ZRODILA SE HVĚZDA
Billie se narodila 18. prosince 2001 v Los Angeles v Kalifornii
rodičům Maggie Baird a Patricku O’Connellovi.
Že se v jejím případě nejednalo o zcela běžné rodiče, napoví,
když se detailněji podíváte na její celé jméno:

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell
Kolik znáte lidí se jménem Pirate? Eilish je galskoirská
odvozenina Elizabeth a Baird příjmení její matky.
Ze jména Billie je jasné, že její rodiče jsou hodně
kreativní lidé, což je nepochybně pravda, neboť oba jsou
profesionálními umělci.
Matka Billie, Maggie Baird, je zpěvačka, skladatelka,
scénáristka a herečka. Nejvýrazněji na sebe upozornila
svou rolí ve filmu Life Inside Out, na kterém se autorsky
spolupodílela a zazářila v něm jako herečka, a také
svým hlasem v Mass Effect 2. A samozřejmě tím, že je
matkou Billie.
Patrick O’Connell, otec Billie, hrál ve filmech jako
Iron Man a Supergirl stejně jako v seriálu The West Wing.
Je talentovaným hudebníkem, hraje na řadu nástrojů
včetně ukulele, ale i zde platí, že nejznámější bude svou
rolí otce Billie.
„S tátou jsme si hodně, hodně podobní.“
— Billie Eilish o svém otci
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„Miluji, jak bere svět kolem sebe.
Vždycky říkala a dělala zajímavé věci.“
— Otec Billie o Billie
Je jasné, že Billie se narodila do rodiny, kde se umělecké
sebevyjádření bere jako něco zcela běžného a stejně obyčejného
jako čištění zubů. Rostoucí Billie naštěstí brzy našla zalíbení
ve vystupování stejně jako její rodiče a starší bratr Finneas. Uf!

Malý hlásek
„Nikdy jsem doopravdy nezačala zpívat, vždycky
jsem si jen prozpěvovala nebo dělala randál,
křičela, vždycky jsem poslouchala hudbu,
takže mě nikdy nenapadlo se nad ní zamýšlet
jako ‚možná bych se měla věnovat hudbě‘,
protože jsem to všechno už dávno dělala.“
— Billie Eilish
Billie ohromila svět svým hlasem v singlu Ocean Eyes v roce
2015. Ti, kdo Billie dobře znali, ale moc dobře věděli, že byla
zpěvačkou už od útlého mládí. Svůj první song napsala, když
jí byly čtyři roky. Wow!
Billie vždy milovala zpěv, ovšem na rozdíl od sebevědomé
umělkyně, kterou dnes můžete vidět v divokých tanečních
kreacích na pódiu, byla Billie dříve ostýchavá a před rodinou
a přáteli vystupovala pěvecky zpoza polštáře. No tohle!
I přes svůj ostych se Billie nakonec podařilo sebrat dostatek
kuráže, aby se zúčastnila své první talentové show, když jí bylo šest
let. Zvolila tehdy skladbu Happiness is a Warm Gun od Beatles.
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Na mladou dívky to tehdy byla poměrně překvapivá volba,
vyhraněného však na Billie v té době nebylo vůbec nic.
Billie měla ráda všechny možné hudební styly díky svému otci
Patrickovi. Ten jí a jejímu bratrovi nahrával nejrůznější výběry
svých oblíbených skladeb a skupin zahrnující všechno od
klasických kapel, jako jsou Beatles, až po punkový pop Avril
Lavigne. Vedle poslouchání hudby a zpěvu se Finneas a Billie
učili hrát na nejrůznější nástroje od piana až po ukulele.

Dívka ze sboru
Kromě vystupování před rodinou a účasti v různých talentových
show dostala Billie příležitost objevit nové o
 blasti hudby, když
jí bylo osm. Společně se svým bratrem začala zpívat v losan
geleském dětském sboru – Los A
 ngeles C
 hildren’s Chorus
(LACC).
Uniforma
losangeleského
dětského sboru
skládající se z červené
vlněné vesty, bílé košile
a černé kravaty se
může jevit jako na míle
vzdálená od stylu, kterým
je teď Billie známá, ta se
ale ve sboru cítila jako
doma. Našla si spoustu
kamarádů, kteří vystupovali
stejně rádi jako ona.
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Společně se sborem zpívala nejrůznější typy skladeb od
popu přes gospel až po klasiku a naučila se správně používat
svůj hlas.
Billie milovala vystupování se svými kamarády. Že vystupovat
sólo na jevišti je to, co opravdu chce, zjistila, až když jí bylo
dvanáct, když navštívila představení muzikálu Matilda. Billie
sledovala představení jako očarovaná a když na konci přišla
na pódium představitelka hlavní role a publikum vybuchlo
v hlasitý potlesk, věděla Billie, že přesně tohle chce dělat.
Stát na pódiu, kde se na ni bude každý dívat a každý jí bude
tleskat. Takhle se chtěla spojit s publikem. Přestože jí tehdy
bylo teprve dvanáct, bála se, že už je na to příliš pozdě.

Hlavní pódium
Billie možná byla známá díky svému zpěvu, její pravá vášeň,
která postupně nabírala na síle, byl ale tanec. Ráda tančila
a snila o tom, že se jednoho dne stane profesionální tanečnicí.
Jako na všem, pro co
se kdy Billie nadchla,
tvrdě na tom pracovala.
V tanečním studiu
trávila až jedenáct hodin
týdně nacvičováním
a soutěžením jako
členka skupiny.
Milovala, že se může
vyjádřit pohybem těla,
a byla v tom opravdu
dobrá.
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