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Eventually, you will entirely discover a other experience and completion by spending more cash. nevertheless when? accomplish you acknowledge that you require to get those every needs gone having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more a
propos the globe, experience, some places, like history, amusement, and a lot more?
It is your agreed own times to put it on reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Mercury An Intimate Biography Of Freddie Lesley Ann Jones below.

Rod Stewart Rod Stewart 2013-10-30 Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in Engeland een enorme bestseller was. Rod
Stewart brak door met Maggie May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen meezingen. Alle gebeurtenissen uit het
leven van de excentrieke zanger passeren de revue: zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires met Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij schrijft ook openhartig over zijn
ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een zijden draadje hing. Onderhoudend, geestig en soms ontroerend beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en `bad behaviour .
Deze enige echte autobiografie bevat veel foto s en biedt een intieme kijk op de belevenissen van een rockster!
WHAM! George & ik Andrew Ridgeley 2019-10-07 Andrew Ridgeley was de helft van een van de beroemdste bands ter wereld. Voor het eerst vertelt hij het verhaal van
Wham!, zijn levenslange vriendschap met George Michael en hoe zij de muziekscene in de jaren tachtig veranderden met hun aanstekelijke hits die nog steeds worden gedraaid. Als
jonge tiener was Andrew John Ridgeley absoluut zeker van
n ding: dat hij in een band zou spelen en liedjes zou schrijven. Door de vriendschap die hij sluit met zijn klasgenoot
Georgios Kyriacos Panayiotou komt die droom tot leven: in slechts drie jaar na het oprichten van Wham! stonden Andrew en Georgios – alias George Michael – wereldwijd
bovenaan de hitlijsten. Met hits als 'Club Tropicana', 'Last Christmas' en 'Wake Me Up Before You Go-Go' kleuren ze menige tienerkamer. Drie jaar na de tragische dood van
George besluit Andrew zijn eerst boek te schrijven. In Wham! George & ik beschrijft Andrew die buitengewone jaren met humor, liefde en openheid. Vrolijk, eerlijk, grappig en soms
pijnlijk: dit is het unieke verhaal over die bijzondere muziekvriendschap: Wham! 'Wham! ging over vrijheid, onafhankelijkheid en de uitbundigheid van de jeugd. Het idee dat alles
mogelijk is als je jong bent.'
David Bowie Made Me Gay Darryl W. Bullock 2017-09-07 From Sia to Elton John, Dusty Springfield to Little Richard, LGBT voices have changed the course of modern
music. But in a world before they gained understanding and a place in the mainstream, how did the queer musicians of yesteryear fight to build foundations for those who
would come after them? Pulling back the curtain on the colourful legacy that has shaped all of our musical and cultural landscape, music aficionado and writer Darryl
W. Bullock reveals the inspiring and often heart-breaking stories of internationally renowned stars, as well as numerous lesser-known names that have driven the
revolution from all corners of the globe: those whose personal stories against the threat of persecution during decades of political and historical turmoil – including two
world wars, Stonewall and the AIDS crisis – has led to some of the most significant and soul-searching music of the last century. Bullock chronicles these struggles
through new interviews and archival reports, dating from the birth of jazz in the red-light district of New Orleans, through the rock ‘n’ roll years, Swinging Sixties and allsinging and all-dancing disco days of the ‘70s, right up to modern pop, electronica and reggae. A treasure-trove of untold histories, David Bowie Made Me Gay is a moving
and provocative story of the right to be heard and the need to keep the fight for equality in the spotlight.
Rockgitaar voor Dummies Jon Chappell 2010 Van de vroege R&B via de rock n roll (Buddy Holly) en de bluesrock (Clapton) naar de heavy metal (Metallica) en de progrock
(Pink Floyd). Maar ook countryrock (Eagles) en jazzrock (Pat Metheny) komen aan bod. Daarvoor zijn de eerste beginselen van het gitaarspelen al de revue gepasseerd: leren
spelen op basis van akkoorden, slaggitaartechnieken en het soleren over pentatonische toonladders. Verder veel informatie over het instrument, de onderdelen en de
randapparatuur (versterkers, effectpedalen). Er is ook een hoofdstuk troubleshooting opgenomen. Op de bijgevoegde cd veel klinkende voorbeelden van de oefeningen.
