Narodila jsem se v roce 1982 v Praze, vyrostla jsem ale ve Frýdlantu v Čechách. Od šesti let
jsem hrála na klavír a zpívala. V patnácti letech jsem začala hrát na baskytaru ve školní kapele
(tradičně jsem se dostala k base z nouze, protože předchozí hráčka odmaturovala a bylo
potřeba ji nahradit) a od 17 let se věnuji kontrabasu. Za to, že mi tento hudební nástroj
učaroval, může jmenovitě Petr Kořínek, který mně na jazzové dílně ve Frýdlantě vysvětlil, že
na kontrabas mohou hrát i ženy... Po absolvování gymnázia jsem se přihlásila na Konzervatoř
a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, obor kontrabas, a absolvovala jsem v roce 2007. Od roku
2002 hraji a zpívám s (nejen) pražskými jazzovými muzikanty (muzikantkami) a účastním se
různých hudebních projektů. Absolvovala jsem několik ročníků LJD ve Frýdlantu, nějaký čas
jsem studovala na VOŠ u Jaromíra Honzáka, v roce 2010 jsem měla tu čest být součástí
Prague jazz workshop. Ráda vyhledávám nové hudební zkušenosti, především mě baví hrát
různé hudební žánry. K mému běžnému repertoáru patří brazilské bossanovy a tradiční
jazzové písně. Nejzajímavější je má netradiční kombinace kontrabasu a zpěvu. Vystupuji s
vlastním uskupením pod názvem Viviente ve složení kontrabas/zpěv, kytara nebo piano a
saxofon.
9. června 2011 se mi narodila dcera Anna, s hudbou začínala už v prenatálním období...
28. března 2014 přišel na svět její bratr David, který taktéž poctivě naslouchal basovým
frekvencím již před svým narozením.
Kde hraji a zpívám:
Maryjeband, jazzové trio Viviente, hostování v kubánské kapele Pragasón
Kde jsem hrála a zpívala:
hostování v Bó big bandu, hostování s Bigchessband Václava Kozla, kapela Tua Borta
věnující se severské hudbě, irská kapela Marw, bluesová kapela Plum Jam, dámská jazzová
kapela Only Four, účast v představení Exit 89 (hudba Michal Nejtek)
S kým nejčastěji spoluhraji:
Jaroslav Šindler, Petr Kořínek, František Tomšíček, Otto Hejnic, Jaroslav Barny Kantor, Jan
Kysela, Jarda Friedl, Jakub Duša, Jaroslav Bárta, Johny Bálek, Martin Krč, Láďa Strnad,
Michal Doležal, Alexei Bondarev, David Smrž, Pavel Kopecký, Katarina Karašová, Marek
Prokop, Helenka Marková a další...

