti hiperbolik, mungkin efek yang disebabkan ketika puisi-puisi tersebut sangat cocok
dan disajikan dengan manis KAHITNA. 13667840451334585188 Band ini bukan penambang puitis, tetapi efek dari setiap lagu benar-benar puitis. Kata-kata mereka tidak selalu manis, tetapi efeknya sangat romantis dan segera berakhir saat pertama kali telinga mendengarnya. Di atas semua ini, KAHITNA terlalu jujur untuk menceritakan kisah cinta. Tidak hiperbola, tapi realistis. Secara realistis, cinta tidak
selalu menjadi milik dua orang. Aku jatuh cinta, anda, tetapi sering ada dia juga. Ini realistis bahwa cinta kadang-kadang harus memilih. Cinta yang terasa sudah siap, tapi terkadang hampir selesai. Jika demikian, cinta hanya berakhir dengan pepatah yang ingin Anda katakan lebih banyak.... Lagu-lagu mereka terkadang terdengar hiperbola, romantis atau puitis. Tapi bagi saya, KAHITNA tidak melakukan
hal seperti itu. Mereka hanya realistis dalam cinta. Bahkan tanpa puisi, musik dan lirik KAHITNA selalu dengan mudah mengundang banyak orang untuk tersenyum, apakah mereka memancarkan senyum yang memancarkan kebahagiaan atau senyum yang menyembunyikan luka. Ini hanya ringkasan cinta. 1366785099887223879 Tadi malam saya mencoba mendengarkan lagi semua lagu kahitna dari
era Kisah Cinta hingga usia Mantan Terindah. Mulai dari lagu jazz hingga berubah menjadi band pop. Mencoba mendefinisikan salah satu lagu paling romantis, mencoba menemukan yang paling hiperbolik dengan frasa paling puitis, tetapi akhirnya gagal. Tidak, tidak sama sekali. Aku hanya menemukan satu hal dalam lagu-lagu itu, yaitu cinta. Dan seperti kisah cinta yang tidak pernah kehilangan
rasanya, itu KAHITNA. *27 Tahun Video KAHITNA Di Sini* VIDEO PILIHAN
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