všetko o

Keď Billie Eilish vyrastala, videla, ako jej starší
brat postupne prepadol čaru hudby. Jej matka
skladala a jej otec hral na niekoľkých hudobných
nástrojoch, ako piano alebo ukulele. Hudobné
vlny šíriace sa ich domom naladili Billie, aby sa
vydala na cestu za kariérou v hudobnej brandži.
Okrem všetkých svojich talentov má Billie
vlastný, jedinečný štýl. Oblieka sa do voľného
skejtárskeho oblečenia a raz sa k tomu
vyjadrila: „Vždy nosím presne ten typ oblečenia,
v ktorom sa ľahko prehrejete a umriete.“
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MENO: Billie Eilish Pir
ate Baird O‘Connell
UMELECKÉ MENO: Bil
lie Eilish
DÁTUM NARODENIA:
18. december 2001
ZNAMENIE: Strelec
NARODENÁ V: Los An
geles, K alifornia
PRESLÁVILA SA AKO: S
peváčka, pesničkárka

All About
Billie

[DESIGN NOTE:] Page 12-13 is a section opener. Pages 14-35 will include
the 4k of bio content about Billie these pages will have running text and
a mix of images.

Billie
vždy
milovala
speváčkou
20-21 and
28-29
– song hudbu.
lyrics canJe
beamerickou
repeated across
the spread in a graphstyle
aicpesničkárkou.
V ôsmich rokoch nastúpila do speváckeho
zboru, keď mala jedenásť, začala písať a spievať
vlastné pesničky. Jej starší brat Finneas O’Connell patrí
k tým, ktorí ju počas dospievania najviac ovplyvnili.
Mal svoju vlastnú skupinu a napísal skladbu Ocean
Eyes, ktorú Billie naspievala a následne zverejnila
online. Stal sa z nej hit a prvý prelom v jej kariére.

cela,
„vždy som si robila, čo som ch
.“
a vždy som bola tým, kto som
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neposlušná
hviezda popu
[TEXT HEADER:] The Bad Girl of Pop (WT)
[TEXT QUOTE:]

[DESIGN NOTE:]

Dnes sa môže zdať, že Billie
Eilish je úplne všade. Jej
chytľavé melódie sa šíria
z každého zariadenia, videá
a stories plnia sociálne siete
a jej osobitý štýl ovplyvňuje
svet módy mužov i žien
viac ako dvakrát starších,
ako je ona. Je hudobnou
senzáciou, ikonou
štýlu a influencerkou
bez konkurencie s viac
fanúšikmi medzi
celebritami, ako by ste
napočítali originálnych kúskov v jej šatníku (a tých je naozaj
veľa). Odkiaľ sa ale vzala? Ak by ste sa na jej kariéru pozreli
povrchne, mohli by ste si myslieť, že táto hviezda goth-popu
vyhrala v nejakej lotérii, keď vyrazila zo štúdia v izbe svojho
brata priamo do stratosféry medzi najväčšie hviezdy. Je jej
úspech naozaj len krátkym zásahom šťastia, ktoré mohlo
stretnúť kohokoľvek, alebo táto talentovaná speváčka zbiera
plody dlhoročnej tvrdej driny? Pokračujte ďalej a rozpleťte
záhady tejto hudobnej legendy.
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