ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Εξωηεκαηνιόγην Έξεπλαο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΤΙΚΗ
Οδεγίεο: Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέζν ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη καζεηέο ηεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Αγγιφθσλε Μνπζηθή» ηνπ Πεηξακαηηθνχ ΓΔ.Λ. Παηξψλ γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζα θξαηήζεη παξαπάλσ απφ 10΄.
Παξαθαινχκε λα απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο!
Δηεπθξίλεζε: Αγγιφθσλε νλνκάδνπκε ηε κνπζηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηξαγνχδηα κε ζηίρνπο ζηελ
αγγιηθή γιψζζα (άζρεηα κε ην αλ απηή ε γιψζζα είλαη ε κεηξηθή ησλ θαιιηηερλψλ).
* Απαηηείηαη
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Φύιν *
 Κνξίηζη
 Αγφξη
Ηιηθία *
 13
 14
 15
 16
 17
 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή;*
 Όρη
 Ναη
2. Αλ όρη, γηαηί; *
 Αθνχσ αγγιφθσλε κνπζηθή
 Γελ κνπ αξέζεη ε αγγιηθή γιψζζα
 Γελ κνπ αξέζεη ην ζηπι ησλ ηξαγνπδηψλ
 Τπνζηεξίδσ ηελ ειιεληθή κνπζηθή
 Άιιν: ……………………………………………………………

3. Αλ λαη, γηαηί; *
 Γελ αθνχσ αγγιφθσλε κνπζηθή
 Μνπ αξέζεη ε αγγιηθή γιψζζα
 Μνπ αξέζεη ην ζηπι ησλ ηξαγνπδηψλ
 Μνπ αξέζνπλ νη θαιιηηέρλεο ηνπο
 Δίλαη ε δηεζλήο κφδα
 Γηα ραιάξσζε θαη ςπραγσγία
 Γηα λα βειηηψζσ ηα αγγιηθά κνπ
 Άιιν: ………………………………………………………………
4. Εμήγεζε πώο ζε εθθξάδεη ε αγγιόθωλε κνπζηθή. *
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. Πόζν ζπρλά αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή; *
 πρλά
 Κάπνηεο θνξέο
 πάληα
 Πνηέ
6.Πνηα είδε αγγιόθωλεο κνπζηθήο αθνύο θπξίωο; *
 Γελ αθνχσ αγγιφθσλε κνπζηθή
 Πνπ
 Ραπ
 Ρνθ
 Άιιν: ………………………………………………………
7. Πνηα αγγιόθωλα ηξαγνύδηα αθνύο θπξίωο; *
 Γελ αθνχσ αγγιφθσλα ηξαγνχδηα
 χγρξνλα
 Παιαηφηεξα
 Καη ζχγρξνλα θαη παιαηφηεξα
ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, Εξεπλεηηθή Εξγαζία Α΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ, 2015-16

2

8. ε ηη νθείιεηαη ε κεγάιε εμάπιωζε θαη δηεζλήο επηθξάηεζε ηεο αγγιόθωλεο κνπζηθήο; *
 ηνλ ζεκεξηλφ ξφιν ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο lingua franca (δηεζλήο θνηλή γιψζζα)
 ε νηθνλνκηθνπνιηηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ηελ αγγιηθή σο
κεηξηθή γιψζζα
 ηελ κεγάιε ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηελ αγγιηθή σο κεηξηθή γιψζζα
 ηελ χπαξμε ζπνπδαίσλ θαιιηηερλψλ ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ηελ αγγιηθή σο κεηξηθή γιψζζα
 Άιιν: ………………………………………………………………………………..

9. Όηαλ αθνύο έλα αγγιόθωλν ηξαγνύδη, δίλεηο ζεκαζία ζηνπο ζηίρνπο θαη ηα κελύκαηά ηνπο; *
 Πνηέ
 Μεξηθέο θνξέο
 Πάληα

10. Πνηα ζέκαηα επηθξαηνύλ ζηνπο ζηίρνπο ηωλ αγγιόθωλωλ ηξαγνπδηώλ *
 Αγάπε-Έξσηαο
 Οηθνγέλεηα
 Φηιία
 Θξεζθεία
 Αμίεο-Ηδαληθά
 Πνιηηηθή
 Βία
 Αιθννιηζκφο
 Ναξθσηηθά
 Ραηζηζκφο
 Άιιν: ………………………………………………………………………..

11. Πόζν επεξεάδεζαη από ηα κελύκαηα - πξόηππα πνπ πξνβάιινπλ νη ζηίρνη ηωλ
αγγιόθωλωλ ηξαγνπδηώλ; *
 Καζφινπ
 Λίγν
 Αξθεηά
 Πνιχ
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12. Πώο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αγγιόθωλε κνπζηθή ζηελ εθπαίδεπζε; *
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
13. θνπεύεηο λα ζπλερίζεηο λα αθνύο αγγιόθωλε κνπζηθή ζην κέιινλ; *
 Όρη
 Ίζσο
 Ναη
14. Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζε ζνπ ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε. *
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Ευχαριστούμε πολύ!
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι I : Είδε Αγγιόθωλεο Μνπζηθήο



Alternative



Sing-Along



Stories



Art Punk



Alternative Rock



College Rock



Avant-Garde



Crossover Thrash (Kevin G)



Baroque



Crust Punk (Haug)



Chamber Music



Experimental Rock



Chant



Folk Punk



Choral



Goth / Gothic Rock



Classical Crossover



Grunge



Contemporary Classical (Julien



Hardcore Punk



Hard Rock



Early Music



Indie Rock



Expressionist (Mr. Palliere)



Lo-fi (Ben Vee Bedlamite)



High Classical



New Wave



Impressionist



Progressive Rock



Medieval



Punk



Minimalism



Shoegaze (Jackie Herrera)



Modern Composition



Steampunk (Christopher Schaeffer)



Opera



Classical

Palliere)



Anime



Orchestral



Blues



Renaissance





Acoustic Blues



Romantic (early period)



Chicago Blues



Romantic (later period)



Classic Blues



Wedding Music



Contemporary Blues



Country Blues



Novelty



Delta Blues



Standup Comedy



Electric Blues



Vaudeville (Ben Vee Bedlamite)



Ragtime Blues (GFS)

Children’s Music


Lullabies





Comedy

Commercial(Sheldon Reynolds)


Jingles



TV Themes
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Country



Hi-NRG / Eurodance



Alternative Country



Horrorcore (Matt)



Americana



House



Bluegrass



Jackin House (Jermaine Benjamin



Contemporary Bluegrass



Contemporary Country



Jungle / Drum’n’bass



Country Gospel



Liquid Dub(Ran’dom Haug)



Country Pop (Sarah Johnson)



Regstep (Melia G)



Honky Tonk



Speedcore (Matt)



Outlaw Country



Techno



Traditional Bluegrass



Trance



Traditional Country



Trap (Luke Allfree)



Urban Cowboy

Dance (EDM – Electronic Dance Music

Dale Bruce)



Disney



Easy Listening

– see Electronic below – Eric Shaffer



Bop

-Whiting & Drew)



Lounge



Swing



Club / Club Dance (Luke Allfree)



Breakcore



Breakbeat / Breakstep



2-Step (Ran’dom Haug)



Brostep (Tom Berckley)



8bit – aka 8-bit, Bitpop



Chillstep (Matt)



Deep House (Venus Pang)



Ambient



Dubstep



Bassline (Leon Oliver)



Electro House (Luke Allfree)



Chillwave(Ran’dom Haug)



Electroswing



Chiptune (Dominik Landahl)



Exercise



Crunk (Jillian Edwards)



Future Garage (Ran’dom Haug)



Downtempo



Garage



Drum & Bass (Luke Allfree)



Glitch Hop (Tom Berckley)



Electro



Glitch Pop (Ran’dom Haug)



Electro-swing (Daniel Forthofer)



Grime (Ran’dom Haug / Matthew



Electronica

H)



Electronic Rock



Hardcore



Hardstyle (Dominik Landahl)



Hard Dance



IDM/Experimental



Electronic

and Chiptune – (Marcel Borchert)
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Industrial



Easter



Trip Hop (Michael Tait Tafoya)



Halloween



Enka



Holiday: Other



French Pop



Thanksgiving



German Folk



Indie Pop



German Pop



Industrial



Fitness & Workout



Inspirational – Christian & Gospel



Hip-Hop/Rap





CCM



Alternative Rap



Christian Metal



Bounce



Christian Pop



Dirty South



Christian Rap



East Coast Rap



Christian Rock



Gangsta Rap



Classic Christian



Hardcore Rap



Contemporary Gospel



Hip-Hop



Gospel



Latin Rap



Christian & Gospel



Old School Rap



Praise & Worship



Rap



Qawwali (Jillian Edwards)



Turntablism (Luke Allfree)



Southern Gospel



Underground Rap



Traditional Gospel



West Coast Rap



Instrumental


Holiday

March (Marching Band)



