Life In Motion An Unlikely Ballerina Young
Readers Edition
Yeah, reviewing a books Life In Motion An Unlikely Ballerina Young Readers Edition
could be credited with your close friends listings. This is just one of the solutions for you
to be successful. As understood, endowment does not suggest that you have fantastic
points.
Comprehending as competently as understanding even more than new will come up
with the money for each success. next to, the message as competently as acuteness of
this Life In Motion An Unlikely Ballerina Young Readers Edition can be taken as well as
picked to act.

Blood of eden Julie Kagawa 2013-11-19 Blood of Eden Deel 1 Allie doet het

onmogelijke: ze sterft om te kunnen overleven. De zeventienjarige Allie moet zien te
overleven in een verwoeste wereld waarin vampiers de macht hebben. Nadat een van
haar voedselstrooptochten haar bijna fataal is geworden, laat meestervampier Kanin
haar kiezen: sterven of een vampier worden. Ze kiest voor het laatste, en dat brengt
weer heel andere problemen met zich mee. Wat het betekent om een vampier te zijn,
merkt ze pas echt als ze verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér menselijke Zeke.
Wat zal er gebeuren als hij erachter komt wat ze werkelijk is? Haar hart mag dan niet
meer kloppen, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebroken kan worden...
Michaela Deprince Carrie Myers 2020-08 Michaela DePrince was born in Sierra Leone
and grew up in the United States. She rose to fame as a ballet dancer in the late 2000s.
Learn more about DePrince's life as a famous ballerina!
Ze noemden me duivelskind Michaela DePrince 2014-09-16 Michaela DePrince werd in
1995 geboren in het door een bloedige burgeroorlog geteisterde Sierra Leone. Als haar
vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder aan ondervoeding sterft, wordt
Michaela in een weeshuis geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de witte
vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en mishandeld, totdat een Amerikaans
echtpaar haar op vierjarige leeftijd adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben:
ballerina worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet en laten haar
les nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en vecht zich in de harde en door
vooroordelen gekenmerkte wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me

duivelskind vertelt op indrukwekkende wijze hoe Michaela DePrince uitgroeit van
oorlogswees tot beroemd ballerina. 'Een van de meest inspirerende boeken die ik las
dit jaar.' Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal, waar mijn hart van opleeft en tegelijkertijd
van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een getalenteerde, gedreven en prachtige jonge
vrouw. En wat een schitterend verhaal. Net een sprookje. Ongelooflijk!' Magali Messac,
ballerina en Michaela's grote voorbeeld
De haastige man Michael Gerard Bauer 2007 Als een jongen van een jaar of twaalf een
portret van zijn schuwe, getraumatiseerde buurman gaat tekenen, ontwikkelt zich een
bijzondere vriendschap.
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De
perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit
voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark
Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren van
deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En
over een van de meest spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en
film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West
Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste
filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam
die waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op
een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft van het verhaal.

Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes
was ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar
zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show,
zonder dat ze daar zelf voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer
moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor
elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark
Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die
het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven en
emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen van optreden op
het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de
buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte
wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de
auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te bewegen
als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen
geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief
of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware
wilskracht. Om vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een
manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will
Smith
Life in Motion Misty Copeland 2016-12-06 Determination meets dance in this middle

grade adaptation of the New York Times bestselling memoir by the first AfricanAmerican principal dancer in American Ballet Theatre history, Misty Copeland. As the
first African-American principal dancer at the American Ballet Theatre, Misty Copeland
has been breaking down all kinds of barriers in the world of dance. But when she first
started dancing—at the late age of thirteen—no one would have guessed the shy,
underprivileged girl would one day make history in her field. Her road to excellence was
not easy—a chaotic home life, with several siblings and a single mother, was a stark
contrast to the control and comfort she found on stage. And when her home life and
incredible dance promise begin to clash, Misty had to learn to stand up for herself and
navigate a complex relationship with her mother, while pursuing her ballet dreams. Life
in Motion is a story for all the kids who dare to be different, dream bigger, and want to
break stereotypes in whatever they do.
Dance Pedagogy for a Diverse World Nyama McCarthy-Brown 2017-04-26 Issues of
race, class, gender and religion permeate the study of contemporary dance, resulting in
cultural clashes in classrooms and studios. The first of its kind, this book provides
dance educators with tools to refocus teaching methods to celebrate the pluralism of
the United States. The contributors discuss how to diversify ballet technique classes
and dance history courses in higher education, choreographing dance about socially
charged contemporary issues, and incorporating Native American dances into the
curriculum, among other topics. The application of relevant pedagogy in the dance

