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A VIVA minden hónapban kiválaszt egy-egy feltörekvő előadót vagy formációt, amelyet kiemelt
megjelenésekkel támogat – 2016 februárjának felfedezettje Antal Timi lett. A fiatal énekesnő
most érzi először, hogy megtalálta saját zenei stílusát, zeneiskolában képzi magát, és tervei
közt szerepel, hogy megtanul zongorázni valamint a zeneszerzésben is aktívabban részt vesz a
jövőben.

Számos dalversenyen megfordult Antal Timi, mielőtt az egyik országos tehetségkutatóban
2012-ben a második helyen végzett. Mára úgy érzi, megtalálta saját zenei stílusát és új dalát
abszolút magáénak érzi. „Ez a dal tényleg én vagyok. Nem mondanám, hogy örökre
megtaláltam önmagam, hiszen az ember mindig változik, de ez a pop/rock, mainstream,
alternatív között valahol félúton elhelyezkedő stílus abszolút az enyém. Kicsit a saját
gyerekemnek is érzem ezt a dalt, hiszen szerzőként is közreműködtem benne, és minden
mozzanatában benne voltam. Szívem-lelkem beletettem, és szerintem ezt érzi a közönség is”
– árulta el sikeréről az énekesnő, aki büszke arra, hogy februárban az ”Elég” lett a VIVA PUSH.

„Mérföldkő ez az életemben, mert ez az első dalom, ami ilyen kitüntetett figyelmet érdemelt ki.
Számomra nagyon fontos, hogy a szakma mit gondol arról, amit csinálok és ez egy remek
visszajelzés, hogy jó úton járok. Ilyenkor érzem, hogy van miért csinálni” – vallotta be Timi, aki
nem csak a dalszerzésben vett részt, hanem a klip koncepciójának megalkotásában is.
„Szerettük volna megmutatni, milyen lehet egy se vele, se nélküle kapcsolat, ami egyszer szép
és hófehér, máskor sötét és borús. Ilyen lett a klip is, amelyben egyszer a finom, nőies énemet,
máskor pedig a vadóc, energiadús oldalam mutatom”
– mesélte az énekesnő, aki szeptemberben beiratkozott egy zeneiskolába.

„Végre szeretek iskolába járni! Komolyra fordítva, a Kőbányai Zenei Stúdióba járok, mert
szeretném igazán profi szinten űzni a zenélést – dalokat írni, zongorázni, a háttérmunkákba is
bekapcsolódni. A suli miatt a hét eleje mindig nagyon húzós, de tudom, hogy magamért
csinálom. Arra készülök, hogy sokkal jobb legyek a szakmámban” – jelentette ki Timi, aki
zenekarával együtt dolgozik új dalain, országszerte akusztikus koncertekre készül és
hamarosan kezdődnek első musical szerepének próbái is: a Shrekben alakítja majd a
Tojásembert.

A VIVA minden hónapban kiválaszt egy előadót, zenekart vagy formációt, akit az adott
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hónapban kiemelten támogat. A VIVA PUSH korábbi kitüntetettjei között olyan nevek
szerepelnek, mint a Wellhello, Kis Grófo és Pixa kettőse, a SuperStereo és a januári
felfedezett NB.
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