PARTITURA PARA BATERIA DE:

Por:

“B O R N TO B E W I L D ”

Anderson Cleiton Rodrigues
09/2012 BATERA CENTER-SBO/SP.

A banda “STEPPENWOLF”
Formada em 1967, Toronto, Canadá,
EUA, o grupo foi o intérprete de um dos
maiores

hinos

do

rock’n’roll

dos

motociclistas de todo mundo, com a

STEPPENWOLF

música “B o r n t o b e W i l d ”.

A banda Steppenwolf que originalmente se chamava Sparrow, tocava blues e música folk. Então por
sugestão do produtor Gabriel Mekler, que 1967 propôs para a banda deixar o som mais pesado ao estilo
hard rock, foi então que surgiu o Steppenwolf.
Sua formação original foi: John Kay (voz e guitarra), Michael Monarch (guitarra 1967-1969), Goldie McJohn
(teclados 1967-1974), Rushton Moreve (baixo 1967-1969), e Jerry Edmonton (bateria 1967-1969).
Entre suas canções, podemos destacar: Born to be Wild, Magic Carpet Ride, Rock Me.

A música “BORN TO BE WILD”
A canção pertence ao álbum Steppenwolf de 1968, o primeiro da banda. Born to Be Wild (nascido para ser
selvagem), é a canção de maior sucesso da banda Steppenwolf.
"Born to be Wild" também recebe o crédito com a frase, "Heavy Metal
Thunder", contido no segundo verso da letra do clássico, o qual serviria mais
tarde para denominar o estilo heavy metal.
Esta foi a primeira menção do termo heavy metal associado com a música
rock.
A mesma canção é considerada por muitos críticos a primeira canção Heavy
Metal de todos os tempos.
“Born to be Wild” já foi regravada por bandas como:
como:
The Rolling Stones, AC/DC, The Cult, Ozzy Osbourne, Slayer, Hinder, entre outras, e também foi tema do
filme “Sem Destino’(Easy Rider).

O baterista “JERRY EDMONTON”
O baterista Jerry Edmonton

Jerry Edmonton nasceu dia 24 de outubro de 1946, Oshawa,
Ontário, Canadá. Foi o baterista e membro fundador da banda
Steppenwolf.

Edmonton faleceu em 1993, vitimado por um acidente de carro
que sofreu em Santa Ynez, Califórnia.
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DRUMS:

Transcrição:

Jerry Edmonton

Álbum: “Steppenwolf” de 1968
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Encomende já sua partitura: bateracenter@gmail.com

Get your motor running…

Yeah, darling, gonna make it happen…

I like smoke and lightning

Heavy metal thunder…

Yeah, darling, gonna make it happen…

Like a true nature's child…

Born to be

Born to be

die

wild

wild

Partitura produzida para o Portal Daniel Batera www.danielbatera.com.br

1/2

2/2

“BORN TO BE WILD” (Steppenwolf)
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Get your motor running…

Yeah, darling, gonna make it happen…

Like a true nature's child…

Born to be

Born to be

wild

wild

Partitura produzida para o Portal Daniel Batera www.danielbatera.com.br

2/2