Chanukah



Christmas



J-Rock



Christmas: Children’s



J-Synth



Christmas: Classic



J-Ska



Christmas: Classical



J-Punk



Christmas: Comedy



Christmas: Jazz



Acid Jazz (Hunter Nelson)



Christmas: Modern



Avant-Garde Jazz



Christmas: Pop



Bebop (Mwinogo1)



Christmas: R&B



Big Band



Christmas: Religious



Blue Note (Jillian Edwards)



Christmas: Rock



Contemporary Jazz





J-Pop

Jazz
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Cool



Regional Mexicano



Crossover Jazz



Salsa y Tropical



Dixieland



Ethio-jazz (Jillian Edwards)



Environmental



Fusion



Healing



Gypsy Jazz (Mike Tait Tafoya)



Meditation



Hard Bop



Nature



Latin Jazz



Relaxation



Mainstream Jazz



Travel



Ragtime



Opera



Smooth Jazz



Pop



Trad Jazz



New Age



Adult Contemporary



K-Pop



Britpop



Karaoke



Bubblegum Pop (Haug & John



Kayokyoku



Latin

Maher)


Chamber Pop (Haug)



Alternativo & Rock Latino



Dance Pop



Argentine tango (P. Moth & Sandra



Dream Pop (Haug)

Sanders)



Electro Pop (Haug)



Baladas y Boleros



Orchestral Pop (Haug)



Bossa Nova (Marcos José



Pop/Rock

Sant’Anna Magalhães & Alex Ede)



Pop Punk (Makenzie)



Brazilian



Power Pop (Haug)



Contemporary Latin



Soft Rock



Cumbia (Richard Kemp)



Synthpop (Haug)



Flamenco / Spanish Flamenco



Teen Pop

(Michael Tait Tafoya & Sandra



R&B/Soul

Sanders)



Contemporary R&B



Latin Jazz



Disco (Sheldon Reynolds)



Nuevo Flamenco (Michael Tafoya)



Doo Wop



Pop Latino



Funk



Portuguese fado (Sandra Sanders)



Modern Soul (Nik)



Raíces



Motown



Reggaeton y Hip-Hop



Neo-Soul

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, Εξεπλεηηθή Εξγαζία Α΄ ηάμεο, Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ, 2015-16

8







Northern Soul (Nik & John Maher)



Metal



Psychedelic Soul (John Maher)



Metal Core (Ran’dom Haug)



Quiet Storm



Noise Rock (genre – Japanoise –



Soul



Soul Blues (Nik)



Jam Bands



Southern Soul (Nik)



Post Punk (Ben Vee Bedlamite)



Prog-Rock/Art Rock

Dominik Landahl)

Reggae


2-Tone (GFS)



Progressive Metal (Ran’dom Haug)



Dancehall



Psychedelic



Dub



Rock & Roll



Roots Reggae



Rockabilly (Mark Murdock)



Ska



Roots Rock



Singer/Songwriter

Rock


Acid Rock (Alex Antonio)



Southern Rock



Adult-Oriented Rock (John Maher)



Spazzcore (Haug)



Afro Punk



Stoner Metal



Adult Alternative



Surf



Alternative Rock (Caleb Browning)



Technical Death Metal (Pierre)



American Trad Rock



Tex-Mex



Anatolian Rock



Time Lord Rock (Trock) ~ (Melia



Arena Rock



Art Rock



Blues-Rock



British Invasion



Alternative Folk



Cock Rock



Contemporary Folk



Death Metal / Black Metal



Contemporary Singer/Songwriter



Doom Metal (Kevin G)



Indie Folk (Andrew Barrett)



Glam Rock



Folk-Rock



Gothic Metal (Sam DeRenzis)



Love Song (Chanson – Marcel



Grind Core



Hair Metal



New Acoustic



Hard Rock



Traditional Folk



Math Metal (Kevin)



Math Rock (Ran’dom Haug)

G)



Trash Metal (Pierre A)

Singer/Songwriter

Borchert)



Soundtrack


Foreign Cinema
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Movie Soundtrack (Julien)



Caribbean



Musicals



Carnatic (Karnataka Sanghetha –



Original Score



Soundtrack



Celtic



TV Soundtrack



Celtic Folk

Abhijith)



Spoken Word



Contemporary Celtic



Tex-Mex / Tejano (Israel Lopez)



Coupé-décalé (Samy) – Congo







Chicano



Dangdut (Achmad Ivanny)



Classic



Drinking Songs



Conjunto



Drone (Robert Conrod)



Conjunto Progressive



Europe



New Mex



France



Tex-Mex



Hawaii

Vocal



Hindustani (Abhijith)



A cappella (Sheldon Reynolds)



Indian Ghazal (Gitika Thakur)



Barbershop (Kelly Chism)



Indian Pop



Doo-wop (Bradley Thompson)



Japan



Gregorian Chant (Deborah Knight-



Japanese Pop

Nikifortchuk)



Klezmer



Standards



Mbalax (Samy) – Senegal



Traditional Pop



Middle East



Vocal Jazz



North America



Vocal Pop



Ode (Sheldon Reynolds)



Piphat (Samy B) – Thailand

World


Africa



Polka



Afro-Beat



Soca (Gerald John)



Afro-Pop



South Africa



Asia



South America



Australia



Traditional Celtic



Cajun



Worldbeat



Calypso (Gerald John)



Zydeco
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Σερλήκαηα Οκάδωλ
ΣΕΥΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑ “Music Generation”:
Στίχοι Τραγουδιϊν που Εκτελζςτηκαν ςτην Παρουςίαςη:
"Photograph", Ed Sheeran

Loving can hurt
Loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard
You know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
Times forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holdin' me closer
'Til our eyes meet
You won't ever be alone
Wait for me to come home
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Loving can heal
Loving can mend your soul
And it's the only thing that I know (know)
I swear it will get easier
Remember that with every piece of ya
And it's the only thing we take with us when we die
We keep this love in this photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Our hearts were never broken
Times forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holdin' me closer
'Til our eyes meet
You won't ever be alone

And if you hurt me
That's OK, baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won't ever let you go
Wait for me to come home [4x]
Oh you can fit me
Inside the necklace you got when you were 16
Next to your heartbeat
Where I should be
Keep it deep within your soul

And if you hurt me
Well, that's OK, baby, only words bleed
Inside these pages you just hold me
And I won't ever let you go
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When I'm away
I will remember how you kissed me
Under the lamppost
Back on 6th street
Hearing you whisper through the phone,
"Wait for me to come home."


"Dust in the Wind", Kansas

I close my eyes only for a moment, and the moment's gone
All my dreams pass before my eyes, a curiosity

Dust in the wind, all they are is dust in the wind

Same old song, just a drop of water in an endless sea
All we do crumbles to the ground, though we refuse to see

Dust in the wind, all we are is dust in the wind

Now, don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away, and all your money won't another minute buy

Dust in the wind, all we are is dust in the wind (all we are is dust in the wind)
Dust in the wind (everything is dust in the wind), everything is dust in the wind (the wind)
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ΣΕΥΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑ “Tempo”

:

Λίςτα με Τραγοφδια Μουςικοφ Video:

1: Let It Go, Demi Lovato
2: New Divide, Linking Park
3: Lose Yourself, Eminem
4: Radioactive, Imagine Dragons
5: Skyfall, Adele
6: When I Look At You, Miley Cyrus
7: Crazy in Love, Sofia Karlberg
8: A Thousand Years, Christiana Perri
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ΣΕΥΝΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ “The Fab 5 Pianos”:
1. Λίςτα με Τραγοφδια Μουςικοφ CD:

1.

Back in Black- AC/DC

2.

Thunderstruck- AC/DC

3.

I Don’t Wanna Miss A Thing – Aerosmith

4.

Back to Black - Amy Winehouse

5.

The Hotel California- Eagles

6.

Not Afraid- Eminem

7.

All Of Me – John Legend

8.

Take Me To Church- Hozier

9.