classroom enables instructors to teach methods that reflect students' culture and affirm
their experiences.
Born to run Bruce Springsteen 2016-09-28 ‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De
afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal
opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke pagina
van dit boek af. Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de
persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen wil
vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind
het gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New York Times
Een leven in stukken Bryan Cranston 2017-05-06 Bryan Cranston, de man die
beroemd werd als Walter White uit Breaking Bad, speelde zijn eerste rol als
zevenjarige in een reclamespot. Met zijn oudere broer speelde hij hele scènes na uit
films die ze in de plaatselijke bioscoop zagen. Tot zijn vader spoorloos verdween.
Acteren werd aan de kant geschoven, misschien in een onbewuste poging om los te
komen van zijn afwezige vader. Hij werd politieagent. Tot hij op een dag, tijdens een
roadtrip, het licht zag en oog in oog stond met zijn authentieke roeping. Acteren: dat
was wat hij met zijn leven wilde doen. Met veel humor en een bijzondere nederigheid is
Cranston de chroniqueur van zijn onwaarschijnlijke opgang van soapacteur tot
wereldster. Geen onderwerp gaat hij uit de weg, zoals weinigen dat durven. Cranston
heeft veel te zeggen over aangeboren talent, over de voordelen, de nadelen en het

onderhoud ervan. Uiteindelijk gaat Een leven in stukken over de noodzaak en de kracht
van hard werken.
Dans van schaduwen Yelena Black 2016-04-21 Vanessa zit op een exclusieve
balletacademie, dezelfde als die waar haar oudere zus Margaret heen ging voordat ze
verdween. Vanessa heeft het gevoel dat ze nooit in haar voetsporen zal kunnen treden.
Al snel heeft ze de aandacht van maar liefst drie mannen: de superknappe Zep, de
mysterieuze Justin en charmante Josef. Wanneer hij haar vraagt voor de hoofdrol in De
Vuurvogel heeft Vanessa nog geen idee van het gevaar dat voor haar ligt.
Russische winter Daphne Kalotay 2010-10-20 Russische winter is een indrukwekkende
roman over het leven van kunstenaars en schrijvers onder een totalitair regime, het
gebrek aan de vrijheid om te schrijven wat je wilt, te reizen of lief te hebben. Daarbij is
het een prachtig portret van intense liefde en vernietigende jaloezie die uiteindelijk
leiden tot desastreus verraad. Nina Revskaya was in de jaren vijftig de prima ballerina
van het Bolsjoi Ballet, tot zij ontsnapte naar het Westen. Tientallen jaren later woont zij
in Boston en besluit haar beroemde collectie juwelen te verkopen om voor altijd een
streep onder haar verleden te zetten. In plaats daarvan wordt ze overspoeld door
herinneringen aan haar moederland en de gebeurtenissen die haar leven destijds
hebben bepaald: haar vriendschap met buurmeisje Vera, wier ouders werden
gedeporteerd naar een werkkamp, haar glamoureuze leven als prima ballerina terwijl
de Sovjet-Unie leed onder de dictatuur, en haar stormachtige relatie met Viktor, een