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell
uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van
angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
Acid for the Children Flea 2019-11-07 Het openhartige verhaal van Flea Toen Flea in 1962 als Michael Peter Balzary in Australi ter wereld kwam, kon niemand nog
vermoeden dat hij zou uitgroeien tot een van de meest iconische muzikanten ter wereld. Nu stelt hij zijn turbulente levensverhaal op virtuoze wijze te boek in zijn langverwachte
autobiografie. In Acid for the Children bewijst Flea zich als een literair talent, wiens schrijfstijl even scherpzinnig, vermakelijk en buitengewoon onvoorspelbaar is als de
auteur zelf. Door middel van hilarische anekdotes, po tische overpeinzingen en hier en daar een vleugje fantasie kijkt hij terug op zijn pogingen om te ontsnappen aan de
destructieve factoren uit zijn jeugd en zijn zoektocht naar zichzelf en naar betekenis. Uiteindelijk vond hij dit in de muziek, maar niet zonder horten of stoten. Tegenover de
successen van de Red Hot Chili Peppers met albums als Blood Sugar Sex Magik en Californication stonden grote tegenslagen zoals het verlies van vriend en mede-bandlid Hillel
Slovak en zijn persoonlijke gevecht tegen een drugsverslaving. Acid for the Children is een indringend coming-of-age-verhaal en een fervente liefdesverklaring aan de helende
werking van muziek.
Bruce Springsteen Peter Ames Carlin 2013-06-06 Al ruim dertig jaar staat Bruce Springsteen aan de top van de muziekindustrie. Hij verkocht meer dan 120 miljoen albums en
won talloze prijzen waaronder Grammy Awards en een Oscar. In Bruce schetst de auteur in nauwe samenwerking met The Boss zelf een openhartig en levendig portret van de
rocklegende. Hij toont een man die gebukt gaat onder familietragedies, 100% toegewijd is aan zijn muziek en een oprechte passie voor zijn fans koestert. Voor het eerst vertellen
ook de leden van de E Street Band over hun ervaringen tijdens het abrupte ontslag in 1989, en de re nie van de band tien jaar later. Bruce besteedt niet alleen aandacht aan
Springsteens geweldige carri re, maar ook aan zijn jeugd in een arbeidersgezin in New Jersey, en zijn inspirerende weg naar succes. Een absolute must-read voor de ontelbare Bossfans en -liefhebbers in Nederland en Vlaanderen.
Dat hebben we gehad Robert Graves 2014-01-09 Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert
Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig
bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek een weergaloos tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van 1918 tot 1929. Graves,
die Engeland in 1927 de rug toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren uit zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse
hero ek die de offici le oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat hebben we gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de
loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden klassieker
Somebody to Love Matt Richards 2018-05-08 For the first time, the final years of one of the world's most captivating rock showman are laid bare. Including interviews
from Freddie Mercury's closest friends in the last years of his life, along with personal photographs, Somebody to Love is an authoritative biography of the great man. Here
are previously unknown and startling facts about the singer and his life, moving detail on his lifelong search for love and personal fulfilment, and of course his tragic
contraction of a then killer disease in the mid-1980s. Woven throughout Freddie's life is the shocking story of how the HIV virus came to hold the world in its grip, was
cruelly labelled 'The Gay Plague' and the unwitting few who indirectly infected thousands of men, women and children - Freddie Mercury himself being one of the most famous.
The death of this vibrant and spectacularly talented rock star, shook the world of medicine as well as the world of music. Somebody to Love finally puts the record
straight and pays detailed tribute to the man himself.
Carry on, heb lief Glennon Doyle Melton 2017-04-18 Bestsellerauteur Glennon Doyle vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk en vooral haar gevecht om trouw
aan zichzelf te blijven. Met haar werk inspireert zij talloze vrouwen, onder wie Adele. Het leven van Glennon Doyle is zoals het zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd, heeft
drie prachtige kinderen, en er staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar dan bekent haar echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is het
verhaal van een huwelijk, maar meer nog van Glennons persoonlijke gevecht om boven alles trouw te blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is, in de woorden van Elizabeth
Gilbert zelf, 'het langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.' Oprah Winfrey selecteerde het voor Oprahs Book Club 2.0. 'Verbluffend dapper, eerlijk, ontroerend en mooi' Elizabeth Gilbert
Mercury Lesley-Ann Jones 2012-07-03 A portrait of the iconic rock band's late lead singer draws on insider access to trace his rise to fame, struggles with risky behavior,
relationships with loved ones and death from AIDS complications. 60,000 first printing.