Sweet Child O’ Mine- Guns n’ Roses

10. Paradise City- Guns N’ Roses
11. Boulevard of Broken Dreams- Green Day
12. Beat it – Michael Jackson
13. Smells Like Teen Spirit- Nirvana
14. Can’t Stop- Red Hot Chilli Peppers
15. Other Side - Red Hot Chilli Peppers
16. Fairytale Gone Bad- Sunrise Avenue
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2. Εικαςτική Δημιουργία – 2 Αφίςεσ:
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ΣΕΥΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑ «Οη Μηθξνί νπέλ»:
Βιογραφίεσ ςημαντικϊν αγγλόφωνων καλλιτεχνϊν:
Αξίζα Φξάλθιηλ
Ζ Αξίζα Φξάλθιηλ είλαη Ακεξηθαλή ηξαγνπδίζηξηα, ζπλζέηεο, θαη πηαλίζηξηα. Ζ Φξάλθιηλ,
είλαη ε δεχηεξε πην πνιπβξαβεπκέλε γπλαίθα ζηελ ηζηνξία ησλ βξαβείσλ Γθξάκη. Έρεη θεξδίζεη 20
βξαβεία, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ην βξαβείν ηνπ Εσληαλνχ Θξχινπ θαη απηφ ηεο πλνιηθήο
Πξνζθνξάο (ην 1985, ν ηφηε θπβεξλήηεο ηνπ Μίηζηγθαλ, James Blanchard αλαθήξπμε ηελ θσλή ηεο
Αξίζα Φξάλθιηλ «εζληθφ αγαζφ»).
Ζ Φξάλθιηλ γελλήζεθε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1942 ζην Μέκθηο ηνπ Σελεζζί. Γνλείο ηεο ήηαλ ν
Βαπηηζηήο ηεξέαο C. L. Franklin θαη ε Barbara Siggers Franklin. Ζ Αξίζα, ηξαγνπδνχζε απφ κηθξή
ζηελ ελνξία ηεο θαη γξήγνξα ραξαθηεξίζηεθε σο παηδί - ζαχκα γηα ηελ ραξηζκαηηθή θσλή ηεο, θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηεο ζην πηάλν. ηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ ππέγξαςε ην πξψην ηεο ζπκβφιαην κε ηελ
Checker Records, θαη ην 1956 θπθινθφξεζε ην Songs of Faith. Ηζρπξφηεξεο επηξξνέο ηεο, νη
κεγαιχηεξεο θσλέο ησλ γθφζπει, Μαράιηα Σδάθζνλ θαη Κιάξα Γνπφξλη, πνπ πεξλνχζαλ αξθεηέο
ψξεο ζην ζπίηη ηεο.

Φξαλθ ηλάηξα
O Φξάλζηο Άικπεξη ηλάηξα, γλσζηφο σο Φξαλθ ηλάηξα, ήηαλ δεκνθηιήο Ακεξηθαλφο
ηξαγνπδηζηήο θαη εζνπνηφο. ηε δηάξθεηα κηαο πνιπεηνχο θαξηέξαο, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1930 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ππήξμε έλαο απφ ηνπο πην αγαπεηνχο εθηειεζηέο ζηνπο
θχθινπο ηεο βηνκεραλίαο δηαζθέδαζεο. πρλά ραξαθηεξίδεηαη σο ν ζπνπδαηφηεξνο Ακεξηθαλφο
ηξαγνπδηζηήο ηνπ 20νχ αηψλα, αιιά θαη ζπκβνιηθή κνξθή ηεο ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο.Σν κνπζηθφ
έξγν ηνπ είλαη νγθψδεο, κε πεξηζζφηεξεο απφ 1400 ερνγξαθήζεηο. Σηκήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ
Μεηάιιην ηεο Διεπζεξίαο απφ ηνλ Ρφλαιλη Ρίγθαλ ην 1985 θαη κε ην Υξπζφ Μεηάιιην ηνπ
Κνγθξέζνπ ην 1997, ελψ ηνπ απνλεκήζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα βξαβεία Γθξάκη, κεηαμχ απηψλ θαη ην
βξαβείν γηα ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ. Ωο εζνπνηφο απέζπαζε ην βξαβείν Όζθαξ β' αλδξηθνχ ξφινπ
γηα ηελ ηαηλία Όσο Υπάρτοσν Άνθρωποι (From Here to Eternity, 1953).
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Γελλήζεθε

ζην Υνκπφθελ ηνπ Νηνπ Σδέξζετ, απφ γνλείο Ηηαινχο κεηαλάζηεο.Ωο έθεβνο

απνθάζηζε λα ζηξαθεί επαγγεικαηηθά ζην ηξαγνχδη επεξεαζκέλνο απφ ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπ Μπηλγθ
Κξφζκπη. Παξά ηελ απνπζία κνπζηθήο παηδείαο, θαηάθεξε γξήγνξα λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ηνπ
ηξνκπεηίζηα Υάξη Σδέηκο, ν νπνίνο ηνλ πξνζέιαβε σο ηξαγνπδηζηή ζηελ νξρήζηξα ηνπ ην 1939. Ωο
εζνπνηφο εκθαλίζηεθε ζε 58 ηαηλίεο, ηφζν ζε κηνχδηθαι φζν θαη ζε θαζαξά εξκελεπηηθνχο ξφινπο
ρσξίο λα ηξαγνπδά. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '50 θαη ηνπ '60 ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο πξσηαγσληζηήο
θαη έγηλε έλαο απφ ηνπο ιίγνπο πνπ θαηάθεξαλ λα γίλνπλ εμίζνπ επηηπρεκέλνη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
θαη ην ηξαγνχδη. Ζ ηειεπηαία ζπλαπιία ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1995.
Δίρε ηξία παηδηά απφ ηελ πξψηε ηνπ ζχδπγν. Έθαλε ηξεηο επηπιένλ γάκνπο. Πέζαλε ζην Λνο
Άληδειεο, ηνλ Μάην ηνπ 1998, κεηά απφ παξαηεηακέλε πεξίνδν πξνβιεκάησλ πγείαο.

Σδνλ Λέλλνλ
O Σδνλ Λέλλνλ, ήηαλ Άγγινο κνπζηθφο θαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Beatles.
Γελλήζεθε ζηηο 9 Οθησβξίνπ ηνπ 1940. Δθηφο απφ ηελ επηηπρεκέλε κνπζηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία,
δηαθξίζεθε επίζεο σο αθηηβηζηήο ηνπ 20νπ αηψλα, πηνζεηψληαο έληνλε δξάζε ζε θνηλσληθά δεηήκαηα,
εηδηθφηεξα σο εγεηηθή κνξθή ηνπ θηλήκαηνο ελάληηα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Ζ κνπζηθή ηνπ
επεξέαζε πνιινχο δεκηνπξγνχο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο θαη πνιπδηαζθεπαζκέλνπο
ηξαγνπδνπνηνχο. Ωο κέινο ησλ Beatles, ηα ηξαγνχδηα ηνπ απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία κηα
παγθφζκηαο θίλεζεο εθδήισζεο ζαπκαζκνχ πνπ νλνκάζηεθε Beatlemania. Μεηά ηε δηάιπζε ησλ
Beatles αθνινχζεζε αηνκηθή πνξεία ζηε δηζθνγξαθία. Αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο δεκηνπξγίεο ηνπ
αλήθεη ην ηξαγνχδη Imagine θαζψο θαη ην Give Peace a Chance. Γνινθνλήζεθε απφ θάπνηνλ πνπ
ζεσξήζεθε νπαδφο ηνπ ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1980. Ζ κεηέξα ηνπ αλέζεζε ηε θξνληίδα ηνπ Σδνλ Λέλλνλ
ζηελ αδειθή ηεο Μαίξε θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο Σδσξηδ κηζ. Όηαλ ν Λέλλνλ ήηαλ δεθαηξηψλ εηψλ, ν
Σδσξηδ κηζ πέζαλε απφ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία.
Φνίηεζε αξρηθά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Dovedale θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ επηηπρία ζηηο
εηζαγσγηθέο ηνπ εμεηάζεηο, εηζήρζε ζην γπκλάζην Quarry Bank Grammar School, φπνπ ζχληνκα ε
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απφδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα ζεκείσζε αηζζεηή πηψζε. Ωο καζεηήο, ππήξμε δεκνθηιήο γηα ηνλ
αηίζαζν ραξαθηήξα ηνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, νξγάλσζε ηε δηθή ηνπ νξρήζηξα ζηελ νπνία αξγφηεξα
πξνζρψξεζε θαη ν Πσι Μαθάξηλευ, πνπ γλσξίζηεθε κε ηνλ Λέλλνλ ζηε δηάξθεηα κηαο ζπλαπιίαο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1957. Ζ επίδξαζε ηνπ Μαθάξηλευ ππήξμε έληνλε, νδεγψληαο ζηελ
πηνζέηεζε κηαο πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, απφ ην νπνίν
ζχληνκα απνκαθξχλζεθαλ ηα κε θαηαξηηζκέλα κέιε, ελψ πξνζρψξεζε ζε απηφ, ν θίινο ηνπ
Μαθάξηλευ, Σδσξηδ Υάξηζνλ. Δπηπιένλ, ην ζπγθξφηεκα εγθαηέιεηςε ηε θνιθ κνπζηθή, ζηξεθφκελε
πξνο ην είδνο ηνπ ξνθ ελ ξνι, κε έληνλεο επηξξνέο απφ κνπζηθνχο φπσο ν Έιβηο Πξίζιευ, ν Σζαθ
Μπέξη ή ν Ληηι Ρίηζαξλη θαη ζηαδηαθά κεηεμειίρζεθε ζην ζρήκα ησλ Beatles.
Σν 1957, ν Λέλλνλ απνθνίηεζε απφ ην γπκλάζην θαη ράξε ζηε βνήζεηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ ηνπ, έγηλε δεθηφο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Λίβεξπνπι. ηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 1958,
γλψξηζε ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπ θαη ηαιαληνχρν καζεηή ηεο ζρνιήο, ηηνχαξη άηθιηθ, ν νπνίνο
απνηέιεζε θαη ηνλ πξψην κπαζίζηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Beatles. Με ηνπο Beatles, ν Λέλλνλ
εκθαλίζηεθε ζην Ακβνχξγν ην θαινθαίξη ηνπ 1960. ηηο 23 Απγνχζηνπ 1962, παληξεχηεθε γηα πξψηε
θνξά, ηελ χλζηα Πάνπει, ζπκθνηηήηξηα ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Λίβεξπνπι θαη έγθπνο
ζηνλ γην ηνπ, Σδνχιηαλ Λέλλνλ, πνπ γελλήζεθε ηνλ επφκελν ρξφλν ζηηο 8 Απξηιίνπ. Έλα κήλα κεηά ην
γάκν ηνπ, ερνγξάθεζε κε ηνπο Beatles ηνλ πξψην ηνπο δίζθν, κία ζεκαληηθή επηηπρία γηα έλα
άγλσζην κέρξη ηφηε ζπγθξφηεκα ηεο επαξρίαο. Αθνινχζεζε ν επφκελνο δίζθνο, ν νπνίνο θαηέιαβε
ηελ πξψηε ζέζε ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Μαδί κε ηνλ Μαθάξηλευ, ν
Λέλλνλ ππήξμε εγεηηθή θπζηνγλσκία ησλ Beatles πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1960-1970
θαηάθεξαλ λα αλαξξηρεζνχλ ζηελ θνξπθή ηεο δφμαο. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπλζέηεο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, ηξαγνπδηζηήο θαη θηζαξίζηαο, ζπκκεηέρνληαο ζπρλά θαη ζην πηάλν.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν Λέλλνλ ζπλδέζεθε κε ηελ Γηαπσλέδα θαιιηηέρληδα Γηφθν
Όλν, ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν πνπ δξνκνινγήζεθε ην δηαδχγηφ ηνπ κε ηε χλζηα Πάνπει. Ζ Γηφθν
Όλν επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ Λέλλνλ, κε ηνλ νπνίν απνηέιεζε αρψξηζην δίδπκν, ηφζν ζε φηη αθνξά
ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν ηεο κνληέξλαο ηέρλεο φζν θαη κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ε ίδηα
ζρνιίαδε κέζα απφ ηα έξγα ηεο, φπσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο, ν θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο ή ν πφιεκνο ηνπ
Βηεηλάκ. ηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 1969, o Λέλλνλ θαη ε Όλν παληξεχηεθαλ ζην Γηβξαιηάξ. πκκεηείραλ
ζε πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο, δίλνληαο επίζεο κία θηιαλζξσπηθή ζπλαπιία ζηα πιαίζηα ηεο
εθζηξαηείαο War Is Over ηεο UNICEF.
Σν θζηλφπσξν ηνπ 1969, ν Λέλλνλ ερνγξάθεζε καδί κε ηνπο Beatles ηνλ ηειεπηαίν δίζθν ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, κε ηίηιν Abbey Road. Σν θαινθαίξη ηνπ 1971, ηαμίδεςε κε ηε Γηφθν Όλν ζηελ
Ακεξηθή, φπνπ επξφθεηην λα δήζνπλ κφληκα ηα επφκελα ρξφληα. Σν βξάδπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ ηνπ
1980, ν Μαξθ Σζάπκαλ ππξνβφιεζε θαη ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα ηνλ Λέλλνλ, έμσ απφ ηελ νηθία ηνπ
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(ζην ηζηνξηθφ θηίξην Dakota ηεο Νέαο Τφξθεο) ελψ ν ηειεπηαίνο επέζηξεθε κεηά απφ ηελ
ερνγξάθεζε ησλ ηξαγνπδηψλ Walking on Thin Ice θαη It Happened, πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνλ
επφκελν δίζθν ηνπ.

