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Funny annoying orange videos

Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo inverificável pode ser removido.— Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmicos) (outubro de 2020) Laranja irritante OrangeOrange Irritante (RO) Laranja Irritante (Reino Unido) Laranja Irritante Série de Formato geral
de Informação Cartoon Gen Sitcom Duração 2-5 minutos na produção Criador (s) Dane Bo (Daneboe)Robert JenningsKevin Brueck Country of Origin USA Original English Language Production Director (s) Spencer Grove Produtor (s) Gag Movies (Divulgação) Kevin Brueck Apresentador (s) Cartoon Network Cast Dane Daneboe
BoedighemerRobert Bobjenz JenningsJustine EzarikKevin BrueckAaron MasseyKevin Nalts Nalts Multi convidado Display Broadcaster original Cartoon Network Display formato 1080i (HDTV) Transmissão original 9 de outubro, 2009 – Nesta temporada 12 Episódios 17 2 (Episódios e Especiais) e 7 Programas Relacionados à Cronologia
(Making Of) The High Fructose Adventures of Annoying Orange (The Annoying Orange) é uma série de computação gráfica da Gag Films[1] em parceria com Daneboe (Dane Boedigheimer). Estreou na Internet em 9 de outubro de 2009, ganhando reconhecimento no início de 2010 no site do YouTube, onde alcançou sucesso
internacional, principalmente no Brasil,[2][3] em forma legendada. A série se espalhou internacionalmente, com mais de dois milhões de acessos ao vídeo original (Hey, Apple) e mais de 108 milhões de visualizações de toda a série desde abril de 2010. [4] Em março de 2010, foi considerada a web série mais vista na internet pelo
mashable. Ela parodiava personalidades como Lady Gaga e Michael Jackson e filmes como Mortal Games, De Volta para o Futuro e Matrix. O início da ideia de Daneboe (Pré-Orange Irritant) começou a fazer vídeos animados de comida em 2006, que envolviam ovos, milho, tomates, sucos, peixes e marshmallows, em parceria com a
Gag Films, mas postaram seus vídeos em seu canal no YouTube. Em 2008, Daneboe fez uma minissérie envolvendo um frasco psicopata de um suco dentro (Kool Aid Killer), no qual ele matou e lutou contra seus oponentes quando o pacote de refrigerantes abriu e misturou-o com água. [6] 2006-2007 Screaming Eggs (4 de dezembro
de 2006) How Heinz Ketchup is Made (5 agosto 2007) 2008-2009 Kool Aid Killer (23-2009 Janeiro 2008) Killer Kool Aid Valentine (7 de fevereiro de 2008) Terrified Corn Corbs (28 de abril de 2008, 2008) Kool Help vs. Liz Trotta (28 de maio de 2008) Kool Aid vs. Chocolate Rain (17 de junho de 2008 ) Kool Aid Man vs Star Wars Kid (6 de
julho de 2008) Kool Aid Man vs Afro Ninja (3 de julho de 2008) Halloween Pumpkin Scare (26 de outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Julho de 2008) Ovos Assustados (9 de Julho de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos
Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos Assustados (9 de Outubro de 2008) Ovos
Assustados (9 de Outubro Dezembro de 2008) Marshmallow Murder (20 de outubro de 2008) Marshmallow Murder (20 de outubro de 2008) 2009) 2018-presente Screaming Eggs 2 (Scaring Eggs 2) (1 de janeiro de 2018) Sinopse Na maioria dos episódios, o ambiente é a cozinha, onde o protagonista (laranja) começa a falar com uma