charismatische dichter wiens politieke eigenzinnigheid grote problemen veroorzaakte
voor hen allebei. Haar halve leven heeft Nina haar geheimen bewaard, maar twee
mensen weigeren het verleden te laten rusten: Drew, een weetgierige werkneemster
van het veilinghuis, en Grigori, een professor Russisch die denkt dat Nina de sleutel
heeft tot zijn eigen in nevelen gehulde afkomst. Samen zetten ze een reeks
onthullingen in gang die de levens van alle betrokkenen zullen veranderen.
Othello, of, De Moor van Venetiën; treurspel William Shakespeare 1813
The Small Book of Hip Checks Erica Rand 2020-11-23 In The Small Book of Hip
Checks Erica Rand uses multiple meanings of hip check—including an athlete using
their hip to throw an opponent off-balance and the inspection of racialized gender—to
consider the workings of queer gender, race, and writing. Explicitly attending to
processes of writing and revising, Rand pursues interruption, rethinking, and redirection
to challenge standard methods of argumentation and traditional markers of heft and
fluff. She writes about topics including a trans shout-out in a Super Bowl ad, the heyday
of lavender dildos, ballet dancer Misty Copeland, the criticism received by figure skater
Debi Thomas and tennis great Serena Williams for competing in bodysuits while Black,
and the gendering involved in identifying the remains of people who die trying to cross
into the United States south of Tucson, Arizona. Along the way, Rand encourages
making muscle memory of experimentation and developing an openness to being

conceptually knocked sideways. In other words, to be hip-checked.
Muren van verraad Nova Ren Suma 2015-07-29 'Een realistisch boek met
bovennatuurlijke elementen die ontaarden in een naargeestig, pijnlijk, maar prachtig
einde dat de rillingen over je rug doet lopen.' - Kirkus Reviews, starred review 'Suma
excelleert in surrealistische, verontrustende verhalen in een levendige stijl, en deze
psychologische thriller is geen uitzondering. Een beangstigend, fantastisch boek.' –
Booklist, starred review Een veroordeelde moordenares en een topballerina in spe. Wat
hebben ze met elkaar gemeen? Muren van verraad is het verhaal van een meisje met
een veelbelovende toekomst voor zich. Haar leven draait in één tragische middag van
veelbelovend naar uitzichtloos. Het verhaal wordt verteld door Amber en Violet: de een
zit in een jeugdgevangenis, de ander is een danseres met een mooie toekomst. Op het
eerste gezicht zijn ze complete vreemden die niets met elkaar gemeen hebben. Amber
zit vast in Aurora Hills, een beveiligde jeugdinrichting. Als op een nacht alle sloten
openspringen, ontstaat er totale gekte onder de 42 meisjes die er hun straf uitzitten. De
een grijpt haar kans om te ontsnappen, de ander weet niet wat ze met de nieuw
verworven vrijheid aanmoet. Violet is een danseres die op het punt staat naar New
York City te vertrekken om daar door te breken. Hoewel ze egoïstisch en met zichzelf
ingenomen is, kan ze de dood van haar vriendin Orianna niet vergeten. Niet omdat ze
zich schuldig voelt, maar vanwege het mogelijke effect ervan op haar huidige leven en
haar dansopleiding aan het prestigieuze Juilliard. Langzaam wordt duidelijk dat Amber

en Violet nauw met elkaar verbonden zijn door Orianna. Ook zij had een glorieuze
toekomst als ballerina voor zich liggen, maar anders dan Violet moet ze knokken voor
elke kans in het leven. Desondanks is Violet jaloers op Ori, wetende dat zij niet het
natuurlijke talent voor ballet van Ori heeft. Als er twee concurrentes worden vermoord,
belandt Ori in Aurora Hills. Krijgt een schuldige uiteindelijk altijd haar verdiende straf?
Of zal een onschuldige voor altijd de last van de schuld blijven dragen? Nova Ren
Suma is auteur van diverse Young Adult-boeken. Ze heeft voor diverse uitgeverijen
gewerkt, geeft YA-schrijfworkshops en woont in New York.
Misty Copeland Golriz Golkar 2018-08 "Learn about how Misty Copeland broke barriers
for dancers of color and worked her way to the top"-Ik Elton John 2019-10-15 In zijn eerste en enige autobiografie vertelt poplegende Elton
John het verhaal van zijn buitengewone leven: hoe het verlegen jongetje Reginald
Dwight transformeerde tot de 23-jarige ster die het publiek tijdens zijn eerste
Amerikaanse tournee verbijsterde met zijn felgele tuinbroek en een handstand.
Openhartig schrijft hij over de eerste afwijzing van zijn werk tot het bestormen van de
hitparades; over de vriendschappen met Bernie Taupin, John Lennon, Freddie Mercury
en George Michael; over de excessen en de verslavingen die hem decennialang in hun
greep hielden, maar ook hoe hij weer clean werd en eindelijk zijn grote liefde vond. Dit
is Elton John - warm, grappig en oprecht - over zijn muziek en relaties, zijn successen

