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Τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός
(Γεννήθηκε 1947    Πέθανε 2016)

Ως παιδί, ο Ντέιβιντ Μπόουι έζησε σε ένα μικροσκοπικό σπίτι 
σε έναν συνηθισμένο δρόμο του Λονδίνου, όμως το κεφάλι του 
ήταν γεμάτο με τραγούδια. Είχε πραγματικά μοναδικό ταλέντο 

στο τραγούδι και οι χορευτικές κινήσεις του 
ήταν σαν από άλλον πλανήτη! Αφού σπούδασε μουσική 

και σχέδιο, ο Ντέιβιντ αποφάσισε να γίνει ένας 
από τους μεγαλύτερους σταρ του Ροκ εντ Ρολ 

που γνώρισε ποτέ ο κόσμος.

Υπήρχαν φορές που οι άνθρωποι δεν ήταν σίγουροι 
αν ήταν αγόρι ή κορίτσι, όμως ο Ντέιβιντ ήταν απλά 

χαρούμενος που ήταν ο εαυτός του – ή ένας από τους 
χαρακτήρες που είχε δημιουργήσει στη σκηνή για να 

ψυχαγωγήσει τους θαυμαστές του, όπως ο Ζίγκι Στάρνταστ. 
Ο Ζίγκι είχε κόκκινες αφέλειες, το πρόσωπο ζωγραφισμένο, 

και φορούσε φανταχτερά ρούχα και κοστούμια. 
Ζωγράφισε την εικόνα με έμπνευση τον Ζίγκι.  
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Τραγουδίστρια της τζαζ
(Γεννήθηκε 1917    Πέθανε 1996 )

Η Έλα Φιτζέραλντ μεγάλωσε στο Γιόνκερς 
της Νέας Υόρκης. Είχε πολύ όμορφη φωνή 

και της άρεσε να τραγουδάει την τζαζ. Χρησιμοποιούσε 
τα τραγούδια της για να εκφράσει τα συναισθήματά της 

και της άρεσε να δημιουργεί νέους ήχους αλλά 
και να εφευρίσκει καινούργιες λέξεις, όπως «ντούμπι-ντούμπι-

ντούμπου-ντάμπα», ένα είδος αυτοσχεδιασμού 
που στην τζαζ ονομάζεται scat singing.

Η Έλα τραγούδησε πολλά διαφορετικά μουσικά στιλ 
όπως ποπ, όπερα και μπλουζ, διευρύνοντας τους μουσικούς 
της ορίζοντες ώς την ημέρα που αποσύρθηκε. Θεωρείται 

μια από τις πιο σημαντικές μουσικούς της τζαζ με 50 χρόνια 
καριέρας και περισσότερα από 2.000 ηχογραφημένα 

τραγούδια. Μπορείς να χρωματίσεις την Έλα 
και τους δίσκους της καθώς ακούς ένα από τα πιο γνωστά 

τραγούδια της! Δοκίμασε το «Have a little dream».

Έλα ΦιτζέραλντΈλα Φιτζέραλντ





Καλλιτέχνιδα και ζωγράφος
(Γεννήθηκε 1907    Πέθανε 1954)

Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε στο Μεξικό. 
Στα 18 της χρόνια τραυματίστηκε σε ένα αυτοκινητιστικό 

ατύχημα και χρειάστηκε να περάσει πολύ χρόνο 
στο κρεβάτι ώσπου να αναρρώσει. 

Τότε ήταν που ξεκίνησε μαθήματα ζωγραφικής. 
Τα έργα της άρεσαν πολύ στον διάσημο καλλιτέχνη 

Ντιέγκο Ριβέρα, ο οποίος την υποστήριξε. 
Αργότερα παντρεύτηκαν και η Φρίντα έκανε την πρώτη 

προσωπική της έκθεση ζωγραφικής στη Νέα Υόρκη. 

Η Φρίντα έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. 
Είναι μία από τις σημαντικότερες ζωγράφους – και αποτέλεσε 

έμπνευση για πολλούς. Της άρεσε να χρησιμοποιεί 
φωτεινές αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου 

και του πράσινου στους πίνακές της. 
Εσύ, τι χρώματα θες να χρησιμοποιήσεις;

Φρίντα ΚάλοΦρίντα Κάλο





Θαύμασε κάθε όμορφη εικόνα, 
διάβασε τη μικρή ιστορία που τη συνοδεύει 

και άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη! 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολύχρωμα μολύβια, 

μαρκαδόρους ή μπογιές, 
για να δημιουργήσεις πανέμορφες αφίσες 

και να διακοσμήσεις το δωμάτιό σου.
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Περιβ
(Γεννήθηκε 2003)

Η μικρή Γκρέτα γεννήθηκε στη Σουηδία. 

Οκτώ χρονών, έμαθε ότι η Γη ζεσταινόταν όλο 

και περισσότερο, κι έφταιγαν οι άνθρωποι γι’ αυτό. 

Υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε για να σταματήσει 

την υπερθέρμανση του πλανήτη, μα ήξερε ότι και οι μεγάλοι 

έπρεπε να κάνουν κάτι. Μια μέρα αποφάσισε 

να μην πάει σχολείο και να διαμαρτυρηθεί έξω 

από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Σύντομα, παιδιά 

απ’ όλο τον κόσμο άρχισαν να κάνουν 

«Αποχή απ’ το Σχολείο για το Κλίμα». 

Η Γκρέτα πήγε και μίλησε σε όσους είχαν δύναμη, 

τους ζήτησε να κάνουν κάτι πριν να είναι αργά. Ένωσε τη φωνή 

σου με την Γκρέτα, γράφοντας και ζωγραφίζοντας τη δική σου 

διαμαρτυρία. Και κάνε ό,τι μπορείς κι εσύ για να παραμείνει 

ο πλανήτης γαλάζιος και καταπράσινος.

Κωδ. μηχ/σης 16.809 

www.epbooks.gr