fruta ou outro alimento ou objeto, faz trocadilhos e piadas sobre comida ou objeto, começando a aborrecê-los, até que o episódio geralmente termina com o co-protagonista cortado com uma faca. [4] Personagens Principais Laranja Irritantes: Obviamente, ele é super irritante, qualquer um morrendo ou mesmo sofrendo muita dor, é o
melhor amigo de Hair e tem uma queda secreta pelo maracujá. Ele gosta de ser chamado de desejos, exceto maçã. Mesmo que seja irritante, Orange admite que vai longe demais quando é irritante, fazendo Orange parar de ser irritante por muito tempo até que seus amigos entrem em perigo ou quando uma maçã é abatida. Pears: O
melhor amigo de Orange, ele o acompanha em várias aventuras, mas às vezes ele questiona Orange por não ouvi-lo ou por chateá-lo algumas vezes e/ou prefere fazer outras coisas seria em Melhores Inimigos Para Sempre quando ele foi dar uma volta. As peras são consideradas a voz do motivo da série porque tentam resolver os
problemas que surgem, ou causados ou vêm. Ela é uma Pera Williams. É interpretado por Dane Boedigheimer, bem como Orange, Apple Dwarf e Marshmallow. Maracujá: Ela é uma garota determinada e responsável, dá muitos conselhos para laranja, apesar de sua primeira aparição no episódio 9. Apple (como você gosta de ser
chamado): Odeia ser chamado de Apple Dwarf, embora esse seja o seu nome real. É muito pequeno e é seu melhor amigo merengue, apareceu pela primeira vez em Apple Sour. Marshmallow: Ele é o melhor amigo da Apple, ama Orange e sempre ri de trocadilhos e piadas. Uma das perguntas mais feitas sobre a série é se ele é
homem ou mulher, porque ele ama coisas como pôneis, arco-íris e unicórnios, e é feito de nuvens, sua primeira aparição foi em Annoying Deadly Games Two. Marshmallow veio do planeta Marshmallowia, um planeta feito de doces habitados por marshmallows e unicórnios. Se você acha que é o escolhido, você tem um maracujá e
odeia laranjas. Você se acha mais irritante que ela, foi cortado ao meio, mas foi regenerado por um cientista louco. Sua primeira aparição foi no mesmo episódio da aparição do maracujá. Sua característica mais recente é que Grapefruit adora trabalhar e musculação, toranja o personagem mais forte da série. Liam Goblin: Ele aparece
pela primeira vez em Irish Luck, retorna em vários episódios tentando se vingar de Orange, mas no final, sempre acaba falhando e se dando muito mal. Alien Broccoli: É o principal antagonista da série. Ele tenta destruir a fruta, mas falha, porque seus planos são sempre frustrados por Orange. Obs secundários: Há muitos mas você
pode ver alguns deles abaixo. Vovô Limão: Limão: não aparece, é muito esquecido, velho e sonolento, já foi ressuscitado. Ginger: Ele só aparece em O Suficiente de Lord Knife, deixa Orange confuso apenas para dizer quem é. Sempre incomoda Pears com suas raízes nas costas. Faca: Aparece na maioria dos episódios, é revelado
que ele tem vida no episódio Enough of the Lord Knife. Apple Sour: É boca muito nervosa e suja, só aparece no episódio Apple Sour. Pac-Man: Aparece apenas no episódio Pac-mania, acaba involuntariamente trocando tamanhos com laranja. Laranja. Ele só aparece no Episódio Toe-May-Toe e foi esmagado no liquidificador no final do