en zijn mislukkingen.
Presence Amy Cuddy 2016-02-25 'Verplicht leesvoer voor iedereen die het allerbeste
uit zichzelf wil halen.' — Kim Hubbard, auteur van People Heb je dat wel eens – dat je
na een zenuwslopende uitdaging meteen verlangt naar een herkansing? Misschien na
een sollicitatiegesprek, een optreden of een lastige presentatie? Juist op momenten die
authenticiteit en kracht van je vragen, kun je je onecht en krachteloos voelen. En kun je
daarna jezelf allerlei verwijten maken en er nog jarenlang met spijt op terugkijken. Amy
Cuddy heeft miljoenen kijkers in vervoering gebracht met haar TED-talk over ‘power
poses’. Nu geeft ze ons de intrigerende wetenschappelijke feiten. Ze leert ons
eenvoudige technieken die ons helpen om los te komen van angst op spannende
momenten en het beste uit onszelf te halen. Presence kenmerkt zich door een stevige
wetenschappelijke onderbouwing die op een toegankelijke manier wordt gebracht door
een gepassioneerde auteur. Het boek staat vol persoonlijke verhalen van mensen die
ooit in de greep waren van angst maar dankzij de adviezen van Cuddy tijdens
spannende momenten (weer) een beroep kunnen doen op hun persoonlijke kracht.
Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici betwijfelden of ze
ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar opleiding af zou kunnen maken.
Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard Business
School. Zij imponeerde in 2012 kijkers over de hele wereld met haar ted-talk over
‘power poses’, die nog steeds in de top-drie van meest bekeken ted-talks aller tijden

staat. 'Cuddy legt een hartverwarmende bescheidenheid aan de dag. Haar eigen
"presence" – haar hartsverlangen om de onzekeren en twijfelaars onder ons te helpen
in dit tijdperk van angst – is voelbaar op iedere bladzijde. Presence is concreet én
inspirerend, eenvoudig én ambitieus. Maar boven alles: heel krachtig.' — New York
Times 'Amy Cuddy maakt de wereld moediger met haar boek. Moed is op een goede
manier besmettelijk en presentie zet aan tot presentie. Ze wisselt wetenschap,
praktijkvoorbeelden en individuele verhalen af om duidelijk te maken hoe we in
uitdagende situaties ons moedigste, meest authentieke zelf kunnen aanspreken en
anderen kunnen uitnodigen om hetzelfde te doen. Dit boek is een game-changer!' —
Brene Brown
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe
kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger.
Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de
perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje
ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn
vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto
tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn
vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs
wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als

opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide
feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het
bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli
vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en
leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen
worden ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs’ naasten die voor het eerst
meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret
ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo
wordt duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’
de juiste producten kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven
werd hij geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die
gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest
succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ –
Eddy Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie
toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details
over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Verbaas me Maggie Shipstead 2014-11-10 Verbaas me is het verhaal van Joan, een
jonge Amerikaanse ballerina die in 1975 Arslan Roesakov, de ster van het Russische
Kirovballet, helpt over te lopen naar het Westen. Er volgt een korte doch vurige
liefdesaffaire. Als Joan beseft dat ze qua talent niet eens in de schaduw van haar