U2 by U2 2006 Overzicht in woord (interviews) en beeld van de wereldberoemde Ierse popband.
Is This the Real Life? Mark Blake 2011-03-22 Queen's success in the 1970s was accompanied by a taste for musical and non-musical excess. Is This the Real Life? draws on
eyewitness testimonies -- former producers and managers, ex-girlfriends and boyfriends -- to create a complete picture of one of the world's most ambitiously driven rock
bands at work and at play. Revealing Queen's complex dynamic, Blake also explores how Freddie Mercury's sexuality alienated some of the band's fan base, how they
reinvented themselves by morphing from hard rock to pop, and how they saw out their final years as Mercury became one of the most successful rock stars in the world. Is
This the Real Life? looks beyond Queen's public persona to shed light on the legendary band's four wildly divergent personalities, particularly lead singer Freddie Mercury's.
De geheime liefde van Mrs Robinson Kate Summerscale 2012-09-05 Edinburgh, 1844. De getrouwde maar eenzame Isabella Robinson is met haar koets op weg naar de soiree van
een schatrijke weduwe. Daar, tussen de zijden jurken en rokkostuums, valt ze prompt voor een student medicijnen. Jaren later opent haar man, een norse ingenieur die veel van huis
is, Isabella's dagboek - een schatkamer vol zinderingen. Dat is het einde van hun huwelijk en het begin van de eerste echtscheidingszaak in Engeland, een publiek schandaal dat
herinnert aan Gustave Flauberts Madame Bovary, maar dat in explosiviteit overtreft. Met meesterlijke precisie reconstrueert Kate Summerscale het leven van een
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Victoriaanse vrouw, evenals de grote huiver voor de vrouwelijke fantasie. 'Het meest fascinerende en verontrustende aan De geheime liefde van Mrs. Robinson zijn de angsten
voor de vrouwelijke seksualiteit die aan het licht komen.' Sunday Express 'Prachtig gedetailleerd en ongelooflijk verfijnd. Dit non-fictieboek leest weg als een prachtige roman.'
Elle Magazine Over De vermoedens van Mr Whicher: 'Een prachtig werk, glashelder, met respect voor de lezer, ronduit meesterlijk. Een klassieker, wat mij betreft, van de beste
literaire non-fictie.' John Le Carr Kate Summerscale werkte voorheen als literair recensent bij The Daily Telegraph. Voor De vermoedens van Mr. Whicher won ze de Samuel
Johnson Prize 2008 voor het beste non-fictieboek. Eerder schreef ze de succesvolle biografie The Queen of Whale Cay, die de Somerset Maugham Award won en op de shortlist
voor de Whitbread Biography Award stond.