episódio. Ele sempre nega que tomates são vegetais e sempre considera o tomate como fruta. Super Mario: Aparece apenas no episódio Super Mario e In the Dark, tenta salvar Peach, mas volta ao nível um por causa de Orange. No início do explosivo episódio laranja, ele explode por soluços. Chili Jalapeño: É um chili muito admirado
por garotas. Ele também diz que quando era jovem, ele agiu como Orange. Orange acha que ele é uma maçã magra. Ele tenta ensinar a Orange uma lição de vida, mas no final, ele sofre mais do que qualquer um na série até o episódio 74. Zig Zag: Transforma laranja em um ninja de frutas, vive sob o fogão da cozinha e seu arqui-
inimigo é Coco. Coco: É o maior inimigo ziguezague e mestre em kung fruit é morto pela faca. Ele é amigo da laranja. Massa - Pão - Fatia de Pão - Torrada: Foi principalmente uma massa, foi a que mais sofreu na série no episódio 74 (Attack on Bread), foi esmagada, queimada e fatiada, ambas as ações duas vezes. Laranja do Futuro:
Foi enviado a partir de 2053 para salvar laranja, tem uma máscara que lembra a de Darth Vader. Orange Lord of Space Wars: É uma laranja que passa por Orange do futuro. Apple Green: Orange acha que é um mutante porque é verde e na forma de uma maçã. Cheese: Odeia laranja por causa de seus trocadilhos, ele é o terceiro da
série a sofrer muito. Marty meatball: Ela trabalhou em um Stand Up, mas Orange achou mais engraçado e então ela. Desafiado e, eventualmente, Marty é esmagado por uma espátula e queimado por uma frigideira. Mãe de Orange: Ela se parece com ele, tem cabelo vermelho sujo e tem o mesmo senso de humor que Orange. Ele gosta
de meter o nariz em tudo o que encontra. Sucos: São dois irmãos que têm sabores diferentes, um é cereja e outro azul, embora laranja e peras pensem que azul não é sabor. Girassol: Ela foi tomar sol perto de Orange, fazendo muita sombra, o que a deixa com raiva. Cogumelos: Viveu em um canto escuro até que ele foi levado para a
cozinha e conheceu Orange, está muito animado e ri de nada (embora ele não saiba do que ri), afinal, ele foi usado como fungo para Super Mario no final do episódio. Capitão Barba Azul Blackberry: Tem vários nomes, mas é o mais usado, Orange tentou fazer uma piada com seu nome, ou, descobrir que era seu nome verdadeiro.
Blackheart Edifce Servers: Servir Capitão Barba Azul Blackberry, dois foram expulsos do navio por confundir o discurso de seu capitão e disparar seus canhões: Yaar - Fogo. Pato de Borracha: Primeiro foi o Capitão Barba Azul Blackberry, mas no final do episódio Laranja Naval ele recebe o pato merengue, também revelou que ele tem
vida. Verme gelatina: Laranja pensou que era uma cobra, fazendo piadas sobre cobras até que a minhoca foi quebrada em meia faca, mas não morre, mas cria um novo i, foi quebrado várias vezes até a reprodução de vários organismos. Sopa: É uma sopa de letras que pode fazê-las flutuar por si mesmas, formando palavras e nomes,
e seu nome foi confundido várias vezes por laranja, até que a sopa foi esmagada por um pedaço de azulejo. Party Rock: É um rock que canta no Episode Party Rock, que é uma paródia do vídeo Party Rock Anthem, a banda LMAFAO e é tocada por DeStorm. Frutos Ressuscitados No episódio Frank-Fruit, é descoberto que o avô
Lemon, Grapefruit, Pepino e Brócolis são ressuscitados por um cientista louco, de acordo com a história de Pears in FrankSuit (Frank-Fruits). Características físicas dos personagens Personagens são frutos, vegetais, alimentos ou objetos usados no cotidiano (bolas e celular) humanizados, com a boca e os olhos, que dialogam entre si
