
Füredi Nikolett önként mondott le a külföldi szereplésekről 
19 évesen Evitát énekelt – ez volt élete első musicalszerepe. A távoli országokban is 
népszerű˝Füredi Nikolett amellett, hogy szeptember 10-én született, a névnapját is ma 
ünnepli. 
 
Nem volt szándékos a szüleim részéről – mondta nevetve a musicalszínésznő- Ráadásul a 
páromnak is ebben a hónapban van a születésnapja, így minden évben összevonjuk az 
ünnepeket. 
 
Idén viszont másképp lesz - tudtuk meg Nikitől 2007 tavasza ugyanis nagy változásokat 
hozott az életében. A mindig mosolygós musicalszínésznő úgy döntött, lemond a külföldi 
szereplésekről és összeköltözik kedvesével. Azt is elárulta, hogy férje most lesz 40 éves, így 
ezúttal nem veszik egy kalap alá a két évfordulót. 
 
Most költöztünk közös otthonunkba, így az én születésnapomon nem lesz nagy ünneplés. 
Jövőre viszont hétágra szólót tervezek, mert akkor leszek 30 éves. 
 
Az énekesnő fiatal kora ellenére rengeteg fellépést tudhat a háta mögött. Tehetsége már 
óvodás korában kitőrt. 10 éven keresztül énekelt a Magyar Rádió és Televízió 
Gyermekkórusában, közben furulyázni, fuvolázni és hegedülni tanult. Többször szerepelt 
kórus- és koncerthangversenyeken - nemcsak hazánkban, hanem Franciaországban, Svájcban, 
és Japánban is. 
 
Középiskolás korában kezdett el érdeklődni a musicalek iránt. Két évig Toldi Mária Vasutas 
Zeneiskolájában, majd a Continuo Zeneiskolában képezte magát. Színészettel 17 évesen 
kezdett komolyabban foglalkozni: Földessy Mária színjáték országa után a Gór-Nagy Mária 
Színitanodába felvételizett. A tanodás évek alatt pedig Németországban és Ausztriában 
koncertezett a Várkonyi Mátyás által dirigált társulattal. 
 
Az Evita sikere után Nikolett végleg elkötelezte magát a musicalek mellett,s egy külföldi 
szervezésű˝gála keretében bejárta egész Nyugat-Európát. A fellépések sora áprilisban ért 
véget, mikor egy meghallgatás után megkapta a Budapesti Operettszínházban játszott 
Elisabeth című darab főszerepét. Ekkor döntött úgy, hogy felhagy a külföldi szereplésekkel és 
párjával, akivel már egy éve megesküdtek, közös otthonba költözik. Az új szerepben nyáron 
debütált - vitathatatlan sikerrel. Így a 2007/2008-as évadban a Rómeó és Júlia, valamint a 
Mozart! Előadásain kívül Elisabeth-ként is láthatjuk őt. 


