CURRICULUM VITAE
Date biografice:
• Data si locul nasterii: 7 octombrie 1968, Bucuresti;
• Starea civila: necasatorita.
Studii:
• Absolventa a Scolii Populare de Arta, sectia Canto (1968);
• Absolventa a Facultatii de Sociologie-Psihologie in cadrul Universitatii
Spiru Haret;
Distinctii si premii:
• Trofeul si premiul I la Festivalul National “Mamaia” pentru piesa “Din tot
ce a fost” (1993);
• Locul al III-lea la Festivalul “Mamaia” pentru piesa “Fereastra” (1995),
compozitor Ionel Tudor;
• Locul al III-lea la Festivalul “Mamaia” pentru piesa “Sansa e de partea
mea”(1996), compozitor Ionel Tudor;
• Locul I la Festivalul International “Cerbul de Aur” la sectiunea POP si un
premiu de popularitate (2001);
• Premiul I si trofeul pentru cea mai buna voce internationala la Festivalul
“Discovery” din Bulgaria (2002);
• Premiul al III- lea la festivalul «Universe talent» din Praga (2002);
• Premiul I şi trofeul pentru cea mai bună voce internaţională la „Song for
Europe festival” din Malta (2003);
• Premiul I si trofeul la festivalul internaţional „Cairo 2003”, interpretând „I
ask you why” (2003);
• Locul al III-lea la Eurovision alături de Sistem cu piesa „Let me try”,
compozitor Cristian Faur;
Aparitii in pelicule:
•
•
•
•
•
•
•

1996 a jucat în filmul «Captain Conan», în regia lui Bertrand Tavernieri
care este prezentat şi la Cannes
1998- a fost VJ la Prima TV unde prezintă emisiunea «Music charts»
1999- a prezentat emisiunea «Care pe care», difuzat pe TVR
2002- a fost moderatoarea emisiunii «Preţul succesului» difuzată pe
TVR2,
2002- a fost prezentatoarea emisiunii «Oferta specială» difuzată pe TVR1
2003- a prezentat emisiunea «Start în viaţă» pe TVRI
2005, 5 martie a câştigat selecţia naţională pentru Euovizion împreună cu
trupa Sistem

A susţinut concerte la Praga, Viena, Budapesta, München.
Activitate profesionala:
• Asociata in cadrul companiei L.A. ENTERTAINMENT INTL S.R.L.
(organizeaza evenimente cororate si petreceri private);

