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SAMENVATTING

Hotels.com stoft haar platencollectie af om de Top 10 Hotel Songs te presenteren. In alle
generaties en muziekgenres zijn hotels populair als thema of als naam voor muzieknummers.
Hotels.com zet 10 legendarische hotelnummers op een rij. Waan jij je ook in een hotelkamer
bij het horen van de volgende nummers?

1.

Hotel California - The Eagles

“You can check out any time you like, but you can never leave”
Hotel California is misschien wel het bekendste nummer over een hotel. Velen beschouwen
het als één van de grootste rock songs aller tijden. Het nummer werd uitgebracht in 1976 en
wordt omschreven als een metafoor voor het Amerikaanse materialisme.
2.

Chelsea Hotel - Leonard Cohen

“I remember you well in the Chelsea Hotel, you were famous, your heart was a legend”
Het Chelsea Hotel in New York was voor Cohen als een tweede huis. Het nummer gaat over
een avond, die hij daar doorbracht met collega-muzikant Janis Joplin. Cohen ontkende later
dat het nummer over Joplin ging en noemde het nummer een liefdeslied over het hotel.
3.

Heartbreak Hotel - Elvis Presley

“Just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel”
Heartbreak Hotel was de eerste Amerikaanse nummer één single van The King of Rock and
Roll en was tevens het meest succesvolle nummer van 1956. De teksten zijn geschreven door
Mae Boren Axton en Tommy Durden en zijn gebaseerd op een krantenartikel over een
eenzame man die uit een hotelraam sprong.
4.

Memory Motel - The Rolling Stones

“We spent a lonely night at the Memory Motel, it’s on the ocean, I guess you know it well”

Memory Motel staat op het Black and Blue album uit 1976 van de Rolling Stones. Opmerkelijk
aan deze ballad is dat zowel Mick Jagger en Keith Richards de lead vocals zingen. Er wordt
gespeculeerd dat de ‘Hannah baby’ in het nummer Carly Simon is.
5.

Hotel Yorba - The White Stripes

“At the Hotel Yorba, I’ll be glad to see you later, all they got inside is vacancy”
Hotel Yorba is het belangrijkste nummer van het album White Blood Cells van The White
Stripes. De single werd opgenomen in kamer 206 van het voormalige Hotel Yorba, gebouwd in
1926 in het zuidwesten van Detroit. Het hotel wordt nu gebruikt als gesubsidieerde
huisvesting.
6.

Suspense Hotel - Fool's Gold

“You built a surprise hotel and left me on the stage”
Dit opzwepende popnummer van Fool’s Gold is gezongen in het Hebreeuws en werd
uitgebracht in 2009. De video toont een typische dag voor de muzikanten uit Los Angeles; ze
genieten van een gezellige dag in de zon.
7.

Fugitive Motel - Elbow

“I blow you a kiss, it should reach you tomorrow, as it flies from the other side of the world,
from my room in my fugitive motel”
De Engelse band Elbow zingt over het missen van een geliefde wanneer je in een hotelkamer
aan de andere kant van de wereld bent. De track werd uitgebracht in 2003 op het album Cast
of Thousands.
8.

Rapper's Delight - The Sugarhill Gang

“Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn”
Dit nummer heeft hip hop populair gemaakt in de Verenigde Staten en over de hele wereld.
Rapper’s Delight was in 1979 de hit van The Sugarhill Gang. De shout-out naar hotels en
motels is later nog vaak geciteerd in andere hip hop songs.
9.

Blue Hotel - Chris Isaak

“Blue Hotel, on a lonely highway, Blue Hotel, life don’t work out my way”
Blue Hotel is een nummer van de Amerikaanse muzikant Chris Isaak, die het meest bekend is
om zijn nummer Wicked Game uit 1989.

om zijn nummer Wicked Game uit 1989.
10. There’s a Small Hotel - Ella Fitzgerald
“We’ll creep into our little shell, and we will thank the small hotel together”
There’s a Small Hotel werd in 1936 gecomponeerd door Richard Rodgers. Hij gebruikte
hiervoor de tekst van Lorenz Hart. In 1949 is het opgenomen door Ella Fitzgerald. De biografie
van Lorenz Hart beweert dat het nummer gaat over de Stockton Inn in New Jersey, hoewel
anderen denken dat het werd geschreven over het Montecito Inn in Santa Barbara, Californië.

  

WOORDVOERDER

Leads PR
Team Hotels.com
+ 31 (0)20 66 170 48
hotels.com@leadspr.com

OVER HOTELS.COM

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor hotelovernachtingen, geëxploiteerd door Hotels.com LP.,
met een wereldwijd aanbod van meer dan 325.000 accommodaties. Hotels.com doet haar voordeel met een van de
grootste hotel contracting teams in de sector. De website bevat meer dan 11 miljoen reviews van gasten die
daadwerkelijk in de hotels hebben overnacht, op basis waarvan gebruikers een weloverwogen keuzen kunnen
maken bij het boeken.

Hotels.compressroom

ℹ

Contactinformatie

Hotels.com
🌐 Algemene website



Woordvoerder

Leads PR
Team Hotels.com
+ 31 (0)20 66 170 48
hotels.com@leadspr.com

AGENCY PRESSROOMS

DUTCH PR GROUP

LEADS PR

BLIJF OP DE HOOGTE

ONTVANG NIEUWSBRIEF

