
2010 m.  žurna lo 
„Forbes“ 100 įtakingiau-
sių muzikos atlikėjų rinki-
muose Beyoncé pripažin-
ta kaip įtakingiausia pa-
saulio asmenybė, taip 
pat ji buvo įvardinta 
kaip viena iš daugiausiai 
uždirbančių muzikantų, 
nesulaukusi 30 metų, 
kurios pajamos per 2008
–2009 metus siekė 
$87 milijonus dole-
rių.2010 m. muzikinio 
kanalo VH1 sudarytame 
sąraše Beyonce atsidūrė 
52 vietoje tarp 100 Visų 
laikų geriausių muzikan-
tų. Knowles kartu su gru-
pe Destiny's Child yra 
pardavusi daugiau kaip 
50 milijonų įrašų visame 
pasaulyje, o iki šiol Bey-
once pardavė daugiau 
kaip 75 milijonų įrašų 
visame pasaulyje ir taip 
ji tapo viena populia-
riausių visų laikų daini-

Daugiau apie ją...         Vaikystė.. 

Darbas.. 

Beyonce išgarsėjo taip anks-
ti, kad neteko dirbti kokio 
darbo! Nes akivaizdu, nuo-
stabus balsas atnešė jai vis-
ką. 
 

“Džiaugiuosi, kad man 
taip pasisekė”,-pasakoja 
dainininkė. 

Gimė 1981m. Rugsėjo 4 dieną. (33 metai). Išgarsėjo 1990m. Viduryje ir 

yra dėmesio centre iki pat dabar. 

 

 

Beyoncé Giselle Knowles  

 Ji išgarsėjo kartu su grupe 

“Destiny’s child” 

 Ji ne tik dainininkė, bet ir 

dizainerė, choreogra-

fe,modelis, įrašų prodiuse-

rė,aktorė, vaizdo klipų 

režisierė, porfiumere ir 

puiki mama! 

 Su vyru Jay-Z buvo paskelb-

ta turtingiausia pora pasau-

lyje 

 Buvo išrinkta gražiausia 

pasaulio moterimi pagal 

žurnalą “PEOPLE”! 

Jau nuo vaikystės domėjosi dainavimu, lankė baž-
nyčios chorą, operos dainavimo pamokas. 1988 
m. ji nugalėjo pirmajame talentų šou, atlikusi John 
Lennono dainą „Imagine“. Būdama aštuonerių ji 
su drauge La Tavia Robertson sukūrė grupę „Girls 
Tyme“, kurios vadybininku tapo Beyoncé tėvas 
Metthew Knowles. Vėliau prie grupės prisijungė 
Kelly Rowland, LeToya Luckett. Su Beyoncé’s tėvų 
pagalba merginos pradėjo aktyviai repetuoti ir 
ruoštis talentų šou pasirodymams gimtajame 
Hiustone. Pradėjusi aktyviai koncertuoti Beyonce 
kurį laiką buvo mokoma namuose, nes neturėjo 
pakankamai laiko lankyti mokyklą. Beyonce at-
skleidė, kad ji turėjo stengtis susidraugauti su ben-
draamžiais, kai buvo paauglė. Beyonce augdama 
daug draugų neturėjo, atlikėja sakė: „Socialiai aš 
neprisitaikydavau. Būdama 14 metų, aš išėjau iš 
mokyklos ir turėjau asmeninį mokytoją. Niekada 
nebendravau tiek ilgai, kiek užtektų susirasti drau-
gų, todėl šeima tapo mano draugais“. Nuo mažens 
Beyonce, kuri tapo sėkminga pop muzikos atlikėja 
su „Destiny’s Child“ grupe, žinojo, kad ji nori būti 
dainininkė, nors ir jautėsi drovi su savo bendra-
amžiais, tačiau ant scenos jautėsi puikiai. 

Interviu su „The Sun“ laikraščiu, ji pridėjo: „Labai 
anksti mano mama pasakojo man apie mano sva-
jones. Pradžioje norėjau būti plaukų stilistė, tada 
šokių mokytoja. Kai man buvo septyneri, aš pir-
mą kartą pasirodžiau ant scenos ir tada įsimylė-
jau dainavimą. Po pasirodymo mamai pasakiau, 
kad noriu būti dainininkė. Būdama devynerių, 
dainavau grupėje, o mano tėtis Matthew paliko 
savo darbą, kad galėtų tvarkyti grupės reika-

lus.“ [4] 1996 m. Beyonce’s tėvas paliko savo darbą 
Xerox kompanijoje ir visą dėmesį skyrė grupės 
reikalams. Nuo tada grupės pavadinimas keitėsi 
keletą kartų, kol 1997 m. grupė pasivadino Desti-
ny's Child, pasirašė kontraktą su Columbia Records 
ir įrašė filmo Vyrai juodais drabužiais garso takelį 
„Killing time“. 
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