Pplware Classics…
Date : 16 de Julho de 2017
Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal
de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o
nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.
Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop
que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e
tanto nos agradam.
Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware
Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
https://www.youtube.com/watch?v=DL7-CKirWZE
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You Get What You Give - New Radicals
New Radicals foi uma banda de rock alternativo americana centrada em seu frontman e único
membro fixo, Gregg Alexander. Lançaram apenas um álbum, o CD de 1998 Maybe You've
Been Brainwashed Too, álbum de rock alternativo com grandes influências do soul e do rock
dos anos 1970, tendo—além de radiofônicos modern rocks e canções de amor—diversas críticas
ao mundo corporativo norte-americano.
A banda é muito conhecida pelo seu primeiro single, You Get What You Give, que alcançou o
quinto lugar no Reino Unido. Cansado da turné e das entrevistas promocionais, Alexander
abandonou o grupo em 1999, após o lançamento de seu segundo single, Someday We'll Know,
para se focar na composição e produção de músicas de outros grupos. Em função disso,
Someday We'll Know não fez tanto sucesso e a banda ficou conhecida como uma one-hit
wonder.
In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify
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