
legendární muzikál Fantom 
Opery. Mrzí tě to? Bude se ti 
stýskat?

„To je jasný, že mě to moc 
mrzí, protože to je nádher-
ná role a nádherné skladby, 

zejména hlavní 
duet Sáry s krve-
žíznivým hrabě-
tem Krolockem. 
Už teď vím, že to 
pěkně obrečím. 
Ale také vím, 

že Fantom Opery je fantas-
tický muzikál, takže se lidi 
mají na co těšit!“

 Chtěla bys nějakou roli 
ve Fantomovi?

„Za roli ve Fantomovi 
bych byla určitě moc ráda, 
protože ho znám nazpaměť 
a sním o roli v takovém mu-

Získala hlavní žen-
skou roli v popu-
lárním muzikálu 

Ples upírů a úspěšně 
se vrhla na studium 
konzervatoře. Půvabná 
Natálka Grossová (15) 
věnuje veškerý svůj čas 
milované hudbě, a po-
kud jí zbude volný čas, 
nejraději ho tráví s ro-
dinou. Nám prozradila 
i to, jak to má s láskou...

PETR MACEK

 Natálko, těšila ses 
na návrat »do práce«, tedy 
na novou sezonu v roli Sáry 
v muzikálu Ples upírů?

„Těšila jsem se opravdu 
strašně moc! Můžu říci, že 
už první týden, co jsme pře-
stali hrát, se mi stýskalo.“

 Nevyrostla jsi přes diva-
delní prázdniny z kostýmů?

„Bála jsem se hlavně o ty 
nádherné plesové šaty, kte-
ré miluju. Je pravda, že jsem 
o prázdninách trochu vy-
rostla, ale naštěstí mi sedí.“

 Změnilo se přes léto 
něco ve vašem týmu? 

„Snad jen to, že jedna ta-
nečnice čeká miminko a je-

den tanečník si zlomil 
ruku, tak je budou muset 

zatím nahra-
dit.  A  shle-
dání s kolegy 
bylo super, 
my tu totiž 
máme skvě-

lou partu, 

ruku, tak je budou muset 
zatím nahra-
dit.  A  shle-
dání s kolegy 
bylo super, 
my tu totiž 
máme skvě-

lou partu, 
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 Kupte si  Kupte si 

i měsíční... i měsíční... 

Hvězdě muzikálu Ples upírů 
Natálce Grossové (15) 

se zatím lýtka nezapalují

takže se úžasně pracuje a je 
často i sranda.“

 Onu těhotnou tanečnici 
má nahradit tvoje starší sestra 
Denisa (19), je to tak?

„Je, a jsem moc 
ráda, že do Ple-
su upírů Denda 
přišla! Oslovi-
la ji Qaša, naše 
choreograf ka. 
Deniska k ní 
chodila několik 
let tancovat, takže se zna-
jí dlouho. S  Denisou jsme 
se spolu potkaly už asi ve 
čtyřech muzikálech. V ně-
kterých tancuje, v někte-
rých i zpívá...“

 Ples upírů čeká poslední 
sezona, prodává se posledních 
50 představení, pak se vrací 

Na lásku m

u 
e 
-

„Cítím se 
o trošku víc 
dospělá,
protože mám 
občanku.“

Jako krásná 
Sára 
v úspěšném 
muzikálu 
Ples upírů.

Velkou Natálčinou Velkou Natálčinou 
podporovatelkou je podporovatelkou je 
její maminka Šárka její maminka Šárka 
a sestra Denisa.a sestra Denisa.
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K narozeninám  K narozeninám  
patří i stylový patří i stylový 
dort.dort.
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