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Ewa Farna - bardzo znana i lubiana wokalistka w gatunku muzyki pop-rock. Artystka może
pochwalić się korzeniami zarówno polskimi jak i czeskimi. Debiutanckie osiągnięcia miała w
wieku jedenastu lat; wtedy to zdobyła I miejsce na konkursie piosenki w Morawach (Czechy ).
Nieco później wygrała Europejski Festiwal Młodzieży w Sosnowcu, oraz w Hawierzowie
Konkurs Piosenki Dziecięcej. Ewa Farna wygrała również popularną audycję prowadzoną przez
Wojciecha Manna "
Szansa na sukces ", wykonując piosenkę "Za młodzi, za starzy
" Ryszarda Rynkowskiego. Wygrała pomimo, iż była najmłodszą wśród uczestników i
uczestniczek.

Piosenkarka nagrała 5 płyt (longplay ), w tym także nagrany w języku polskim album "Cicho ".
Na czołowe miejsca czeskich list przebojów wspiął się teledysk "Měls mě vůbec rád ", z
debiutanckiego singlowego krążka (w roku 2006 ), tego roku artystka zademonstrowała album
całościowo, płyta rozchodzi w dwudziestu pięciu tysiącach egzemplarzy stając się sukcesem
artystycznym i komercyjnym, płyta uzyskała status platynowej. Wokalistka zaczęła notorycznie
występować w różnego rodzaju programach w radiu i telewizji, zyskując jeszcze większą grupę
oddanych entuzjastów. Artystka zostaje uznana przez "Czeski Słowki " za Debiut Roku 2006.

Kolejna druga już płyta długogrająca "Ticho " wychodzi z początkiem października następnego
roku. Utworem reklamującym krążek była piosenka "
Ticho, La la laj
". W listopadzie ta sama płyta ukazuje się w języku polskim pod tytułem "Sam na sam ", z
utworem "
Tam gdzie nie ma dróg
". Następny album "Cicho " ukazuje się marcem 2009 roku, nowinką jest zawarcie na płycie
szlagieru Urszuli "Dmuchawce, Latawce, Wiatr ".
W tym samym roku na koncercie TOPtrendy w OPolu Ewa zostaje uznana przez internatów za
Najlepszego Artystę, na Festiwalu Sopot Hit 2009 utwór artystki "Cicho " zwyciężył kategorii
"Polski Hit Lata 2009".
Na jesieni 2010 roku na rynek trafia trzecia płyta w polskim języku "EWAkuacja ", z
dwunastoma poprockowymi utworami o melodyjnym charakterze, z dwoma niespodziankami "
Nie zmieniajmy nic
" z filmu "
Camp Rock 2
", stworzona wraz z Jakubem Molędą oraz kompozycja zapowiadająca grę "Projekt Chopin ".
Płyta zawiera także utwór "Król to ty " odnoszący się do Michaela Jacksona.
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