minnaar kan staan, verlaat ze haar balletgezelschap en sticht ze met haar jeugdvriend
Jacob een gezin. Ze verhuizen naar Californië, waar Joan balletles gaat geven. Haar
zoon Harry blijkt een uitzonderlijk talent en hij krijgt een aanstelling bij Joans vroegere
gezelschap in New York. Op dat toneel monden de gebeurtenissen langzaam maar
zeker uit in een hartverscheurende, maar onvermijdelijke ontknoping. Heen en weer
springend door de tijd en in de beleving van diverse personages ontspint zich een
intrigerend en ontroerend verhaal over mensen die kunst in dit geval dans boven alles
stellen, desnoods ten koste van (slacht)offers op het persoonlijke vlak.
A Black Woman Did That Malaika Adero 2021-07-20 A Black Woman Did That!
spotlights vibrant, inspiring black women whose accomplishments have changed the
world for the better. A Black Woman Did That! is a celebration of strong, resilient,
innovative, and inspiring women of color. Through vibrant illustrations and engaging
storytelling, author Malaika Adero spotlights well-known historical figures including Ida
B. Wells, Madam CJ Walker, Mae Jemison, and Shirley Chisholm, as well as
contemporary stars including Kamala Harris, Stacey Abrams, Jesmyn Ward, Ava
DuVernay, and Amy Sherald. Readers will recognize some names in the book, but will
also be introduced to many important Black women who have changed history or who
are reshaping the cultural landscape. They’ll learn: *how Barbara Harris became the
first female bishop of the Episcopal Church *how Misty Copeland became the first
Black principal dancer of the American Ballet Theater *how the work and inventions of

Dr. Patricia Bath have saved or restored the eyesight of people around the world *how
Shirley Chisolm changed the face of politics in America *how Glory Edim has turned
her passion for reading into a thriving online community *and much more! .
Misty Copeland Erin Staley 2017-07-15 Misty Copeland is probably the most famous
ballerina in the world. She didn't begin dancing until age thirteen, but she quickly
surpassed all her peers to be declared a prodigy. Her hard work and talent have landed
her the career of a lifetime. Through engaging text and quotes from the dancer, readers
will learn about Copeland's life, hardships, and accomplishments. Full-color photos
from throughout Copeland's life will give readers insight into the dancer's personal life
and career. The glossary helps readers learn new vocabulary, while Further Reading
encourages deeper exploration into the world of dance.
Duisternis Gillian Flynn 2012-07-24 Libby Day was zeven toen haar moeder en twee
zusjes werden vermoord. Libby wist het huis te ontvluchten, de ijskoude januarinacht
in. Ze overleefde en getuigde tegen haar broer Ben, die werd veroordeeld voor de
slachtpartij.Vijfentwintig jaar later is een genootschap ervan overtuigd dat Ben niet de
moordenaar is. Ze vragen Libby om details, bewijzen waarvan ze hopen dat die Ben
zullen vrijpleiten. Stukje bij beetje komt de onvoorstelbare waarheid uit...
Pinokkio Walter Elias Disney 1977 Wonderlijke belevenissen van een tot leven
gekomen houten pop.
Als geen ander Una LaMarche 2016-01-06 Een eerste liefde raakt je altijd tot in de kern

van je wezen. Maar alleen de meest wezenlijke liefde verandert je leven voor altijd.
Devorah is een lief meisje dat nooit is afgeweken van haar strenge chassidische
opvoeding. Jaxon is een grappige en slimme nerd die zich nooit gemakkelijk heeft
gevoeld in de buurt van meisjes. Ze hebben hun hele leven doorgebracht in Brooklyn
aan weerszijden van dezelfde straat. Hun paden hebben elkaar nooit eerder gekruist...
Tijdens een orkaan stranden ze samen in een lift, waar het lot ze geen andere keuze
laat dan een verbinding aan te gaan. Hoewel hun relatie ten strengste verboden is,
spreken Devorah en Jax in het geheim met elkaar af en riskeren ze alles om samen te
kunnen zijn. Maar hoe ver kunnen ze gaan?
Who Did It First? 50 Icons, Luminaries, and Legends Who Revolutionized the World
Megan Reid 2020-10-13 A vibrantly illustrated and compelling collection of profiles
about women and men—and one dog!—who made indelible marks in entertainment,
science, politics, and sports. You may know that Beyoncé was the first Black woman to
headline Coachella. And maybe you know that Pelé was the first soccer player to score
1,000 professional goals. You might not know that RuPaul Charles was the first drag
queen to get a star on the Hollywood Walk of Fame. Or that Selena Quintanilla-Pérez
was the first Latinx artist to have an album hit the top of the Billboard 200. Written by
Megan Reid and illustrated by Jess Cruickshank, Who Did It First? 50 Icons,
Luminaries, and Legends Who Revolutionized the World celebrates fifty trailblazers
who made the world a better place. Filled with profiles highlighting what each subject