The Extraordinary Life of Freddie Mercury Michael Lee Richardson 2020-08-06 The story of a man whose music changed the world. Farrokh Bulsara was a young boy who
loved music and was known for being quiet and kind, even when people made fun of his unusual teeth. Farrokh grew up to be Freddie Mercury, an incredible musician who could
command audiences with his charisma and talent, and who would one day say that those teeth were the very reason he was able to sing with such amazing range. From his
childhood in Zanzibar to the formation of rock band Queen, to their record-breaking Live Aid performance, discover the journey Freddie Mercury took to becoming one of the
world's most influential musicians. Collect them all! Packed full of incredible stories, fantastic facts and dynamic illustrations, Extraordinary Lives shines a light on
important modern and historical figures from all over the world. The Extraordinary Life of Michelle Obama The Extraordinary Life of Malala Yousafzai The Extraordinary
Life of Anne Frank The Extraordinary Life of Mahatma Gandhi The Extraordinary Life of Alan Turing The Extraordinary Life of Serena Williams The Extraordinary Life of
Greta Thunberg
Rock and Rhapsodies Nick Braae 2021-07-09 Since 1973, Queen have captivated listeners through the intense sonic palette of voices and guitars, the sprawling and epic
journeys of songs, and charismatic splendour of their live performances. Rock and Rhapsodies is the first book to undertake a musicological study of the band's output, with
a fundamental aim of discovering what, exactly, gave Queen's songs their magical and distinct musical identity. Focusing on the material written, recorded, and released
between 1973 and 1991, author Nick Braae provides readers with an in-depth and nuanced analytical account of the group's individual musical style (or "idiolect"), and
illuminates the multifaceted stylistic and historical contexts in which Queen's music was created. Aspects of Queen's songs are also used as a springboard for exploring a
range of further analytical and discursive issues: the nature of a musical style; the conceptual relationship between an artist, style, and genre; form in popular songs; and
the character and identity of a singing voice. Following an introduction and "primer" on Queen's idiolect, Rock and Rhapsodies presents ten further chapters, each of which
offers a snapshot of a particular musical element (form, the voice), a particular subset of repertoire (Freddie Mercury's large-scale 1970s songs), or a particular era
(post-1991), thus painting a rich overall picture of both the band's history and their ongoing presence in popular culture. Along the way, there is an underlying focus on
interrogating and substantiating the themes and ideas that emerge from the writing, documentaries and other media on Queen, using a variety of analytical tools and close
readings of songs, to demonstrate how aspects of critical reception align (or not) with musical details. Rock and Rhapsodies will reward any reader who has been enchanted
by the myriad and complex musical components that make up any Queen song.
Kofferdood Michael Connelly 2021-12-07 Kofferdood speelt zich af in de donkere kant van Los Angeles, het werkterrein van Harry Bosch, de illustere rechercheur
Moordzaken. De eerste zaak waar Bosch na zijn onvrijwillige verlof mee te maken krijgt, is meteen al heavy te noemen: een filmproducent uit Hollywood wordt vermoord
aangetroffen in de kofferbak van zijn Rolls Royce. Typisch een maffiagewoonte... Terwijl Harry Bosch steeds dieper in het onderzoek zit, wordt hij opeens van hogerhand van deze
zaak gehaald. Weten ze dan niet dat hij zich door niets en niemand de wet laat voorschrijven? Dat alleen een kogel hem kan stoppen? En zelfs dat laatste is niet eens zo zeker... De
pers over Michael Connelly ‘Een van de allergrootste nog levende misdaadschrijvers.’ Hebban.nl ‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste toon weet te treffen.’ Vrij
Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de politieroman.’ The Irish Times
Love is the cure Elton John 2012-10-04 Lang geleden heeft Elton gezworen dat er nooit een biografie van zijn hand zou verschijnen, maar vorig jaar besloot hij terug te komen
op zijn woord. In Love is the cure vertelt Elton John openhartig over zijn leven, zijn liefdes en de invloed die hiv en aids op hem en zijn omgeving hebben gehad. Terugkijkend op het
ruige seks-, drugs- en rock-'n-roll-bestaan dat hij heeft geleid, beseft hij dat hij van geluk mag spreken dat hij nog in leven is, nu zoveel van zijn vrienden en kennissen aan aids zijn
overleden. Het boek gaat daarom zowel over hemzelf als over de ziekte en hij hoopt met de publicatie en opbrengsten een bijdrage te kunnen leveren aan de voorlichting over en de
bestrijding van aids, om zo anderen voor de gevaren ervan te behoeden.
Love of My Life Lesley-Ann Jones 2021-09-02 'EYEWITNESS GOLD' SUNDAY TIMES WHO - OR WHAT - WAS THE REAL LOVE OF FREDDIE MERCURY'S LIFE? THE
SENSATIONAL NEW BIOGRPHAY OF QUEEN'S FRONTMAN Millions of Queen and screen fans who watched the Oscar-winning film Bohemian Rhapsody believe that Mary
Austin, the woman he could never quite let go of, was the love of Freddie Mercury's life. But the truth is infinitely more complicated. Best-selling biographer and music
writer Lesley-Ann Jones explores the charismatic frontman's romantic encounters, from his boarding school years in Panchgani, India to his tragic, final, bed-ridden days in his
magnificent London mansion. She reveals why none of his love interests ever perfected the art of being Freddie's life partner. In Love of My Life, the author follows him
through his obsessions with former shop girl Mary, German actress Barbara Valentin and Irish-born barber boyfriend Jim Hutton. She explores his adoration of globally f ted
Spanish soprano Montserrat Caball . She delves into his intimate friendship with Elton John, and probes his imperishable bonds with his fellow band members. She deconstructs
his complicated relationship with the 'food of love' - his music - and examines closely his voracious appetite for - what some would call his fatal addiction to - sex. Which
of these was the real love of Freddie Mercury's life? Was any of them? Drawing on personal interviews and first-hand encounters, this moving book brings to the fore a host
of Freddie's lesser-known loves, weaving them in and out of the passions that consumed him. The result, a mesmerising portrait of a legendary rock star, is unputdownable.