Έιβηο Πξίζιεϊ
Ο Έιβηο Πξίζιετ γελλήζεθε ζην Σνππέιν ηνπ Μηζηζίπη ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1935. Γλσζηφο
θαη κε ην πξνζσλχκην "Βαζηιηάο ηεο Ρνθ ελ Ρνι" θαη "Βαζηιηάο" ήηαλ ηξαγνπδηζηήο, κνπζηθφο θαη
εζνπνηφο ελψ ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαιιηηέρλεο ησλ ηειεπηαίσλ 50
εηψλ. Ξεθίλεζε ηξαγνπδψληαο κνπζηθή rockabilly κε πνιιά θνκκάηηα ξπζκηθήο κπινπδ, γθφζπει θαη
θάληξη, ελψ ν ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ νδήγεζε πξνο ηελ θαζαξή κνπζηθή Ρνθ ελ ξνι. Δπηηπρία
γλψξηζε φκσο θαη κε κπαιάληεο αιιά θαη κε θνκκάηηα θάληξη, κπινπδ, πνπ, θνιθ, αγγίδνληαο θάπνηεο
ζηηγκέο αθφκε θαη ηε ηδαδ. Μπνξνχζε λα εξκελεχζεη πνιιά είδε κνπζηθήο, πάληα κε ηελ ίδηα
επηηπρία, ράξε ζηελ επέιηθηε θσλή ηνπ. Ο Έιβηο Πξίζιετ θπθινθφξεζε 75 άικπνπκ απφ ην 1956 σο
ην 1977. Τπνινγίδεηαη πσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ πνπιεζεί πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην αληίηππα ηνπ,
πεξηζζφηεξα απφ θάζε άιιν θαιιηηέρλε. Πνιιά απφ απηά έγηλαλ ρξπζά ή πιαηηλέληα, αθφκε θαη
πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. Δθηφο απηψλ, ηηκήζεθε κε 14 ππνςεθηφηεηεο γηα βξαβείν Γθξάκη, εθ
ησλ νπνίσλ ηξεηο θνξέο ήηαλ ληθεηήο. ηελ ειηθία ησλ 36 εηψλ ηηκήζεθε κε ην Grammy Life time
Achievement Award γηα ην ζχλνιν ηεο θαξηέξαο ηνπ. Δθηφο απφ ηελ θαξηέξα ηνπ ζηε κνπζηθή, ν
Πξίζιετ εκθαλίζηεθε θαη ζε 33 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.
Οη γνλείο ηνπ, Βέξλνλ Πξίζιετ θαη Γθιάληπο Λαβ κηζ, ήηαλ πνιχ πξνζηαηεπηηθνί, ελψ ν ίδηνο
είρε κηα αζπλήζηζηα ζηελή ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ. Ο δίδπκνο αδεξθφο ηνπ, Σδέζπ Γθάξνλ, πέζαλε
ζηε γέλλα, αθήλνληαο έηζη ηνλ Έιβηο λα δήζεη σο κνλαρνπαίδη. Ο Έιβηο, ζηε κλήκε ηνπ πξφσξα
ρακέλνπ αδειθνχ ηνπ, ρξεζηκνπνηνχζε σο κεζαίν φλνκα ην Άξνλ αληί ηνπ Ααξφλ πνπ ήηαλ θαη ην
θαλνληθφ.
Σν 1941, ν Έιβηο μεθίλεζε ην ζρνιείν. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ πείξαδαλ ζπλερψο θαζψο
έδεηρλε μέλνο ζε ζρέζε κε απηνχο. χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ, ήηαλ θαιφ παηδί θαη κέηξηνο
καζεηήο. Σν 1945 ν Έιβηο απνθηά ηελ πξψηε ηνπ θηζάξα ε νπνία ήηαλ κεηαρεηξηζκέλε. Δλ έηε 1946,
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ν Πξίζιετ αιιάδεη ζρνιείν, αιιά ην 1948 ε νηθνγέλεηα κεηαθνκίδεη ζην Μέκθηο ηνπ Σελεζί, φπνπ θαη
πάιη έκεηλαλ ζε θησρηθέο γεηηνληέο. Ο λεαξφο Έιβηο πήγαηλε ζηηο πλάμεηο ηνπ Θενχ θαη εθεί
επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηε κπινπδ κνπζηθή αιιά θαη απφ ηελ γθφζπει. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπ ην 1953, ν Πξίζιετ έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο φπσο νδεγφο θνξηεγνχ, ελψ δνχιεςε θαη ζε
ζπλεξγείν.
ηηο 18 Ηνπιίνπ 1953, ν Πξίζιετ πιεξψλεη $3,25 γηα λα ερνγξαθήζεη έλα δίζθν ζηε Sun
Studios κε ηα ηξαγνχδηα My Happiness θαη That's When Your Heartaches Begin. Ο Πξίζιετ έδσζε
απηφ ην δίζθν ζηε κεηέξα ηνπ, σο δψξν γηα ηα γελέζιηα ηεο. Δπέζηξεςε ζηε Sun Studios ζηηο 4
Ηαλνπαξίνπ 1954 θαη πιήξσζε $8,25 γηα λα ερνγξαθήζεη έλα δεχηεξν δίζθν, θαζψο ν ηδξπηήο ηνπ
κηθξνχ ζηνχληην ερνγξαθήζεσλ έςαρλε γηα έλαλ ιεπθφ κε λέγξηθν ήρν θαη ζπλαίζζεκα. Ο Πξίζιετ
εκθαλίζηεθε ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, νπφηε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1954 απηφο θαη ε ζπλεξγάηεο
ηνπ, Μάξηνλ Κέηζηεξ, ηνλ θαινχλ ζην ζηνχληην γηα έλα δνθηκαζηηθφ.
Ο Έιβηο έπαημε κε ηνπο θνη Μνπξ θαη Μπηι Μπιαθ (αιιά αξρηθά ην δνθηκαζηηθφ θξίζεθε
απνηπρεκέλν. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξφβαο φκσο πάλσ ζην ηξαγνχδη That's All Right, ν Φίιηπο
έθξηλε ην απνηέιεζκα ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1954 ην έδσζε ζηελ θπθινθνξία. Ο δίζθνο
έγηλε επηηπρία θαη ε θήκε ηνπ Πξίζιετ άξρηζε λα εμαπιψλεηαη. Ζ θαξηέξα ηνπ αξρίδεη λα παίξλεη
εζληθέο δηαζηάζεηο, φηαλ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1956 καδί κε ηνπο Μνπξ, Μπιαθ θαη D.J. Fontana
έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο ηειενπηηθή εκθάληζε ζηελ εθπνκπή Stage Show, ζε κηα ζεηξά νθηψ
παξαζηάζεσλ. Ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηελ θαξηέξα θαη ηελ πνξεία ηνπ Έιβηο ζηάζεθε ε γλσξηκία ηνπ κε
ηνλ Σνκ Πάξθεξ, ν νπνίνο πήξε θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θαξηέξαο ηνπ. Σν πξψην ζηλγθι ηνπ Έιβηο
(Heartbreak Hotel) πνχιεζε έλα εθαηνκκχξην αληίηππα. Παξά ηηο επηηπρίεο, ν Πξίζιετ άξρηζε λα
γίλεηαη ηδηαίηεξα απφκαθξνο θαη λα παίξλεη ζπλερψο βάξνο, ελψ κάρνληαλ θαη κε κηα εμάξηεζε ζηα
θάξκαθα κε ζπληαγή, ηα νπνία είραλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ εκθάληζε ηνπ αιιά θαη ζηελ απφδνζε
ηνπ πάλσ ζηε κνπζηθή. Παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα, ν Πξίζιετ ζπλέρηζε ηηο ζπλαπιίεο θαη ηα λέα
άικπνπκ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Σν 1977 βξήθε ηνλ Πξίζιετ λα κάρεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο είρε
κεηαηξαπεί ζε κηα θαξηθαηνχξα απηνχ πνπ ήηαλ πξηλ κεξηθά ρξφληα. Πνιιέο ζπλαπιίεο δελ δφζεθαλ
θαζφινπ ελψ δελ ήηαλ ιίγεο απηέο ζηηο νπνίεο ην ερεηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ θάησ ηνπ κεηξίνπ.
Αληηκέησπνο κε ηελ πνιχ θαθή ηνπ πγεία, έθαλε ηελ ηειεπηαία ηνπ δσληαλή εκθάληζε ζηελ
Ηληηαλάπνιε, ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1977. Ζ θεδεία ηνπ Πξίζιετ ήηαλ εζληθφ γεγνλφο, ελψ ηελ
παξαθνινχζεζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θίινη ηνπ, ζαπκαζηέο θαη δεκνζηνγξάθνη.
Πέζαλε πξφσξα ζηηο 16 Απγνχζηνπ ηνπ 1977 ζε ειηθία 42 εηψλ απφ θαξδηαθή αξξπζκία,
θπξίσο ιφγσ ηεο θαθήο δηαηξνθήο, ησλ εμαληιεηηθψλ σξαξίσλ αιιά θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ ηαθή ηνπ Πξίζιετ αξρηθά έγηλε ζην λεθξνηαθείν ηνπ
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Φφξεζη Υηι ζην Μέκθηο, δίπια απφ ηε κεηέξα ηνπ, αιιά γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη ζσξνί
κεηαθέξζεθαλ ζηε Γθξέηοιαλη.