e têm sentimentos de irritação e dor ao falar com a laranja, e finalmente com uma frase laranja (Faca!) alertando para a fruta ou um vegetal na faca que (eles) vão quebrar, que era comumente usado no início da série, então os personagens vitimados começaram a ser atingidos, queimados curto-circuito ou serem colocados na panela
com água. Assim, os personagens vitimados têm um final trágico e cômico quando laranja fica com raiva ele (ela) com risos sádicos e fazendo trocadilhos com a vítima. Episódios 2009 Hey Apple (Hey Apple) Plumpkin (Agórdora) Toe-May-Toe (Tomate) Sandy Claus (Sand Noel) Episódios de 2010 Mais Irritante Laranja (Mais Irritante
Laranjas) Super Bowl Football (Bola de Mão) o que está acontecendo (Eaee!!) Saw (An Annoying Deadly Games) Maracujá (Grapefruit e Maracujá) Orange Gets Autotuned (Apple iPhone) Um episódio brega (Um episódio fedido) Luck o ' Irish (Irish Luck) Prank Call #1: Bronze Salon Annoying Super Mario (Irritante Super Mario) Muddy
Buddy (Muddy Friend / Mystery Poto Man) Excesso de fita (A Maldição do Anel de Cebola Fita) Anel de Cebola (Chamada Irritante) What's Up 2: Wassabi (Wassabi) Pain-apple (A-pain-caxi) Pacmania (Pacman) Picture Contest (Photo Contest) Grapefruit's Revenge (Revenge of grapefruit) Grandfather Lemon (Grandfather Lemon)
Picture Contest Winners Back to Fruiture (Back to Fruiture) Mystery Guest vs FRED (Orange Annoying vs. FRED) Orange July (Orange Cup) Orange Cup (Orange Cup) Teenage Mutant Ninja Apples (Mere Ninjas) Lady Pasta (Lady Pasta / Noodle) Cruel as a Pepino (Crude as a Cucumber) Crabapple (Apple Acre) Million Clones (Um
Milhão de Clones ) Close Encounters of the Innocenting Kind (Close Contacts of the Innocenting Race) Sitcom (Série de Comédia) Going Walnuts (Walnut) what's up 3: Bonsai Tree (Bonsai Tree) Knife Guy (Enough of The Knife Lord) Happy Birthday! (Feliz Aniversário!) The Exploding Orange (Explosive Orange) Frankenfruit (Franken
Fruit) Theme Song Attack (Theme Song Attack) Annoying Fear (EnervantAry Fear) Viral Vote (Vote of Video) Orange After Dentist (David After Dentist Spoof) (Orange Annoying: Kitchen Intruder (Pat Intru Parody) Espirrou Marshmallow (Sneezed Baby Panda Spoof) Espirrou Marshmallow (Paródia panda espirrando) Laranja Irritante
Encontra Charlie Unicórnio (Charlie Unicorn Spoof) (Orange Unicorn (Charlie Unicorn Parody) Equal Annoying Orange (Equal Three Spoof) (Sem versão traduzida para o português presente) Full Kitchen Intruder Song (Chili Jalapeño) Wishful Thinking Episodes of 2011 Orange Amnesiac (Orange Forgotten) Rap-berry (Raspberry
Rapper) Food Court (The Orange Trial) what's up Blowup (what's up Burst!) Melhores Fieds Forever Annoying Valentines / Ditto - Versão sitcom (na Sitcom) Annoying Valentines Surprise It Takes Two at Mango (Manga) Annoying Orange vs. Gecko (Geico Spoof) (A Lăranja Irritant X Gecko (Paródia de Geico)) ZOOM!!! (ZOOM!!!)
Orange Through Time Kung Fruit (Kung Fruit) Fortune Cookie / Ditto - Versão sitcom (em Sitcom) April Fruit Day Nya Orange (Nyan Cat SPOOF) Comedy Clubbing Orange By Time #2 (By Times #2) Mommy and I (Mom and I) Fruit for All [Game Show] Juice Box (Juice Boxes) Flower Power (Sunflower) Be a Star! (Seja uma estrela!)