Love of My Life, published during the year of the 30th anniversary of his death and that would have seen his 75th birthday, is Lesley-Ann's personal and compassionate
tribute to an artist she has revered for as long as she has written about music and musicians.
Trouweloze muziek en verdwijnende inkt Elvis Costello 2015-12-08 Elvis Costello, geboren als Declan Patrick MacManus, groeide op in Londen en Liverpool als kleinzoon
van een trompettist op de White Star Line en zoon van een jazzmuzikant die succesvol werd als zanger van een radiodansorkest. Costello zette de familietraditie voort en
veroverde de wereld van de popmuziek voor zijn vierentwintigste. In dit boek geeft Costello zijn unieke visie op zijn onwaarschijnlijke en soms komische tocht naar internationaal
succes. Met uitstapjes langs de tot nu toe onbesproken emotionele fundamenten van zijn bekendste liedjes en de hits van morgen. Het boek staat vol verhalen en observaties over
zijn beroemde coauteurs en andere samenzweerders. Ook gaat hij de minder mooie kant van het beroemd zijn niet uit de weg.
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van
The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosamoeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in
zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors
belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel
veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Shoe Dog Phil Knight 2016-05-04 Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in 1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue
Ribbon Sports op, in het begin als distributeur voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf
verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen. Jeff Johnson, Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over de
naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En
dat ze allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als de K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het
mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet
razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
Mao Jung Chang 2008 Kritische biografie van de Chinese leider (1893-1976).
Nietzsche in Turijn Lesley Chamberlain 1996 Biografische schets van de Duitse filosoof (1844-1900), met name over zijn laatste levensjaren.
The Queer Encyclopedia of Music, Dance, and Musical Theater Claude Summers 2012-04-24 Aficionados of music, dance, opera, and musical theater will relish this volume
featuring over 200 articles showcasing composers, singers, musicians, dancers, and choreographers across eras and styles. Read about Hildegard of Bingen, whose
Symphonia expressed both spiritual and physical desire for the Virgin Mary, and George Frideric Handel, who not only created roles for castrati but was behind the Venetian
opera's preoccupations with gender ambiguity. Discover Alban Berg’s Lulu, opera’s first openly lesbian character. And don’t forget Kiss Me Kate, the hit 1948 Broadway
musical: written by Cole Porter, married though openly gay; directed by John C. Wilson, No l Coward's ex-lover; and featuring Harold Lang, who had affairs with Leonard
Bernstein and Gore Vidal. No single volume has ever achieved the breadth of this scholarly yet eminently readable compendium. It includes overviews of genres as well as
fascinating biographical entries on hundreds of figures such as Peter Tchaikovsky, Maurice Ravel, Sergei Diaghilev, Bessie Smith, Aaron Copland, Stephen Sondheim, Alvin
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Ailey, Rufus Wainwright, and Ani DiFranco.
Encyclopedia of Gay and Lesbian Popular Culture Luca Prono 2008 Features A-to-Z listings on such topics as people, films, television shows, and sports figures that have
contributed to gay and lesbian popular culture, including entries on The Advocate, "La Cage Aux Folles," and The Village People.