ηίβη Γνπόληεξ
Ο ηέβιαλη Υάξληαγνπε Σδάληθηλο, γλσζηφο σο ηίβη Γνπφληεξ, είλαη Ακεξηθαλφο
ηξαγνπδηζηήο, ηξαγνπδνπνηφο, κνπζηθφο, παξαγσγφο δίζθσλ θαη αθηηβηζηήο. Γελλήζεθε ζηηο

13

Μαΐνπ ηνπ 1950. Σπθιφο ζρεδφλ απφ ηε κέξα πνπ γελλήζεθε, ν Γνπφληεξ ππέγξαςε ζπκβφιαην κε ηε
ζπγαηξηθή ηνπ νίθνπ Μόταοσν εηαηξία, Τάμλα, ζηελ ειηθία ησλ έληεθα εηψλ. πλερίδεη λα εξκελεχεη
θαη λα ερνγξαθεί ηξαγνχδηα γηα ηε Μόταοσν κέρξη ζήκεξα.
Έρεη ερνγξαθήζεη πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα ηξαγνχδηα πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ πξψηε δεθάδα
ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεγαιχηεξσλ ακεξηθαληθψλ ρηηο θαη έρεη ιάβεη είθνζη-δχν Βξαβεία Γθξάκη, ηα
πεξηζζφηεξα πνπ έρνπλ πνηέ απνλεκεζεί ζε άλδξα ζφιν θαιιηηέρλε. Ο Γνπφληεξ είλαη επίζεο
δηάζεκνο γηα ην έξγν ηνπ σο αθηηβηζηήο πνιηηηθψλ δεηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θακπάληαο
πνπ δηεμήγαγε ην 1980 γηα λα γίλνπλ ηα γελέζιηα ηνπ Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ Σδνχληνξ αξγία ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν 2009, ν Γνπφληεξ αλαδείρζεθε Αγγελιουόρος της Ειρήνης των Ηνωμένων
Εθνών. Σν 2008, ην πεξηνδηθφ Billboard εμέδσζε κηα ιίζηα ησλ 100 Μεγαλύτερων Καλλιτετνών Όλων
των Εποτών γηα λα γηνξηάζεη ηα πελήληα ρξφληα έθδνζεο ηεο ακεξηθαληθήο εθδνρήο ηνπ πεξηνδηθνχ,
κε ηνλ Γνπφληεξ ζην λνχκεξν πέληε.
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Μάηθι Σδάθζνλ
Ο Μάηθι Σδφδεθ Σδάθζνλ (Michael Joseph Jackson, 29 Απγνχζηνπ 1958 - 25 Ηνπλίνπ 2009)
ήηαλ Ακεξηθαλφο κνπζηθφο, ηξαγνπδηζηήο, ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο, ζπλζέηεο θαη παξαγσγφο.
Θεσξείηαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ζεάκαηνο.
Δίλαη επξέσο γλσζηφο σο «Βαζηιηάο ηεο Πνπ». ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ πνχιεζε 800
εθαηνκκχξηα δίζθνπο. Σηκήζεθε κεηαμχ άιισλ κεηά ζάλαηνλ κε Βξαβείν Γθξάκη γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνζθνξάο ηνπ. Γελλήζεθε ζην Γθάξη ηεο Ηληηάλα ζηηο 29 Απγνχζηνπ ην 1958. Άξρηζε ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπ σο ηξαγνπδηζηήο ηεο Motown κε ην ζπγθξφηεκα The Jackson 5 (απνηεινχκελν απφ
ηα αδέιθηα Jackson), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Δλψ
ήηαλ αθφκε κέινο ησλ The Jackson 5, ην 1971 μεθίλεζε ηηο πξψηεο ζφιν ερνγξαθήζεηο ηνπ ζηελ ίδηα
εηαηξία. Σν 1975 ην ζπγθξφηεκα απνρψξεζε απφ ηε Motown θαη εληάρζεθε ζην δπλακηθφ ηεο Epic
αιιάδνληαο ην φλνκα ζε The Jacksons. Ο Σδάθζνλ άξρηζε νπζηαζηηθά ηε ζφιν ζηαδηνδξνκία ηνπ ην
1979 κε ηνλ δίζθν Off the Wall (ηππηθά απνρψξεζε απφ ηνπο The Jacksons ην 1987). Απφ ηφηε, έγηλε
έλαο απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο εκπνξηθά θαιιηηέρλεο ζηελ ηζηνξία ηεο καχξεο κνπζηθήο θαη έλαο
απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζφιν θαιιηηέρλεο ζπλνιηθά ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο.
Ο δίζθνο Thriller, πνπ θπθινθφξεζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 1982, θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ
πξψηνπ ζε πσιήζεηο δίζθνπ ζηελ ηζηνξία, θαη παξακέλεη έσο ζήκεξα ην άικπνπκ κε ηηο κεγαιχηεξεο
πσιήζεηο φισλ ησλ επνρψλ, έρνληαο πνπιήζεη 110 εθαηνκκχξηα αληίηππα παγθνζκίσο κέρξη ζήκεξα
ζχκθσλα κε ην Guinness World Records. Έκεηλε ζηελ θνξπθή ηνπ Billboard album chart γηα 37
εβδνκάδεο, θέξδηζε 8 βξαβεία Grammy θαη 7 ηξαγνχδηα ηνπ αλέβεθαλ ζην Σop#10. Δθηφο απφ ηα
άικπνπκ ηνπ, ν Σδάθζνλ θαηέρεη επίζεο 13 ηξαγνχδηα ζηα 100 δεκνθηιέζηεξα ηξαγνχδηα ηνπ
πεξηνδηθνχ Billboard θαζψο θαη επηπιένλ ηέζζεξα ηξαγνχδηα κε ηνπο Jackson 5. Οη ηδηαίηεξεο
ρνξεπηηθέο ηνπ θηλήζεηο, νη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, θαη ε πνπ εκθάληζή ηνπ έρνπλ εκπλεχζεη θαη
επεξεάζεη πνιινχο ζεκεξηλνχο ηξαγνπδηζηέο (Usher, Britney Spears, Beyoncé, Omarion, Justin Timberlake).
ηηο 25 Ηνπλίνπ 2009 ν Σδάθζνλ βξέζεθε αλαίζζεηνο ζηελ θαηνηθία πνπ λνίθηαδε ζην Λνο
Άληδειεο. Ζ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ κέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη πξνθάιεζε
ξαγδαία αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζην Γηαδίθηπν. Ζ πγεία ηνπ Σδάθζνλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ήηαλ
επηβαξπκέλε θαη επίζεο ήηαλ εζηζκέλνο ζε παπζίπνλα θάξκαθα.
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Γνπίηλεϊ Υηνύζηνλ
Ζ Γνπίηλετ Υηνχζηνλ ήηαλ Ακεξηθαλίδα ηξαγνπδίζηξηα θαη εζνπνηφο. Σν 2009 ην Βηβιίν
Γθίλεο νλφκαζε ηε Υηνχζηνλ ηελ πην πνιπβξαβεπκέλε γπλαίθα ηξαγνπδίζηξηα φισλ ησλ επνρψλ.
Αλάκεζα ζηηο 415 ζπλνιηθά βξαβεχζεηο ηεο έρεη θεξδίζεη 2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music
Awards θαη 22 American Music Awards. Ζ Υηνχζηνλ είλαη επίζεο κία απφ ηηο εκπνξηθφηεξεο
ηξαγνπδίζηξηεο παγθνζκίσο, έρνληαο πνπιήζεη πάλσ απφ 170 εθαηνκκχξηα άικπνπκ θαη ζηλγθιο.
Ξεθίλεζε ην ηξαγνχδη ζηελ παηδηθή γθφζπει ρνξσδία ηνπ Νηνπ Σδέξζετ ζηελ ειηθία ησλ 11.
Αξγφηεξα άξρηζε λα ηξαγνπδά ζε λπρηεξηλά θιακπ ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ ηελ αλαθάιπςε ν
επηθεθαιήο ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξίαο Arista Records, Κιάηβ Νηέηβηο.
Δίλαη ε κνλαδηθή θαιιηηέρλεο πνπ θαηέθηεζε ηελ θνξπθή ηνπ Billboard 100 επηά ζπλερφκελεο
θνξέο . Σν ληεκπνχην άικπνπκ ηεο κε ηνλ ηίηιν Whitney Houston πνπ θπθινθφξεζε ην 1985 έγηλε ην
εκπνξηθφηεξν άικπνπκ απφ γπλαίθα θαιιηηέρλε ηε ρξνληά ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. Ζ δεκνηηθφηεηά ηεο
ζε δεκνθηιή κνπζηθά charts θαζψο θαη ζην MTV επεξέαζαλ αξθεηέο γπλαίθεο ηξαγνπδίζηξηεο λα
αθνινπζήζνπλ ηα βήκαηά ηεο.
Σν θηλεκαηνγξαθηθφ ηεο ληεκπνχην έγηλε ζηελ ηαηλία Ο Σωματουύλακας (The Bodyguard) ην
1992. Σν ζάνπληξαθ ηεο ηαηλίαο θέξδηζε ην 1994 ην Βξαβείν Grammy Άικπνπκ ηεο Υξνληάο. Σν
πξψην single "I Will Always Love You" έγηλε ην εκπνξηθφηεξν single φισλ ησλ επνρψλ απφ γπλαίθα
θαιιηηέρλε ζηε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Με ην ζάνπληξαθ, ε Υηνχζηνλ θαηάθεξε λα γίλεη ε πξψηε
ηξαγνπδίζηξηα πνπ πνχιεζε πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην αληίηππα κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Ζ Υηνχζηνλ
ζπλέρηζε λα πξσηαγσληζηεί ζε ηαηλίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζάνπληξαθ.
ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2012 αλαθνηλψζεθε ν ζάλαηνο ηεο Υηνχζηνλ, ζε ειηθία 48 εηψλ. Ζ
Υηνχζηνλ θπθινθφξεζε ζπλνιηθά ζηελ θαξηέξα ηεο επηά ζηνχληην άικπνπκ θαη ηξία ζάνπληξαθ, ηα
νπνία έγηλαλ φια δηακαληέληα, πιαηηλέληα ή ρξπζά.