accomplished first alongside vibrant illustrations, this book is a celebration of the iconic
figures who have paved the way for future generations. Perfect for fans of Little
Leaders, Women in Science, and Rad Women Worldwide, Who Did It First? makes a
wonderful gift for any occasion and is a must-have for every young reader’s library.
Featuring those mentioned above along with Shirley Chisholm, Janet Jackson, Rita
Moreno, Harvey Milk, Stephen Hawking, Michael Jordan, and more.
Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle
ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New York en beiden
een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst
overduidelijk beter dan Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk overspannen
teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan
dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere.
Maar de druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt
ze naar zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten
spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen dansen,
ieder op hun eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt om
ongeschonden uit het labyrint van de balletwereld te komen.
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 carrière van meer dan 60 jaar
in de muziekgeschiedenis, en is net zo gedenkwaardig en vermakelijk als elk van haar
grootse hits.
Feo en de wolven Katherine Rundell 2018-11-15 Feo en de wolven is het
sprookjesachtige verhaal van Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen
en wordt beschouwd als een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit
moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt.
Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie.
Haar moeder leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in
de wildernis. Feo lijkt een speciale band te hebben met drie van de wolven die altijd in
de buurt van hun huis rondzwerven. Dan wordt Feo’s moeder gevangengenomen door
het leger. Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde landschap onderneemt om
haar moeder te bevrijden, leren de wolven haar hoe ze moet overleven in een
gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell,
auteur van o.a. The Rooftoppers en The Explorer (verschijnen nog in het Nederlands),
kreeg voor haar werk onder andere de Costa Children’s Book Award, de Waterstones

Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van Katherine Rundell is
anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op
en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te komen tegen het kwaad.
Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum,
Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle jeugdroman, van een van de
belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
Britannica Book of the Year 2015
Ballet Class Melissa R. Klapper 2020-01-31 Surveying the state of American ballet in a
1913 issue of McClure's Magazine, author Willa Cather reported that few girls
expressed any interest in taking ballet class and that those who did were hard-pressed
to find anything other than dingy studios and imperious teachers. One hundred years
later, ballet is everywhere. There are ballet companies large and small across the
United States; ballet is commonly featured in film, television, literature, and on social
media; professional ballet dancers are spokespeople for all kinds of products; nail
polish companies market colors like "Ballet Slippers" and "Prima Ballerina;" and, most
importantly, millions of American children have taken ballet class. Beginning with the
arrival of Russian dancers like Anna Pavlova, who first toured the United States on the
eve of World War I, Ballet Class: An American History explores the growth of ballet
from an ancillary part of nineteenth-century musical theater, opera, and vaudeville to
the quintessential extracurricular activity it is today, pursued by countless children

nationwide and an integral part of twentieth-century American childhood across borders
of gender, class, race, and sexuality. A social history, Ballet Class takes a new
approach to the very popular subject of ballet and helps ground an art form often
perceived to be elite in the experiences of regular, everyday people who spent time in
barre-lined studios across the United States. Drawing on a wide variety of materials,
including children's books, memoirs by professional dancers and choreographers,
pedagogy manuals, and dance periodicals, in addition to archival collections and oral
histories, this pathbreaking study provides a deeply-researched national perspective on
the history and significance of recreational ballet class in the United States and its
influence on many facets of children's lives, including gender norms, consumerism,
body image, children's literature, extracurricular activities, and popular culture.
Text Sets Joanne Kilgour Dowdy 2018-06-01 Written by educators from diverse
experiences, Text Sets: Multimodal Learning for Multicultural Students provides readyto-use multicultural text sets complete with annotations, instructional activities, and
multimedia tools, as well as a framework for building and using new sets.
De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar
oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar het getto van Krakau
worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de
dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij
door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is

hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met
een ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel
van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de
Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op
het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van een onschuldige jongen
die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te
overleven.
Engaging with Multicultural YA Literature in the Secondary Classroom Ricki Ginsberg
2019-02-18 With a focus on fostering democratic, equitable education for young
people, Ginsberg and Glenn’s engaging text showcases a wide variety of innovative,
critical classroom approaches that extend beyond traditional literary theories commonly
used in K-12 and higher education classrooms and provides opportunities to explore
young adult (YA) texts in new and essential ways. The chapters pair YA texts with
critical practices and perspectives for culturally affirming and sustaining teaching and
include resources, suggested titles, and classroom strategies. Following a consistent
structure, each chapter provides foundational background on a key critical approach,
applies the approach to a focal YA text, and connects the approach to classroom
strategies designed to encourage students to think deeply and critically about texts,
themselves, and the world. Offering a wealth of innovative pedagogical tools, this
comprehensive volume offers opportunities for students and their teachers to explore

key and emerging topics, including culture, (dis)ability, ethnicity, gender, immigration,
race, sexual orientation, and social class.
De eindeloze steppe Esther Rudomin Hautzig 1987 In het begin van de Tweede
Wereldoorlog komt Polen onder Russisch regime. Esther, een joods meisje, en haar
familie worden door de Russen naar Siberië verbannen. Daar moeten ze zich
aanpassen aan een communistische leefwijze. Vanaf ca. 14 jaar.
Ballet Wendy Hinote Lanier 2017-08-01 Introduces the history and basic concepts of
ballet. Easy-to-read text, vibrant photos, and dance tips will make readers want to get
up and dance.
Real Kids, Real Stories, Real Challenges Garth Sundem 2020-02-14 Inspiring true
stories of kids from around the world of kids who have overcome obstacles to create
success for themselves. The third installment in the Real Kids, Real Stories collection
again travels the world with inspirational short stories of young people who overcame
adversity and persevered in the face of extreme challenges. Soosan Firooz broke
barriers to become Afghanistan’s first female rapper and speaks out about the
oppression and hardships women in her country must overcome. David Omondi in
Kenya built his own radio station despite a lack of resources. And Kevin Breel speaks
out about his own depression to help save lives. The thirty short stories in Real Kids,
Real Stories, Real Challenges will inspire readers to believe in themselves, strive for
success, overcome obstacles, and create change in the world—even when faced with a

challenge. Note: Several stories in this book address intense and serious situations,
which some readers may find unsettling.
Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft
Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte
tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam protest en in 2014
werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen
de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen
mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala
vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door het
hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de
aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor
onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in
New York de Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in
elk huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle
jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te zitten en boeken te lezen,
samen met
Go Big Now Julia Pimsleur 2021-03-30 Transform Aspirational Thoughts into LifeChanging Results What’s the biggest challenge you face if you want to accomplish
great things? It’s getting and keeping the right mindset, according to the hundreds of
high achievers Julia Pimsleur has interviewed and worked with as a business coach. In

Go Big Now, Pimsleur distills two decades of studying complex mindset practices into
eight essential “mindset keys” that can be used by anyone to get the Go Big Mindset
and achieve ambitious professional and life goals. Pimsleur shares personal stories of
how she used these keys to raise venture capital and build multimillion-dollar
companies, and illustrates each key with an example from a leader, CEO, or celebrity
whose mindset catapulted them to success. You’ll learn to reframe perceived setbacks,
replace unhelpful thoughts and limiting beliefs with empowering ones, and stay
motivated to pursue your big goal, even in the face of massive hurdles. With the Go Big
Mindset, you’ll boost your mental resilience and discover how to think your way to
bigger, better results.
Tijdbom Joelle Charbonneau 2018-12-05 Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van
de auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana, Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen
als dag en nacht. Maar deze verschillen doen er niets meer toe, nu ze na een
bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als ze er via de radio achter komen dat de
aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het schoolgebouw bevindt, zien ze zich
ondanks hun verschillen gedwongen samen te werken in een poging het er levend
vanaf te brengen. Het fragiele bondgenootschap komt onder zware druk te staan en
dreigt te verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie

zegt dat één van hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?
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