Love of My Life Lesley-Ann Jones 2022-10-06 'EYEWITNESS GOLD' SUNDAY TIMES WHO - OR WHAT - WAS THE REAL LOVE OF FREDDIE MERCURY'S LIFE? THE
SENSATIONAL NEW BIOGRPHAY OF QUEEN'S FRONTMAN Millions of Queen and screen fans who watched the Oscar-winning film Bohemian Rhapsody believe that Mary
Austin, the woman he could never quite let go of, was the love of Freddie Mercury's life. But the truth is infinitely more complicated. Best-selling biographer and music
writer Lesley-Ann Jones explores the charismatic frontman's romantic encounters, from his boarding school years in Panchgani, India to his tragic, final, bed-ridden days in his
magnificent London mansion. She reveals why none of his love interests ever perfected the art of being Freddie's life partner. In Love of My Life, the author follows him
through his obsessions with former shop girl Mary, German actress Barbara Valentin and Irish-born barber boyfriend Jim Hutton. She explores his adoration of globally f ted
Spanish soprano Montserrat Caball . She delves into his intimate friendship with Elton John, and probes his imperishable bonds with his fellow band members. She deconstructs
his complicated relationship with the 'food of love' - his music - and examines closely his voracious appetite for - what some would call his fatal addiction to - sex. Which
of these was the real love of Freddie Mercury's life? Was any of them? Drawing on personal interviews and first-hand encounters, this moving book brings to the fore a host
of Freddie's lesser-known loves, weaving them in and out of the passions that consumed him. The result, a mesmerising portrait of a legendary rock star, is unputdownable.
Love of My Life, published during the year of the 30th anniversary of his death and that would have seen his 75th birthday, is Lesley-Ann's personal and compassionate
tribute to an artist she has revered for as long as she has written about music and musicians.
My love story Tina Turner 2018-10-16 Tina Turner, de lang heersende Queen of Rock ‘n’ Roll, onthult in deze onthutsende autobiografie het nooit eerder vertelde verhaal
van een wonderbaarlijk leven in de spotlights. Alles komt aan bod: haar jeugd die ze katoenplukkend doorbracht in Nutbush, Tennessee, haar reis naar de top samen met Ike
Turner, haar wereldwijde succes in de jaren ’80, tot aan het overweldigende succes van Tina: The Musical dit jaar. Tina vertelt eerlijk en onverbloemd over haar verleden,
haar diepste dalen en hoogste pieken, en alles daartussenin. My love story is een inspirerend, aangrijpend en verrassend verhaal over een carri re van meer dan 60 jaar in de
muziekgeschiedenis, en is net zo gedenkwaardig en vermakelijk als elk van haar grootse hits.
When giants walked the earth Mick Wall 2019
Slapen op Jupiter Anuradha Roy 2016-03-23 Nomi wordt als kind van acht weggenomen van haar familie en opgenomen in een ashram, waar een charismatische en imponerende
goeroe de leiding heeft. Achter de charme van Guruji gaat echter een roofzuchtige dreiging schuil, en Nomi ziet en beleeft gevaar dat ze met haar jonge geest geen plek kan geven.
Twintig jaar later keert Nomi terug naar het stadje waar de ashram zich bevond, Jarmuli. Het voorheen spirituele hart van India, het centrum van de genezing, heeft
plaatsgemaakt voor een bruisende trekpleister voor koopmannen, bezoekers en vrolijke toeristen die hun dromen najagen te midden van de tempels uit haar jeugd. Op zoek naar
wat er gebeurde met haar familie al die jaren terug wordt het geweld dat roert onder de serene oppervlakte van het stadje langzaam zichtbaar. Wanneer ze terugkomt bij de
ashram, die nog altijd bezit van haar heeft in haar dromen, ontdekt Nomi dat sommige littekens niet uit te wassen zijn. Anuradha Roy bereikte met Een atlas van onmogelijk
verlangen maar liefst zestien landen en het debuut werd door World Literature Today benoemd tot een van de zestig meest invloedrijke boeken over het India van de moderne tijd.
Haar tweede roman, The Folded Earth, ontving de Hindu Literary Prize in 2011, de Economic Crossword Prize in 2012 en belandde op de longlist van de Asian Literary Prize.