Μαληόλα
Ζ Μαληφλα είλαη Ακεξηθαλίδα ηξαγνπδίζηξηα, κνπζηθφο, ρνξεχηξηα, εζνπνηφο, ζθελνζέηξηα,
ζπγγξαθέαο θαη επηρεηξεκαηίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο έρεη θπθινθνξήζεη πιεζψξα
επηηπρεκέλσλ δίζθσλ.
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Δίλαη γλσζηή γηα ηε ζπλερή αλαλέσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο κνπζηθήο ηεο, ηα πξσηνπνξηαθά
κνπζηθά ηεο βίληεν, ηελ εθθεληξηθή πξνζσπηθφηεηά ηεο θαζψο θαη ηελ ρξήζε πνιηηηθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ζηελ δνπιεηά ηεο. Οη θξηηηθνί έρνπλ επαηλέζεη ηηο πνηθίιεο κνπζηθέο
παξαγσγέο ηεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ πνιιέο θνξέο αληηπαξαζέζεηο θαη αληηδξάζεηο, πξνεξρφκελεο
θπξίσο απφ ζπληεξεηηθνχο θχθινπο. Ζ κνπζηθή θαη ην ζηπι ηεο έρνπλ επεξεάζεη πνιινχο
θαιιηηέρλεο αλά ηνλ θφζκν θαη φιεο ηηο λεφηεξεο πνπ ηξαγνπδίζηξηεο. Θεσξείηαη έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα πνιηηηζηηθά ζχκβνια θαη έρεη ζηεθζεί Βαζίιηζζα ηεο Πνπ, ιφγσ ηνπ ηαιέληνπ θαη ηεο
δηαρξνληθήο επηηπρίαο ηεο ζηα κνπζηθά θαη φρη κφλν δξψκελα. Σελ ζεσξνχλ ηελ δσληαλή απφδεημε
ηνπ ακεξηθαληθνχ νλείξνπ, γη' απηφ θαη αλαθέξεηαη ζπρλά σο Material Girl (πιηθφ θνξίηζη), θαζψο
μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο απφ ην κεδέλ, κε ειάρηζηα ρξήκαηα ζηελ θαηνρή ηεο θαη κπφξεζε κφλε ηεο
λα ρηίζεη κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία πάλσ ζην φλνκά θαη ηελ εηθφλα ηεο.
Θεσξείηαη κία απ' ηηο πην ηζρπξέο γπλαίθεο ηνπ θφζκνπ θαη απ' ην 2012 θαηέρεη πάλσ απφ
είθνζη ξεθφξ ζην βηβιίν ησλ Ρεθφξ Γθίλεο. Δίλαη ε γπλαίθα θαιιηηέρλεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο #1
επηηπρίεο ζηα δηεζλή ηζαξηο, ελψ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ε πην επηηπρεκέλε ηξαγνπδίζηξηα φισλ ησλ
επνρψλ, κε πσιήζεηο άικπνπκ θαη ζηλγθι πνπ αγγίδνπλ ηα 520 εθαηνκκχξηα αληίηππα. Σν
ακεξηθάληθν κνπζηθφ πεξηνδηθφ Billboard ηελ θαηέηαμε ζηε δεχηεξε ζέζε κε ηνπο πην επηηπρεκέλνπο
ηξαγνπδηζηέο ζηελ ηζηνξία ησλ Ακεξηθαληθψλ charts, πίζσ απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ Beatles. Tν 2013
ε πεξηνπζία ηεο είρε μεπεξάζεη ην 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα θάλνληάο ηελ, ηελ πην αθξηβνπιεξσκέλε
κνπζηθφ.
Ζ πεξηνδεία ηεο Sticky & Sweet Tour είλαη ε πην θεξδνθφξα πεξηνδεία απφ ζφιν θαιιηηέρλε,
αθνχ ηα θέξδε ηεο μεπέξαζαλ ηα 408 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 2013, κε ηελ πεξηνδεία ηεο The
MDNA Tour θαηάθεξε λα έρεη ηηο δχν πην επηηπρεκέλεο πεξηνδείεο απφ γπλαίθα κνπζηθφ, κε
εηζπξάμεηο πάλσ απφ 305 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μέζα απφ ζπλνιηθά 10 πεξηνδείεο έρεη θαηαθέξεη
εηζπξάμεηο πνπ πιεζηάδνπλ ηα 1,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ε
θαιιηηέρλεο κε ηηο πην θεξδνθφξεο παγθφζκηεο πεξηνδείεο.
Ζ Μαληφλα γελλήζεθε ζην Μπέη ίηπ ηνπ Μίζηγθαλ, ζηηο 16 Απγνχζηνπ ηνπ 1958. Έρεη δχν
κεγαιχηεξα αδέιθηα, ηνλ Άληνλη θαη ηνλ Μάξηηλ θαη ηξία κηθξφηεξα, ηελ Πψια, ηνλ Κξίζηνθεξ θαη
ηελ Μέιαλη. Μεγάισζε κε θαζνιηθέο αξρέο ζηα πξνάζηηα ηνπ Νηηηξφηη. Μήλεο πξηλ πεζάλεη ε κεηέξα
ηεο απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ε Μαληφλα παξαηήξεζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηεο, παξφιν πνπ δελ είρε θαηαιάβεη ην ιφγν. Ζ κεηέξα ηεο δελ κπνξνχζε θαη δελ
ήζειε λα ηεο εμεγήζεη γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο, κε απνηέιεζκα λα μεζπάεη ζε θιάκαηα φηαλ ε
Μαληφλα ηελ ξψηαγε ηη έρεη. Σφηε ζηξάθεθε πξνο ηελ γηαγηά ηεο, κε ηελ ειπίδα λα βξεη θάπνηα
παξεγνξηά θαη θάπνηα κνξθή ηεο κεηέξαο ηεο ζε απηήλ. Φνίηεζε ζε θαζνιηθά δεκνηηθά ζρνιεία φπνπ
ήηαλ γλσζηή γηα ηνπο πςεινχο βαζκνχο ηεο θαη ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο. Αξγφηεξα,
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παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζην Rochester Adams High School, φπνπ ήηαλ θαη εθεί άξηζηε θνηηήηξηα
θαη κέινο ζηηο καδνξέηεο. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο, έιαβε κηα ππνηξνθία ρνξνχ ζην Παλεπηζηήκην
ηνπ Μίζηγθαλ. Έπεηζε ηνλ παηέξα ηεο λα ηεο επηηξέςεη λα πάξεη καζήκαηα κπαιέηνπ, ελψ πείζηεθε
απφ ηνλ Christopher Flynn, δάζθαιφ ηεο, λα αθνινπζήζεη κηα θαξηέξα ζην ρνξφ. Σν 1978 κεηαθνκίδεη
