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11. 9. 2014 se v Modletickém zámku odehrál křest CD Gardenparty Cross Country. Při té
příležitosti jsem položila pár otázek půvabné zpěvačce
Báře Fialové
.

Máš velmi příjemný projev, máš pěvecké nebo hudební vzdělání?

Děkuji, to mě těší. Vzdělání, no, od malička jsem sesbírala spoustu zkušeností. Prošla jsem
přes Lidušku, pěvecké sbory, sólový zpěv klasický, přes muzikál, rock až ke country, takže
mám z čeho čerpat. A momentálně studuji Pražskou konzervatoř.

A pěvecké vzory jsou?

Pěveckých vzorů mám hrozně moc a u každého se mi líbí trochu něco jiného, takže je složité
vybrat jen pár vyvolených. Ale co se týče country, tak musím zmínit královnu Dolly Parton nebo
i její vnučku Miley Cyrus. Dále Shania Twain, Sheryl Crow a spousta dalších. A mimo country u
mě vždycky vedla Kelly Clarkson.

Máš ještě nějaké jiné aktivity mimo Cross Country?

Aktivit se snažím mít co nejvíc, přeci jen mě hudba a zpěv naplňuje, takže využívám každé

1/2

Povídání s Bárou Fialovou, zpěvačkou Cross Country
Napsal uživatel Renata Králová
Neděle, 05 Říjen 2014 20:06

příležitosti. Ať už se jedná o pěvecko-taneční skupinu nebo band, se kterým hrajeme plesy,
nebo jen tak zazpívat k dobrému jídlu a pití za doprovodu klavíru v kavárně. Ale kapelu jako
Cross Country už bych jinde nenašla a jsem ráda, že se nám daří mít více a více koncertů.

Kmotrem na křtu byl Xindl X, mělo to nějaký zvláštní důvod?

S Ondrou to bylo takové, řekla bych osudové. Jirka Mašek s ním ze začátku pracoval a později
mu i vydal jeho první CD, Lukáš Bundil s ním momentálně hraje v kapele a co se týče mé
osoby, tak Ondra napsal texty pro skupinu AquaBabes, ve které já jsem členkou. Takže jako
kmotr prvního CD si myslím, že je perfektní!.

Každý máme své profesní sny, jaký je ten Tvůj?

Profesní sny, no, dala jsem se na "dráhu" zpěvačky, ve které bych chtěla určitě pokračovat.
Ráda posluchačům a divákům zpříjemňuji chvilku hudbou a zpěvem, a pokud bych se tím
jednou dokázala i uživit, byl by to splněný profesní sen.

Mockrát děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů

I já děkuji.

{desky 1323}
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