Met haar derde boek, Slapen op Jupiter, werd zij genomineerd voor de Man Booker Prize 2015 en begin 2016 won zij de DSC Prize for South Asian Literature. ‘Roy heeft het meest
krachtige wapen uit het arsenaal van een schrijver gebruikt - de vorm van de roman, met zijn vermogen om tegelijkertijd universeel en specifiek te zijn - om onbevreesd het verborgen
gezicht van de Indiase spiritualiteit te ontmaskeren in tijden waarin seksueel misbruik hoogtij viert.’ The Guardian ‘De thema’s van ontnomen onschuld, de uitvlucht in verbeelding
en de neiging om dingen te negeren worden subtiel en met gevoel behandeld in een van de beste verhalen van de afgelopen jaren. Anuradha Roy levert met dit po tische werk van
verlichtend proza een belangrijke bijdrage aan een essentieel debat en verdient een groot lezerspubliek in India en daarbuiten.’ Independent ‘Door het accent te leggen op geweld
tegen vrouwen en kinderen is Roys boek niet alleen ongelofelijk punctueel, maar ook buitengewoon dapper.’ The National Uit het juryrapport van DSC Prize for South Asian
Literature 2016: ‘Wij kozen Slapen op Jupiter van Anuradha Roy vanwege de elegantie, flair en leesbaarheid. Talrijke ethische kwesties worden op een bondige manier aan de orde
gesteld door middel van een lovenswaardige bewoording.’
Focus On: 100 Most Popular English Songwriters Wikipedia contributors
Frida Hayden Herrera 2020-07-14 De begaafde kunstenares werd pas aan het eind van haar leven ontdekt en groeide uit tot een cultfiguur. Haar werk is tegenwoordig
onbetaalbaar. Ze is de legende geworden die haar tragische levensverhaal belooft: onder anderen Trotski, Weston en Rivera waren haar minnaars, ze dweepte met het marxisme,
was openlijk biseksueel en haar betoverende kunst werd tegen wil en dank surrealistisch gedoopt In deze biografie wordt beschreven hoe de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo

(1907-1954) zich ontwikkelde tot een belangrijk surrealistische schilder, die pas een jaar voor haar dood erkenning begon te krijgen. Met haar man, de toen gevierde schilder en
volksheld Diego Rivera, leidde ze een stormachtig leven, tot haar gezondheid haar aan bed kluisterde. De Amerikaanse kunsthistoricus Hayden Herrera heeft een boeiende en
evenwichtige biografie geschreven, waarin de vele opgenomen brieven van Kahlo het geheel extra levendig maken. Ook haar werk wordt goed en duidelijk besproken. Daarmee is deze
biografie beter en informatiever dan Rauda Jamis' 'Frida Kahlo, een vrouw'.
Mark Blake 2021-11-11 'You want it all? There's not much missing here. 9/10.' - Classic Rock 'An engaging mix of humour and detailed critical analysis ... great
fun. 4/5.' - Mojo From the award-winning author of Bring It On Home: Peter Grant, Led Zeppelin and Beyond and Pigs Might Fly: The Inside Story of Pink Floyd comes
MAGNIFICO! THE A TO Z OF QUEEN. Addressing the phenomenal success of Bohemian Rhapsody, acclaimed music journalist Mark Blake builds on the legend of Queen and their
enduring audience appeal. Providing a fresh, unparalleled take on Queen's music, story and legacy, Blake's complete portrait covers not only the major hits and bestselling
albums, but also the inside stories behind the music. Via a series of essays, interviews and biographies, the author shares a wealth of lesser-known details - gained from over
thirty years of original material - and explores what the songs of Queen say about their creators.
Elvis Ray Connolly 2017-06-01 Elvis Presley was een fenomeen. Niet eerder had de wereld zoiets meegemaakt: een jongen met een gitaar, wiens portret in bijna elke tienerkamer
kwam te hangen. Hij was een en al charme en sexappeal, weergaloos op het podium en zeer getalenteerd in de studio. Met zijn uitzonderlijke succes had hij zich vrij moeten voelen
om te doen waar hij zelf zin in had. Maar hij was niet vrij. Opgezadeld met een levenslange onzekerheid en overgeleverd aan de intriges en grillen van zijn manager Colonel Tom
Parker, wist hij zijn echte dromen nooit te realiseren. Hij wou een serieuze filmacteur worden en een wereldwijde tournee opzetten, maar het kwam allemaal niet van de grond.