ζηελ Νέα Τφξθε. Δίρε ιίγα ρξήκαηα θαη γηα ιίγν θαηξφ δνχζε ζηελ εμαζιίσζε, έθαλε κηθξέο δνπιεηέο,
εξγάζηεθε σο ζεξβηηφξα ζην Dunkin 'Donuts θαη ζε δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα ζχγρξνλνπ ρνξνχ. Δλψ
δνχιεπε σο ρνξεχηξηα γηα ηνλ Γάιιν Patrick Hernandez, ζηελ πεξηνδεία ηνπ ην 1979, γλψξηζε θαη
εξσηεχηεθε ηνλ κνπζηθφ Dan Gilroy θαη καδί δεκηνχξγεζαλ έλα ξνθ ζπγθξφηεκα, ην Breakfast Club
ζην νπνίν ε Μαληφλα ηξαγνπδνχζε θαη έπαηδε ληξακο θαη θηζάξα. Σν 1980 ή ην 1981 έθπγε απ' ην
ζπγθξφηεκα θαη κε ηνλ πξψελ θίιν ηεο Stephen Bray σο ληξάκεξ, ζρεκάηηζαλ ην δηθφ ηνπο
ζπγθξφηεκα, Emmy. Αξγφηεξα απνθάζηζε λα ςάμεη γηα δνπιεία σο ζφιν πξάμε. Ζ κνπζηθή ηνπο,
εληππσζίαζε ηνλ DJ θαη παξαγσγφ Mark Kamins, ν νπνίνο θαλφληζε κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο
Μαληφλα θαη ηνλ ηδξπηή ηεο Sire Records, Seymour Stein. Μεηά ηελ ππνγξαθή ελφο ζπκβνιαίνπ κε
ηελ Sire, ε Μαληφλα θπθινθνξεί ην πξψην ηεο single, "Everybody", ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1982, θαη ην
δεχηεξν "Burning Up", ηνλ Μάξηην ηνπ 1983, ηα νπνία απέθεξαλ 5,000 δνιάξηα ην θαζέλα.
Καζψο ε θήκε ηεο κεγάισλε, ε εκθάληζε ηεο Μαληφλα, ν ηξφπνο ληπζίκαηνο, νη παξαζηάζεηο θαη ηα
κνπζηθά ηεο βίληεν επεξέαζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο έθεβα θνξίηζηα, αιιά θαη γπλαίθεο, θάλνληαο ην
ζηπι ηεο, κηα απ' ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο κφδαο ηεο δεθαεηίεο ηνπ 1980.
Ζ κνπζηθή ηεο Μαληφλα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη αλαιχζεσλ απφ
θξηηηθνχο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Μαληφλα ήηαλ καθξηά απ' ηε ζνθία ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο, δειαδή
ην λα βξείηε κηα ζπληαγή επηηπρίαο θαη λα επηκείλεηε ζε απηή. Γελ ήζειε λα επαλαιακβάλεηαη, ε
κνπζηθή ηεο θαξηέξα ππήξμε έλαο ζπλερήο πεηξακαηηζκφο κε λέεο κνπζηθέο ηδέεο θαη λέεο εηθφλεο θαη
κηα ζπλερήο αλαδήηεζε γηα λέα επίπεδα δφμαο, θήκεο θαη αλαγλψξηζεο. Ζ Μαληφλα μέξνληαο φηη είρε
ήδε θαζηεξσζεί σο ε Βαζίιηζζα ηεο Πνπ κνπζηθήο, δελ ζηακάηεζε εθεί, αιιά ζπλερίδεη κέρξη θαη
ζήκεξα λα αλαλεψλεη ηελ εηθφλα θαη ηε κνπζηθή ηεο. Οη ζηίρνη ηεο Μαληφλα είλαη ζπρλά
απηνβηνγξαθηθνί, αζρνινχληαη θαη κηιάλε γηα δηάθνξα ζέκαηα αγάπεο, ηηο ζρέζεηο, ηνλ απηνζεβαζκφ,
ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θίισλ.
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Σίλα Σέξλεξ
Ζ Tina Turner είλαη κία Ακεξηθαλίδα ηξαγνπδίζηξηα θαη εζνπνηφο ηεο νπνίαο ε θαξηέξα
δηήξθεζε πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα. Έρεη θεξδίζεη πνιιά βξαβεία θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο ζηελ ξνθ
κνπζηθή έρνπλ νδεγήζεη πνιινχο λα ηελ απνθαινχλ ηε «βαζίιηζζα ηνπ Rock 'n' Roll».
Γελλήζεθε ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 1939 ζην Νάηκπνπο ηνπ Σέλεζη κε ην φλνκα Άλλα Μέη
Μπνχινθ (ΖΠΑ). Οη αγξφηεο γνλείο ηεο ηελ παξάηεζαλ γξήγνξα καδί κε ηε κεγαιχηεξε αδεξθή ηεο
ζηα ρέξηα ηεο γηαγηάο ηεο. Όηαλ ε ηειεπηαία πέζαλε, ε Σίλα ηαμίδεςε ζην ελ Λνχηο γηα λα
μαλαζπλαληήζεη ηε κεηέξα ηεο. Δθεί άλνημε έλαο λένο θφζκνο απφ R&B night clubs γηα ηε 16ρξνλε
Σίλα. Δθείλε ήηαλ πνπ επέκεηλε λα αλέβεη ζηε ζθελή, φηαλ γλψξηζε ηνλ λεαξφ ηξαγνπδηζηή Άτθ
Σάξλεξ θαη ην ζπγθξφηεκά ηνπ Kings of Rhythm. Σν ηαιέλην ηεο δηαπηζηψζεθε ακέζσο. Πνιχ
γξήγνξα ε λεαξή ηξαγνπδίζηξηα επνλνκάζηεθε Σίλα Σάξλεξ θαη ην ζπγθξφηεκα ηνπ ηξαγνπδηζηή πνπ
έκειιε λα γίλεη ζχδπγφο ηεο κεηνλνκάζηεθε ζε The Ike & Tina Turner Revue.
Αλ θαη ν Άτθ ζεσξνχηαλ έμνρνο κνπζηθφο, έμππλνο επηρεηξεκαηίαο θαη εγθέθαινο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, ε Σίλα ηνλ πεξηέγξαθε σο βίαην άληξα, εμαξηεκέλν απφ ηα λαξθσηηθά, πνπ δελ
δίζηαδε λα δέξλεη ηε γπλαίθα ηνπ δεκνζίσο. Παξά ηηο επηηπρίεο («Proud Mary» θαη «Nutbush city
limits») ην ζπγθξφηεκα πέξαζε ζε κηα ζθνηεηλή πεξίνδν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη ν Άτθ
θαηεγφξεζε γη’ απηφ ηε γπλαίθα ηνπ. Έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα ε δεκνθηιήο ηξαγνπδίζηξηα δελ
άληεμε άιιν θαη ην 1976 εγθαηέιεηςε ηνλ ζχδπγφ ηεο έρνληαο ζηελ ηζέπε ηεο κφλν 36 ζεληο, βξήθε
θαηαθχγην ζε θάπνηνπο θίινπο ηεο θαη ζηξάθεθε ζηνλ βνπδηζκφ. Σν δηαδχγηφ ηνπο επηζεκνπνηήζεθε ην 1978.
Ζ θιφγα ηεο

