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 Az AniMagazin 40. számában már olvashat-
tatok interjút Shironekóval, aki népszerű anime 
és játék openingeket, endingeket, OST-ket ad elő 
youtube csatornáján és többször élőben is fellé-
pett már. Azóta eltelt már több mint egy év, ezért 
a mostani interjúban erről az időszakról és a jövő-
ről kérdeztük.

 Szia, a bemutatkozást talán 
most el is hagyhatjuk, mivel

olvasható a 40. számban.
Szóval csapjunk is bele! 

Ennyi videó után persze mégmin-
dig él a kérdés: szerinted melyik 

videód sikerült a legjobban? Illet-
ve, melyik készítése volt a legél-

vezetesebb és a legnehezebb?

 Sziasztok! Igyekszem minden videómba a 
tőlem telhető legtöbbet beletenni, de amik el-
készítése számomra a legélvezetesebbek voltak 

eddig, az az ADAMAS, Voracity és a POP/STARS. 
Imádom a pörgős számokat, nagy kedvenceim. 
A mostani Rising of the Shield Hero openingje, a 
RISE is nagyon fun volt.

Hogyan választod ki, hogy mit 
énekelsz a következő videóban? 

Mennyire hagyatkozol
az ajánlásokra?

 Nagy figyelmet fordítok a szezonális ani-
mékre, hiszen nagyon király új dalokat tartalmaz-
hatnak. Ezek közül szoktam kiválasztani azokat, 
amik nekem tetszenek. Ha látom, hogy többen 
is ajánlanak nekem egy-egy dalt éneklésre, amit 
mondjuk én magamnak nem jegyeztem fel, akkor 
azt is szívesen megcsinálom. 

 Mindig figyelem, hogy az emberek a csator-
námon mit akarnak hallani és igyekszem kielégí-
teni az igényeket, ha tudom. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a nézőimmel valamilyen kapcsolat-
ban legyek és érezzék, hogy nem csak simán elol-
vasom, de érdekel is az, amit írnak. Így pl. nagyon 
sokan kérték a Goblin Slayer openingjét, hát meg-
csináltam. Ugyanígy a Katharsis és az ADAMAS full 
változatát. 
 Ha nincs animés szezonális dalom, akkor 
olyat éneklek fel, amit már amúgy rég szerettem 
volna, csak nem volt rá időm vagy a Patreonjaim 
kérését teljesítem vagy azokat a dalokat csinálom 
meg, amiket sokan kérnek. :) 

Jelenleg mik a kedvenc animés 
számaid, amiket tervezel

feldolgozni a jövőben?

 Jelenlegi nagy kedvencem az Adamas, szá-
momra megunhatatlan. :D Nagyon sok tervem 
van a jövőre nézve, túl sok jó dal van, amit el sze-
retnék énekelni.

Mennyire várhatóak tőled saját 
dalok? Készült már egy animés 

inspiráció alapján.

 Igen, lesz mindenképpen!! Tulajdonkép-
pen ez a kérdés most pont életbevágó, ugyanis 
nemrég fejeztük be egyik ismerősömmel az első 
eredeti dalomat. A mixet Nivro készítette, akinek 
egy régebbi ismerőse, Kate írta a dalszöveg nagy 
részét. Még tapasztalatlan vagyok dalszöveg írás-
ban, szóval elkellett a segítség, valamint segített 
a hangzás kialakításában. 

https://animagazin.hu/magazin/40/
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majd besegít. Én nagyon élveztem eddig minden 
fellépésemet, elégedett is vagyok velük, ugyanis 
próbáltam megtenni minden tőlem telhetőt ab-
ban a pillanatban, amikor szerepeltem. Ahogy már 
említettem, mindig van min javítani és van hova 
fejlődni :D, de ezért is nem egy unalmas szakma 
ez! Szeretek az embereknek énekelni.

Hogyan választod ki, hogy mely 
dalokat adod elő? Mennyire

befolyásol a rendezvény profilja?

 A rendezvény profilja nagyon is fontos 
szerepet játszik a dalok kiválasztásában. Ha az 
esemény animés. akkor oda többségben animés 
dalokat viszek, ha gameres, akkor játékokból leg-
inkább. 

Szerintem nagyon szuper dal lett, a Changed cí-
met kapta. Hallgassátok meg!!!
 Valóban készült már egy ezelőtt az Attack 
on Titan anime alapján. Egyik YouTube-os isme-
rősöm, Rafik el Jar felkért, hogy csináljunk egy 
fan-made Attack on Titan openinget, csak úgy 
fun-ból... Ő komponálta az alapot, egy másik is-
merősöm, Aviand segített úgymond jobbá tenni, 
én pedig megírtam hozzá a dalszöveget és elé-
nekeltem. A dalszöveg az animében történtekről 
szól, próbáltuk olyanná csinálni, mintha az lenne 
maga az anime openingje. :D Mókás volt rajta dol-
gozni!

Hogyan készülnek a különböző 
remixek, együttműködések?

Hogyan veszitek fel egymással
a kapcsolatot?