First Person Fruiter Meteortron (Transformers Spoof) (Meteortron - Transformers Parody) YouTubers Trollin ' (Trolls) Orange Potter e Deathly Apple (Orange Potter e Apple of Death) (Paródia de Harry Potter e Deathhs) Vodu You Doo! (Voodoo Doing) / Ditto - Versão sitcom (em Sitcom) Orange Goes Hollywood (Orange Goes to
Hollywood) Anteriormente em (Em Episódios In the Dark (In the Dark) Naval Orange Through Time #3 (Through the Times #3) Gunbrawl (Candy War) Pet Comeve (Pet Plague) Souper Dooper (Super Soup #2) Pergunte a Orange #1 (Pergunte laranja #1) Falso N ' Bacon (Bacon Falso) Laranja Por Time #4 #2 (By Times #4) Pássaros
Laranjas Irritantes Chiller (Freezing) Magic Clam Jumping Bean (Bouncy Bean) Party Rock (Party Rocker!) Épico Pelel Time (Receita Épica) Batalhas épicas de rap de Kitchenry GO! BWAAAH! Talking Twin Baby Oranges Fry-day Fry-Day (It's Friday - Frying Day) Ask Orange #3: A-TOY-ING ORANGE! (Pergunte laranja #3: Laranja
Brincalhão) Contos Totalmente Verdadeiros da Toranja: Pé Grande!! (Explosão de cartões de Natal) Anão Rudolph (Rudolph Mid) Episódios de 2012 FPS Orange (FPS Orange) 1 Billon Kills! (1 bilhão de mortes!) Once Upon an Orange (Once Upon an Orange) Annoying Orange Comedy Roast (Friing the Orange) The Fruitbowl (Fruit
Bowl) The Dating Game (The Game of Love) Poison Apple (The Poisoned Apple) He Will Mock You Mortal Kombat (Enervant Orange vs. Mortal Kombat) Ultimate Marshmallow Tease (Marshmallow Teasing) Dr. Banana Leprechaun Trap (Armadilha dos Duendes) Jogos Vorazes (Jogos Vorazes) Laranja Irritante 2.0 (Laranja 2.0) Ilha de
Páscoa (Ilha de Páscoa) Favoritos do Marshmallow: Vídeos cachorrinhos Perguntem laranja #4: Master Chef! (Pergunte laranja #4: Master Chef!) WazZOOM (Wazooom!!!!) Buddy Cops (Partner Cops) Bacon Invaders (Bacon Invaders) U Can't Squash This (You Can't Crush It) Tough (Too Much) Big Top Orange Avocad-bro (A-bro-cate)
Behind the Seeds Ask Orange #5: Once in a Month Blown! (Pergunte #5 laranja) OMG (OMG Gossip) Going Donuts (Donut Surtando) The Fruitrix (Frutrix: Parody of Matrix) Mac &amp; Cheese (Mac &amp; Cheese: Parody of MIB) Animado (Animado!) Fruit vs Zombies (Plants vs Zombies vs. Annoying Orange) Férias de Verão (Férias
de Verão) Vencedores do Concurso de Fotos de Marshmallow! (Vencedores do Concurso de Fotos de Marshmallow) ORANGE NYA NYA STYLE (Orange Nya Nya Style: Parody of Gangnam Style) Buddy Cops 2: Stachehouse (Partner Strips - House of Whiskers) Monster Burger! (Monstruoso) Clam's Casino (Concha) Broccoli Obama
Presidential Campaign Video (Campanha Presidencial - Brócolis Obama) Pit Romney Presidential Campaign Video (Campanha Presidencial - Pit Romney) Kitchen Decision 2012 (Eleição Presidencial 2012) TV TERROR! (Horror TV) Leek de sua própria (Leek) Novo Presidente da Cozinha! (Resultado presidencial) Hora de Queimar
(Hora de Queimar) Pergunte laranja #6: Navio de peido! (Pergunte #6 Laranja: de navio) Saber Marshmallow #1 (Adresaţi-vă preşedintele Marshmallow #1) WAZZUP Video Game Style! (O que está no videogame) Saw: Animado! (Jogos da morte irritantes - versão animada) Lady Folder ANIMATE! (Lady Easter - versão animada)
Cozinha-mon! (Cozinhamon - Pokémon Parody) Natal é para dar (Natal é desistir) Maneiras Irritantes de Morrer Garret Papagaio (Garret, Papagaio) Estranho Al Holiday Duet! (Dueto de férias com Weird Al) Cheesy Salesman (Cheese Salesman) Outtakes (Making Of) / HEI YOUTUBE Specials!!! Ei Apple! Outtakes (Hey Apple!