γηα ην ηξαγνχδη αλαδσππξψζεθε ην 1984 θαη απηφ ήηαλ ην πην δπλακηθφ

comeback ζηελ ηζηνξία ηεο ξνθ. Σν ηξαγνχδη «What's love got to do with it» αλαξξηρήζεθε ζηα
ηζαξηο, ελψ ην άικπνπκ πνπ αθνινχζεζε κε ηίηιν «Private dancer» πνχιεζε ζρεδφλ 20.000.000
αληίηππα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Σελ επφκελε ρξφληα ήηαλ ε ζεηξά ηνπ «We don't need another hero» θαη
αθνινχζεζε ην ληνπέην ηεο κε ηνλ Μπξάηαλ Άληακο «It's only love».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο ε Σάξλεξ ηξαγνχδεζε κεηαμχ άιισλ κε ηνλ Ρνλη ηηνχαξη,
ηνλ Έιηνλ Σδνλ, ηνλ Μηθ Σδάγθεξ, ηνλ Νηέηβηλη Μπφνπη, ηνλ Έξηθ Κιάπηνλ θαη ηνλ Έξνο Ρακαηδφηη.
Πνχιεζε ζπλνιηθά πάλσ απφ 180.000.000 αληίηππα, απέζπαζε νρηψ βξαβεία Γθξάκη, θαη είδε ηε
θσηνγξαθία ηεο επί ηέζζεξηο ζπλαπηέο δεθαεηίεο ζηα εμψθπιια ηνπ πεξηνδηθνχ «Rolling Stone».
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Μπηγηνλζέ
Ζ Μπηγηνλζέ (Beyoncé), γελλεκέλε ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1981, ζην Υηνχζηνλ ησλ ΖΠΑ, είλαη Ακεξηθαλίδα
ηξαγνπδίζηξηα, ζηηρνπξγφο, εζνπνηφο θαη επηρεηξεκαηίαο. Ωο παηδί, ζπκκεηείρε θαη εξκήλεπζε ζε δηάθνξα talent shows, ελψ
μεθίλεζε λα γίλεηαη γλσζηή ζηα ηέιε ηνπ '90, κέζσ ηνπ R&B ζπγθξνηήκαηνο Destiny's Child, φπνπ ήηαλ βαζηθή
ηξαγνπδίζηξηα. Με manager ηνλ παηέξα ηεο, Μάζηνπ Νφνπιο, ε Μπηγηνλζέ καδί κε ηηο Destiny's Child θαηάθεξαλ λα γίλνπλ
έλα απφ ηα εκπνξηθφηεξα ζπγθξνηήκαηα φισλ ησλ επνρψλ. Παξ' φιε ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ε Μπηγηνλζέ
απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη solo θαξηέξα. Έηζη, ην 2003 απνρψξεζε πξνζσξηλά απφ ην γθξνππ θαη θπθινθφξεζε ην πξψην
ηεο άικπνπκ πνπ ηελ θαζηέξσζε σο solo θαιιηηέρληδα, πνχιεζε 12.000.000 αληίηππα, θέξδηζε πέληε βξαβεία Grammy, ελψ ηα
ηξαγνχδηα ηεο, «Crazyin Love»ζε ζπλεξγαζία κε ηνλJay-Z θαη «BabyBoy»ήηαλ λνχκεξν 1 ζηελ θνξπθή ησλ Billboard Hot 100.
Μεηά ηελ νξηζηηθή απνρψξεζε ηεο Μπηγηνλζέ απφ ην ζπγθξφηεκα Destiny's Child αιιά θαη ηε δηάιπζε ηνπ, ην 2005,
θπθινθφξεζε ην δεχηεξν άικπνπκ ηεο σο solo θαιιηηέρλεο, ηελ εκέξα ησλ 24σλ γελεζιίσλ ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν άικπνπκ,
πνχιεζε 540.000 αληίηππα θαη έγηλε δεχηεξν πην επηηπρεκέλν άικπνπκ ηεο. Δξκήλεπζε επίζεο ζηελ ηαηλία «Dream girls» ην
2006, ελψ είρε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο ηαηλίεο «Σhe Pink Panther» ηελ ίδηα ρξνληά θαη «Obsessed», ην 2009. Ο γάκνο ηεο, κε
ηνλ ξάπεξ Jay-Z, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, ηελ επεξέαζε ψζηε λα γξάςεη ην ηξίην θαηά ζεηξά ζηνχληην άικπνπκ ηεο, ην
νπνίν πνχιεζε 482.000 αληίηππα ηελ πξψηε εβδνκάδα θπθινθνξίαο ηνπ θαη βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηνπ Billboard 200. Ζ
πεξηνδεία ηεο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ άικπνπκ, κε 108 ζπλαπιίεο παγθνζκίσο, εηζέπξαμε 119.500.000 δνιάξηα. ηα 56α βξαβεία
Grammy, θέξδηζε ζπλνιηθά 3 βξαβεία. Σν 2011, θπθινθφξεζε ην ηέηαξην άικπνπκ ηεο, κε ηίηιν «4», ελψ ην 2013,
θπθινθφξεζε θαη ην πέκπην ηεο άικπνπκ «Beyoncé».
Ζ Μπηγηνλζέ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζχγρξνλε θεκηλίζηξηα θαζψο δεκηνπξγεί ηξαγνχδηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά
απφ ζέκαηα ηνπ έξσηα, ησλ ζρέζεσλ θαη ηε κνλνγακία. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο θαξηέξαο ηεο, έρεη πνπιήζεη πάλσ
απφ 118.000.000 αληίηππα ησλ άικπνπκ, σο ζφιν θαιιηηέρλεο, ελψ 60.000.000 αληίηππα έρεη πνπιήζεη κε ην γθξνππ Destiny's
Child. Θεσξείηαη κηα απφ ηηο πην εκπνξηθέο ηξαγνπδίζηξηεο φισλ ησλ επνρψλ.
Σν φλνκα "Beyoncé" απνηειεί παξαιιαγή ηνπ παηξηθνχ επσλχκνπ ηεο κεηέξαο ηεο. Έρεη κηα κηθξφηεξε αδεξθή πνπ
είλαη θη απηή ηξαγνπδίζηξηα θαη κάιηζηα ήηαλ επίζεο κέινο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Destiny's Child. Ζ Μπηγηνλζέ θνίηεζε ζην
ζρνιείν St. Mary's Elementary School, ζηελ πεξηνρή Fredericksburg ηνπ Σέμαο, φπνπ παξαθνινχζεζε θαη καζήκαηα ρνξνχ.
Σν ηαιέλην ηεο ζην ρνξφ, αλαθάιπςε ν θαζεγεηήο ηεο, Darlette Johnson, ν νπνίνο ηελ παξφηξπλε λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά
κε απηφ. ε ειηθία κφιηο επηά εηψλ, έιαβε κέξνο ζε έλα ζρνιηθφ δηαγσληζκφ θαη εξκελεχνληαο ην «Imagine» ηνπ Σδνλ
Λέλλνλ, θέξδηζε ην πξψην βξαβείν. Σν 1990, θάλεη εγγξαθή ζην ζρνιείν Parker Elementary School, ην νπνίν ήηαλ ζρνιείν
ηερλψλ θη έηζη ζπκκεηείρε ζε ρνξσδίεο θ.α. Ζ Μπηγηνλζέ θαηάθεξε λα εληαρζεί σο κέινο ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξίαο
Columbia Records.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Φωηνγξαθίεο από Επηκέξνπο Δξάζεηο καο
1. Επίςκεψη ςτην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρϊν (Τρίτη, 23-2-2016):
(Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Βηβιηνεξεπλεηηθή εξγαζία» πνπ έρεη ζηφρν λα
εηζάγεη θαη λα θαζνδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε, εχξεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηε
βηβιηνζήθε γηα ηελ εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο)
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2. Επίςκεψη Καθηγήτριασ Μουςικήσ κ. Μιντιλογλίτη (29-2-2016):
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