Elvis Presley verkocht honderden miljoenen platen, had meer hits dan welke zanger dan ook, maar hij zat gevangen in zijn eigen zwakheden en de eenzaamheid van de roem. Ray
Connolly vertelt zijn levensverhaal. Een biografie die leest als een roman.
De walrus Lars Saabye Christensen 2014-02-28 Op 4 januari 2001 wordt Kim Karlsen wakker met totaal geheugenverlies. Hij weet niet wie hij is en waar hij is. Als hij een
agenda vindt, belt hij zijn eigen nummer en krijgt op het antwoordapparaat van zichzelf te horen dat hij op avontuur is. Een hotelsleutel leert hem dat hij zich bevindt in het
Sortland Hotell, kamer 313. Hij ligt naakt op bed en wordt verrast door het kamermeisje, dat gillend de kamer weer verlaat. Kim kleedt zich aan en gaat op onderzoek uit. Dit is
het begin van wat een surrealistische tocht zal worden.
Cartoons en strips tekenen voor Dummies Brian Fairrington 2010 Na een rondleiding door de wereld van cartoons en strips, de verschillende genres en de optimale inrichting van
een werkplek komt de basis aan de orde: het tekenen. Van het op het papier zetten van een potlood tot het gebruik van correctievloeistof en het opdoen van idee n. Uitgebreid
gaat de auteur in op het bedenken en tekenen van personages. Een aantal voorbeelden is stap voor stap uitgewerkt.
Lesley-Ann Jones 1998-01 This biography aims to deconstruct the myths surrounding Queen's lead singer and provide an intimate portrayal of Freddie's life
and death. From his birthplace in Zanzibar to his final home in London, the author interviews the key people in Mercury's life.
Queen Alexis Burling 2020-12-15 This history of Queen highlights the band's career and cultural impact. Readers learn about Queen's humble beginnings in London, their
legendary performance at the 1985 Live Aid concert, and the legacy of iconic songs like "Bohemian Rhapsody." Engaging text, historic photographs, and sidebars bring the
story to life. Features include a timeline, glossary, websites, source notes, and an index. Aligned to Common Core Standards and correlated to state standards. Essential
Library is an imprint of Abdo Publishing, a division of ABDO.
Michelle Lhooq 2018-12-15 As one of the flashiest, most captivating rock bands of the 1970s and 1980s, Queen quickly became one of the most beloved rock bands
in the world. This biography explores the lesser-known parts of their story, such as their early days as a student band, as well as the formative years leading to their
global explosion. Readers will also come to understand the broad and lasting impact of the band, from Freddy Mercury's groundbreaking role as a queer icon to their musical
influence on other artists.
Paul McCartney Philip Norman 2016-05-11 Dit is het verhaal van een van de meest succesvolle songwriters van onze tijd, van een man die schijnbaar moeiteloos de mooiste
liedjes schreef, die werd overladen met roem, maar zich op zijn zeventigste nog net zo onzeker voelde als toen hij als tiener samen met John, George en Ringo de wereld veroverde.
Philip Norman laat ons kennismaken met de jonge Paul McCartney. Zijn jeugd was getekend door het verlies van zijn moeder Mary. Zijn vader Jim werd niet alleen Pauls houvast,
maar ook zijn eerste en enige muziekleraar. Norman toont hoe de samenwerking met John Lennon zich vormt, hoe het nog piepjonge duo de ene hit na de andere produceert, en hoe hun
onderlinge wedijver uiteindelijk leidt tot het uiteenvallen van de Beatles. Maar hij vertelt ook het verhaal dat volgt, van de ex-Beatle Paul McCartney, die zich terugtrekt in
Schotland, waar hij besluit zijn eigen band Wings op te richten. Philip Norman sprak zowel met familieleden als met McCartneys beste vrienden, en dus lezen we voor het eerst in
alle volledigheid over het veelbewogen priv leven van Sir Paul. Hiermee is dit het complete en fascinerende levensverhaal van een van de grootse iconen uit de geschiedenis van
de popmuziek. Philip Norman publiceerde in 1981 Shout!, de bejubelde biografie van de Beatles. Hij schreef eveneens de succesvolle en veelgeprezen biografie n van Elton John,
Buddy Holly, John Lennon en Mick Jagger.
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