Outtakes) Toe-May-Toe Outtakes Sandy Claus Outtakes YouTube Meets Daneboe e Annoying Orange! (YouTube encontra Daneboe e Irritante Orange) Fred Goes Grocery Shopping Annoying Orange Meets Tom Cruise Daneboe Exposed Daneboe Exposed é uma série de vídeos que mostra daneboe diretamente do seu canal
respondendo perguntas de usuários da Internet do YouTube, ou sugestões deles, e como seu trabalho é e como os efeitos especiais são feitos em seus vídeos, que começaram em 11 de março de 2010, e atualmente há 9 episódios. Laranja Irritante no Brasil No final de novembro de 2009, logo após Daneboe criar o personagem na
rede, uma conta no YouTube dedicada a traduzir vários vídeos chamados danieljacksonlegenda postou o primeiro episódio da série com legendas em português, Hey Apple! O sucesso do vídeo foi tão grande que D@N!3L jAcKsOn (pseudônimo de Daniel Neves, responsável pelas traduções do canal) começou a traduzir cada episódio
periodicamente, todos os dias que um novo capítulo da série é lançado no canal oficial de Daneboe e Annoying Orange. Essa conta do YouTube tornou-se responsável pelo sucesso do personagem brasileiro, popularizando-o como Laranja Irritante. Emissoras como Rede Record, SBT e Cartoon Network já transmitiram os capítulos
legendados em programas de televisão. Atualmente, D@N!3L jAcKsOn continua postando vídeos todas as sextas-feiras em um novo canal somente para personagens, OrangeIrritantOfi, que já tem mais de 6.000 usuários cadastrados. Em 20 de março de 2010, o site Charges.com.br fez o desenho animado chamado Tobby entrevista -
Orange Irritant, em que Orange faz piadas com Tobby para irritá-lo, porque orange o comparou com o personagem Mickey Mouse. Então, quando o Brasil perdeu na Holanda em 2 de julho de 2010, no dia seguinte (3 de julho de 2010), o mesmo site mostrou o irritante Dunga laranja com trocadilho com sotaque holandês. [7] O site
também já fez entrevistas de personagens de outros vídeos virais. Adaptação televisiva Em abril de 2011, foi confirmado que The Annoying Orange ganharia uma série de TV chamada The High Fructose Adventures of Annoying Orange. Gagfilms (empresa do criador da série), em parceria com o Coletivo, também produz a animação da
série original, a adaptação para a TV. [sem fontes?] Cartoon Network distribuirá a série nos EUA. [9] La para passar na cozinha, ele passará em uma cesta de supermercado que pode ser transportada para qualquer lugar Referências ↑ « Gag Films - site oficial, 17 de agosto de 2010». Consultado em 17 de agosto de 2010 ^ O canal do
YouTube que divulgou versões legendadas de Irritant Orange (Nota: a conta do canal do YouTube foi encerrada devido a suposta violação de direitos autorais). Consultado em 20 de junho de 2010 ^ Devido ao fechamento anterior da conta, o mesmo usuário de conta fechada cria o novo canal com a primeira versão legendada do vídeo
para o irritante Orange, 12 de dezembro de 2010.' Tomada em 12 de dezembro de 2010 ^ Fruta com uma estrela odiosa no YouTube - WSJ.com. Tomada em 15 de junho de 2010 ^ Top 10 séries web mais vistas, março de 2010. Consultado em 15 de junho de 2010 ^ Daneboe Channel fez animações anteriores antes de Orange
irritante, 17 de agosto de 2010. Consultado em 17 de agosto de 2010 ^ Copa do Mundo - Orange Irritant, 3 de julho de 2010. Consultado em 3 de julho de 2010 ^ Entrevista tobby - Laranja Irritante, 20 de março de 2010. Consultado em 15 de junho de 2010 ↑ American Cartoon Network adquire a série Orange Irritant Dados de acesso ao
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