 Azok, akik remixeket készítenek a coverje-
imről találnak meg, majd aztán rám írnak e-mail-
ben, hogy esetleg használhatják-e a hanganyago-
mat a remixükhöz. Nagyon szeretem a remixeket, 
mindig jó 1-1 dalt kicsit máshogy hallani, szóval az 
esetek többségében mindig szívesen odaadom a 
hangsávjaimat.

Milyen visszajelzéseket kapsz 
akár a videóidról,

akár a koncertekről?

 Hála Istennek nagy többségben csak pozi-
tív visszajelzéseket szoktam kapni a videóimról 
és a fellépésekről is. Az emberek nagyon tudnak 
engem inspirálni és hálás vagyok mindenkinek, 
aki valamilyen szinten eddig mindig támogatott 
és eljuthattam idáig. 

Térjünk rá az élő koncertjeidre!
Hol léptél fel eddig? Milyen

közönség előtt énekelni?

 A Cosplay.hu-s rendezvényeken, MilloWe-
en-en és a PlayIT-en léptem eddig fel. Fellépni 
tavaly év elejétől járok és hát nagyon élvezetes! 
Természetesen az elején mindig mindenki ideges, 
izgul, hogy hogy fog alakítani, de aztán valameny-

nyire belejön az ember. :) Fantasztikus érzés kö-
zönség előtt fellépni főleg úgy, hogy mostmár 
egyre többen ismernek engem itthon is. Leírha-
tatlan az az érzés és erő, amit képesek nekem adni 
a közönségből a tapsukkal és bíztató kiáltásukkal 
:D, az mindent visz!

Mik a tapasztalaid, hogyan
értékeled a fellépéseidet? Min 
lehetne még fejleszteni? Mi az, 

amivel teljesen elégedett vagy?

 Sok ötletem van még fellépés kapcsán, 
és nagyon sok mindenben fejlődnöm kell még a 
színpadon, de ahogy a legtöbb mindenben, az idő 

„Az emberek nagyon tudnak engem 
inspirálni és hálás vagyok mindenki-

nek, aki valamilyen szinten eddig min-
dig támogatott és eljuthattam idáig.” 

„Leírhatatlan az az érzés és erő, 
amit képesek nekem adni a kö-

zönségből a tapsukkal és bíztató 
kiáltásukkal :D, az mindent visz!”

https://open.spotify.com/album/4yZkVecvgj3D7g7tYlmtED
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Minden alkalommal próbálok olyan dalokat vá-
lasztani, amiket itthon is ismernek vagy, amik tet-
szenének a közönségnek, ha még esetleg nem 
hallották. 

Hol, milyen rendezvényen
láthatunk legközelebb?

 Sajnos, erre jelen pillanatban nem tudok vá-
laszolni, még nincs tervben. Remélem, hogy minél 
több rendezvényen! :D

Hogyan értékelnéd az előző in-
terjú óta eltelt időszakot videóid 
számát tekintve, technikai, vala-
mint énektudás szempontjából?

 Úgy érzem, hogy mindenféle téren renge-
teget fejlődtem. Azt nem tudom megmondani 
pontosan, hogy a legelső interjúnk óta hány vide-

ót töltöttem fel pluszba, de legalább 50-et biztos. 
Az interjúnk óta szert tettem egy új kamerára, 
mostmár nem a telefonommal veszem fel a videó-
kat, valamint új stúdió mikrofont és green screent 
is vettem. Ezek megszerzéséhez hozzájárultak a 
Patreonon támogatók is, nagyon hálás vagyok ne-
kik. <3 Éneklés terén is minden egyes gyarkolással 
és dallal fejlődöm. :)

Az elmúlt időszakot átfogóan 
nézve elégedett vagy a csator-

náddal, a látogatókkal?

 Imádom az én kis közösségemet, az állandó 
kommentálókat és akik mindig próbálnak nekem 
segíteni. Nagyon hálás vagyok és szerencsés, hogy 
ilyen jó emberekkel áldott meg a sors. A videóimon 
úgy érzem mindig lesz mit fejleszteni, mindig van 
hova fejlődni. Igazából túlteljesítettem magam, 
mert nem számítottam arra, hogy most januárra 

meg lesz a 10.000 feliratkozó. Tavaly emlékszem, 
ilyenkorra lett meg az 1000. :) Szóval szuper hálás 
vagyok és hát készüljön mindenki, mert ez még 
csak a kezdet, van még bőven mit énekelni! :D

Köszönjük szépen az interjút és 
sok sikert kívánunk a továbbiak-

ban! Zárásként üzennél még vala-
mit az olvasóknak?

 Köszönöm szépen! Csak azt, hogy remélem 
mindenkinek kellemes, boldog és sikerekben gaz-
dag új éve lesz. Köszönöm a sok-sok szeretetet és 
támogatást mindenkitől! Kérlek, ha tudtok, gyer-
tek el a következő fellépéseimre, szeretnék vele-
tek találkozni és egy jót szórakozni. <3

Elérhetőségek
Youtube

Facebook
Twitter

Instagram
Spotify

Támogatás
Patreon

„Minden alkalommal próbálok 
olyan dalokat választani, amiket 
itthon is ismernek vagy, amik tet-
szenének a közönségnek, ha még 

esetleg nem hallották.” 

https://www.facebook.com/ItsShiroNeko/

