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Két éve sikerült utoljára interjút készíteni Antal Timivel, aki már akkor azt nyilatkozta a Melano.hunak, hogy a jövőben sem dívaként, sem celebként, hanem kizárólag énekesnőként szeretné magát
látni.
Kapcsolódó cikkek:
Antal Tímea: nem díva és nem celeb [2]
A most 21 éves, erdélyi születésű hölgyet ezúttal a Dal kapcsán kérdeztük, ugyanis bekerült a
középöntőbe az Eurovíziós szereplésért folytatott küzdelemben. Timi emellett új albumáról és a
közelgő fellépésekről is elárult néhány titkot.
Hogyan értékelnéd a két héttel ezelőtti produkciódat?
A Dal című műsorra nagyon sokat gyakoroltunk és készültünk. Sajnos azonban a produkció előtt
három nappal 39 fokos lázzal ébredtem és a torkom sem volt éppen jó állapotban, de úgy gondolom,
hogy ennek ellenére sikerült kihozom a maximumot és nagyon örülök annak, hogy a közönség
továbbjutatott. Nekem mindig az a legfontosabb, hogy nekik meg tudjak felelni és mindig tudjam azt
a színvonalat hozni, amit ők elvárnak.
Úgy tűnt, hogy a zsűrinek nem annyira tetszik a Woke Up This Way.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett rosszul, hogy a zsűri lepontozott vagy az, hogy nem
nyerte el a tetszésüket, legfőképp azért, mert nagyon sokat készültem erre a produkcióra. Ennek
ellenére tiszteletben tartom a véleményüket és figyelembe veszem a tanácsaikat. Éppen ezért a
középdöntőre megpróbálok úgy változtatni a produkción, hogy az az ő tetszésüket is elnyerje. Ettől
függetlenül nagyon jól éreztem magam a színpadon és már nagyon vártam, hogy felléphessek a
Dalban. Az a célom, hogy teljesen meggyógyuljak, és hogy rendbe tegyem magam, mert bízom
benne, hogy így a zsűrinek is jobban fog tetszeni.
Video of Antal Timi - Woke Up This Way (Official Audio)
A Dal eddigi adásaiból úgy tűnik, nehéz sors vár a nagy nevekre – köztük rád is – hiszen
több olyan zenekar, vagy előadó került már olyan helyzetbe, hogy a közönségen múlt a
továbbjutása. Pedig a Woke Up This Way című szám elkészítésében Malek Miklós is részt
vett.
Malek Miklóssal az X-faktorban beszéltünk arról, hogy fogunk még együtt dolgozni a jövőben, hiszen ő
volt mentorom és nagyon a szívén viselte a sorsomat. Ennek a mostani együttműködésnek lett a
gyümölcse ez a dal, melyen három hónapot dolgoztunk. Amikor elkezdtük a munkát az volt az
elképzelésem, hogy valami olyanról énekeljek, amiről eddig még nem. Így született meg ez az

energikus és egy kicsit "hisztis" dal. Ami azért jó, mert eddig a közönség még nem ismerhette ezt az
oldalamat.
Milyen volt a közös munka?
Nagyon jó! Mindig tudtam, hogy mi a következő lépés, hogyan alakul a dal, mert folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot. Az a jó, hogy abban az időszakban, míg együtt dolgoztunk a Miki annyira
ráérzett a stílusomra és arra, amit szeretek, illetve amit a torkomból ki tudok hozni, hogy abszolút
szerelem volt első látásra, amikor meghallottam a dalt. Nagyon büszke vagyok erre a számra és
nagyon szeretem. Nagyon jó érzés, hogy Malek Miki a tehetségkutató műsor óta sem engedte el a
kezemet és még mindig bízik bennem. Nekem ez nagyon jól esik és nagyon jó érzéssel várom a
középdöntőt is. Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy ott lehetek a folytatásban.
Úgy hírlik, készülőben van az új albumod.
Igen, szeretnék egy kislemezt, melyen körülbelül 4-5 dal lesz. Rakonczai Viktor a zenei producerem,
ezért még vele is le kell ülnöm erről beszélni. Még egészen képlékeny ez az egész, de remélhetőleg
az év első felében össze fog állni. Most még tehát korai az új album stílusáról, vagy címéről
beszélgetni, de azt biztos, hogy új szerepben fogok megjelenni. Most számomra a Dal legfontosabb,
utána fogjuk meglépni a következő lépcsőfokot.
Lesznek-e még a jövőben angol nyelvű számaid?
Igazából nagyon szeretek angolul énekelni, emellett természetesen magyarul is. Ennek ellenére mivel kislemezben gondolkodom - elképzelhető, hogy inkább magyar nyelven születnek majd meg a
dalok. Azt gondolom, hogy vannak szerzemények, amelyek magyarul és vannak dalok, amelyek
inkább angolul tudnak jobban megszólalni. Én picit arra megyek, hogy hogyan szól jobban valami,
vagy hogy hogyan tudja befogadni a közönség.
A közeljövőben hol láthatnak Téged a rajongók?
Nagyon szeretnék Bánffyhunyadon, a szülővárosomban egy nagykoncertet adni, élő zenekarral. A Xfaktor után ugyanis csak egyetlenegyszer tudtam ott koncertezni, ezért már régóta tervezem a
visszatérést. Ezen kívül itt Magyarországon is nagyon sok fellépésem van már leszervezve, Budapest
mellett vidéken is találkozhatnak majd velem a rajongóim.
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