"כילדה רקדתי -
וגם שיחקתי כדורגל
סימור דניאל

אחרי שזכתה בריאליטי
"רק רוצים לרקוד"
והופיעה לצד
נטע באירוויזיון,
סימור דניאל והתלתלים
שלה מככבים בסדרה
"דאנסטורי" .עכשיו
היא מספרת איך זה
מתיש לעזוב את
ברוקלין בה גדלה
לטובת גבעת־שמואל

חתוך הסדרה "דאנסטור

ווו ליאור אוחנה
כמעט כל ישראלי התרגש
מהאירוויזיון שגערך בתל־
אביב ,אבל עבור סימור
דניאל זו הייתה התרגשות מיוהדת
 וגם סגירת מעגל .זמן קצר לפנישנטע ברזילי זכתה בגמר "הכוכב
הבא" ,זכתה דניאל במקום הראשון
בריאליטי "רק רוצים לרקוד" .וכש־
נטע לקחה את הכרטיס לאירוויזיון
בליסבון ,קיבלה גם דניאל הצעה
מיואב צפיר :לטוס לתחרות כאחת
הרקדניות על הבמה .ההצעה הזאת
לא יצאה לפועל ,בגלל לו״ז הצי
לומים של הסדרה "דאנסטורי" בה
משתתפת דניאל .למרבה המזל,
האירוויזיון הנוכחי סיפק את הסוף
הטוב ,כשדניאל מלווה את נטע
בשירים י׳טוי׳י ו״ננה בננה״  -וגם
את דנה אינטרנשיונל לקינוח.
"האירוויזיון בארץ היה סגירת
מעגל מטורפת מבחנתי" ,מספרת
דניאל בהתרגשות" .אמרתי שמע
ישראל לפני .זו הייתה הבמה הכי
מטורפת וגדולה שהופעתי בה ובכלל,
הכי גדולה שהייתה בישראל .התאמ
נו חודש על אותו נאמבר בגלל שזה
בלייב ואסור לעשות אפילו פאלטה
אחת .לשמחתי הכל עבר חלק והיה לי
זמן מסך מטורף .זה ריגש אותי מאוד.
נטע היא חברה טובה והצוות שלה אלו
אנשים שהיו איתי בתוכנית ׳רק רוצים
לרקוד׳ .כולנו היינו חברים טובים וע
שינו כיף".
סימור דניאל ) (27פרצה לתודעה
כשזכתה במקום הראשון בריאליטי
הריקודים ,ומאז היא לא נחה .היום עולה
לאוויר העונה השנייה של סדרת הלהיט

וקבוצת כדורגל של בנות .היה
לי תלבושת לכל חוג והייתי
מחליפה בין חליפת כדורגל
לטוטו ורוד".
המשפחה
עלתה
לארץ
ב־ ,2001כשסימור הייתה בת
" ,9ולמרות שידעתי עברית
מצוין ,עדיין היו לי קשיי הסת
גלות ,גרנו בגבעת־שמואל אבל
בתיכון למדתי ברמת־גן ,וזה מה
שגרם לי להיחשף לבנות שרו
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״דאנסטורי״)בערוץ דיסני 3־ (yesבה
היא משחקת את צ׳רלי" .יום אחרי הגמר
של ׳רק רוצים לרקוד' ,ניגשתי לאודישן
לסדרה .לא ידעתי מה עושים בכלל
באודישן ,אבל נבחנתי לדמות שהזכי
רה לי את עצמי בילדות .אחרי האודישן
אמרו לי שאני מאוד כריזמטית אבל
טכניקות המשחק שלי צריכות חידוד.
הם הצמידו לי מורה פרטית ואמרו לי
שנתראה באודישן הבא.
"היו לי שבועיים להתכונן מחדש
לאודישן הבא ,אבל כמו שאנחנו מכי
רים מהפקות בישראל ,דברים לקחו
הרבה זמן .לא קיבלתי תשובה במשך
חודש ,אז החלטתי לטוס ללוס־אנג׳לס

לעדן שבתאי שהייתה המנטורית שלי
בתוכנית .אמרתי לעצמי שאם אני
מקבלת את התפקיד ,אני חוזרת לארץ.
ואם לא ,אני נשארת שם .איך שנחתי
פתחתי את הסלולרי וההודעה הראשו
נה שהופיעה לי על המסך הייתה שע
ברתי שלב".
היא נולדה בברוקלין להורים יש
ראלים שהחליטו להעביר את חייהם
לארה״ב ולהתחיל שם מחדש" .אמא
שלי טסה לטיול ארוך ואבא שלי כבר
עבד שם והם הכירו דרך חברים משות
פים" ,היא מספרת" .בתור ילדה רקדתי
מאז ומתמיד ,ובמקביל הייתי עושה את
כל מה שאחי היה עושה כמו חוגי קרטה

קדות מקצועי ,חמש־שש פעמים
בשבוע .לקראת י״ב קיבלתי
מלגה לטוס ללמוד עשרה ימים
באיטליה ,ושם הבנתי כמה אני
רוצה להפוך את הריקוד למק-
צוע".

ואז ,לפני שנתיים ,זה קרה.
" 3פתאום קיבלתי טלפון מהמלהק
 £של ׳ רק רוצים לרקוד׳ .בחת־
? חלה זה נשמע לי שיא המוזר.
עשור שלא היו תוכניות רי
קודים רציניות ,ולא הבנתי מאיפה זה
חוזר פתאום .החלטתי לזרום וללכת
לאודישן ומשם עברתי עוד שלב ועוד
שלב עד שבסוף ניצחתי".
לפני חודשים אחדים היא כבשה עוד
במה ,כשהצטלמה לקליפ של משה פרץ
ללהיט "מתי" .כשהקליפ עלה לרשת,
הופתעו מעריציו השרופים של הזמר
לגלות שאת פרץ כמעט ולא רואים
בקליפ .במקומו ,שורפים את היוטיוב
)יותר מ־ 2.3מיליון צפיות עד עכשיו(
התלתלים של דניאל.
אז מה עוד נותר לך להגשים?
"אני חולמה הכי גדול שיש והחלום
זה להופיע בחו״ל".

