
Βρετανοί μουσικοί απο την 
δεκαετία του '90 εως σήμερα – 

Adele/Bonnie Tyler 



Adele 

Πραγματικό όνομα: Αντελ Λώρι Μπλου 

Άντκινς 

Γέννηση: 5 Μαΐου 1988 (25 ετών) Τότεναμ, 

Λονδίνο 

Εθνικότητα: Αγγλική 

Υπηκοότητα: Βρετανική 

Είδος Τέχνης: Τραγούδι 

Καλλιτεχνικά ρεύματα: Ποπ, σόουλ, μπλουζ 



Σύντομη βιογραφία 



Η Adele γεννήθηκε στο 
Tottenham του Λονδίνου 
στις 5 Μαϊου του 1988. 

Άρχισε να τραγουδάει στα 
τέσσερα χρόνια της, 
ανακαλύπτοντας έτσι το 
πάθος της για τη μουσική και 
το τραγούδι. 

Οι Spice Girls ήταν 
σημαντική επιρροή για την 
Adele, όπως δηλώνει η ίδια. 

Στην ηλικία των εννέα 
χρόνων, η Adele μαζί με την 
μητέρα της μετακόμισαν στο 
Brighton. 

Δύο χρόνια αργότερα, 
μετακόμισε πάλι στο Λονδίνο. 

 
 

Αφού μετακόμισε στο νότιο μέρος 
του Λονδίνου, άρχισε να ασχολείται 
με R&B καλλιτέχνες όπως Aaliyah, 
Destiny's Child και Mary J. Blige. 

 



 Στα 14 της, η Adele 
ανακάλυψε την Etta 
James και την Ella 
Fitzgerald καθώς βρήκε 
τυχαία τους δίσκους τους 
στο τοπικό δισκοπωλείο 
της. 

 

Η Adele άρχισε να 
ακούει τότε Etta 
James κάθε νύχτα για 
μία ώρα, και μέσω 
αυτης της διαδικασίας 
εξοικειωνόταν με την 
φωνή της. 

 



Δισκογραφία και καριέρα 



2011 



 

Την Αντέλ είχε προσεγγίσει 
η σημερινή δισκογραφική 
της εταιρεία όταν φίλοι της 
είχαν ανεβάσει υλικό της 
στον ιστότοπο Myspace. 
Το πρώτο της άλμπουμ με 
τίτλο 19 έγινε τέσσερις 
φορές πλατινένιο στη 
Βρετανία. 

 

Το δεύτερο της άλμπουμ 21, 
που κυκλοφόρησε το 2011, 
έγινε 14 φορές πλατινένιο 
στη Βρετανία. 

Οι πωλήσεις του 21 μέχρι το 
τέλος του 2011, το έκαναν το 
μεγαλύτερο σε πωλήσεις 
Άλμπουμ του 21ου αιώνα 
στη Βρετανία. 
 

 

Είναι η μοναδική 
καλλιτέχνης που 
κατέχει πωλήσεις 
πάνω από 3 
εκατομμύρια μέσα 
σε ένα μόνο χρόνο, 
στη Βρετανία, ενώ 
έγινε η πρώτη εν 
ζωή καλλιτέχνης 
που έσπασε το 
ρεκόρ των Μπητλς, 
από το 1964. 



Με την κυκλοφορία του Set 
fire to the rain έγινε η πρώτη 
ερμηνεύτρια που κατάφερε να 
έχει τρεις συνεχόμενες πρωτιές 
στα Αμερικάνικα charts, και με 
μόλις δύο δίσκους στο ενεργητικό 
της, η Αντέλ κέρδισε εννέα 
συνολικά βραβεία Γκράμμυ. 

 

Τα τραγούδια της είναι 
γραμμένα από την ίδια και 
συνήθως, προέρχονται από 
ερωτικές απογοητεύσεις. 

 

Το τραγούδι Someone Like 
You, γραμμένο για μια χαμένη 
της αγάπη, βρέθηκε στην κορυφή 
των τσαρτς σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. 



Η μεγαλύτερη της επιτυχία 
επί αμερικάνικου εδάφους 
θεωρείται το Rolling in the 
deep, το οποίο ήταν το 
καλύτερο σε πωλήσεις σινγκλ 
στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
το 2011, παραμένοντας στη 
κορυφή του Billboard για 
επτά εβδομάδες. 



2012-2013 



    

Μετά απο αρκετά προβλήματα 
υγείας, η Adele επανήρθε τον 
Φεβρουάριο του 2012 στα 
μουσικά δρώμενα ερμηνεύοντας 
ζωντανά στην τελετή των 
βραβείων Γκράμμυ, στο Λος 
Άντζελες και αργότερα στα Brit 
Awards στο Λονδίνο. 

 

Το τραγούδι “Skyfall” , το 
οποίο έγραψε μαζί με τον 
παραγωγό Paul Epworth, 
αποτελέι αναπόσπαστο κομμάτι 
της 23ης ταινίας James Bond. 

 

Το “Skyfall” συμπεριλήφθηκε 
στο Billboard Hot 100 στην 
όγδοη θέση, και ήταν το πρώτο 
τραγούδι της Adele που έφτασε 
το Top 10, με 261,000 πωλήσεις 
στις ΗΠΑ μέσα σε μόλις τρείς 
μέρες. 



Άλμπουμ και Σίνγκλ 

Τα δύο άλμπουμ της Adele έως τώρα ειναι: 

“19” (2008) 

“21” (2011) 

Σίνγκλ: 

"Chasing Pavements" (2008) 

"Make You Feel My Love" (2008) 

"Rolling in the Deep" (2010) 

"Someone Like You" (2011) 



Άλμπουμ και Σίνγκλ 

"Set Fire to the Rain" (2011) 

"Rumour Has It" (2012) 

"Skyfall"(2012) 


