


KRISTÝNA PETERKOVÁ (* 16. březen 1984, Praha) česká zpěvačka
Více informací:   www.kristynapeterkova.cz

Začínala jako zpěvačka v rockových kapelách (Sinnocence, Skeletor, Moonfl ower, KGF), ale do hudební-
ho světa pronikla zejména roku 2005 jako účastnice fi nále 2. řady soutěže Česko Hledá Superstar, kde po-
stoupila do fi nálové TOP10. Vzápětí  u fi rmy EMI vydala své debutové album Dobrý náhody. Autorem skladeb 
a producentem byl její partner, hudebník Karel Mařík. Roku 2009 s Davidem Kollerem nazpívala ústřední píseň 
k fi lmu Veni, vidi, vici nazvanou Out of ti me. Ve stejném roce na album AB 50 - A tribute to Aleš Brichta, vydaném na 
počest Aleše Brichty, nazpívala píseň Půl století . V roce 2012 rozjela projekt Škola písničkou jehož cílem je povzbudit 
děti  k objevování a rozvíjení svého hudebního talentu. Vyšlo i stejnojmenné CD & DVD a v září 2013 se konal velký 
koncert v Lucerně. Roku 2014 se vráti la do šoubyznysu druhým sólovým CD s názvem Rodokmen.

CD RODOKMEN
…Znamení, že něco v nás trvá, že nejsme jen sami, 
někam patříme.
…Upřímné písně. Písně s nadějí. 
S nadějí bez povrchních sebeklamů.
…Riskantní zcela osobní výpověď, krédo, malý manifest, 
neformální modlitba.
…Pokus opravdověji žít. Pocíti t vlastní geneti cký kód. 
Dotknout se absolutna.
…Pauza v uchvátané a zmatené každodennosti . 
Chvíle přesahu, radostná energie.

„Zajímají nás důležité zkušenosti  a zkoušky, průšvihy, všelijaké uzlové 
body, s kterými se každý svým způsobem musí vyrovnat, aby šel dál. 
Inspirují nás lidské vztahy, které jsou podle nás stále více nesamozřej-
mé a ohrožené. Chceme zpívat o jejich smutku, kráse i síle, chceme 
se soustředit na základní situace a hodnoty, na které často zapomíná-
me,“ popisuje Kristýna Peterková.

CD “RODOKMEN” obsahuje dvanáct šansonových balad postavených 
na pianu, akordeonu a akusti cké kytaře a je určeno lidem všech ge-
nerací, kteří jsou vnímaví, otevření a nenechávají se strhnout dnešní 
uspěchanou a cynickou dobou.

Písně vznikaly v průběhu let 2013 a 2014 a představují vhled do duší 
autorského tria – hudebního skladatele a akordeonisty Karla Maříka, 
básníka Josefa Peterky a interpretky Kristýny Peterkové.

Premiérový koncert CD RODOKMEN se uskutečnil 7. listopadu 2014 
v Obecním domě v Praze. 

KAREL MAŘÍK (* 21. září 1968, Praha) hudební producent, skladatel a akordeonista

Více informací:   www.karel-marik.cz

Absolvent Státní konzervatoře v Praze - obor akordeon a klavír (1983-1989).
1. místo - Mistrovství ČSSR ve hře na akordeon (1979 – 1982), 1. místo - Mistrovství Evropy ve hře na 
akordeon v kategorii do 14-ti  let (1979, Klingenthal), 5. místo - Mistrovství světa ve hře na akordeon 
v kategorii nad 15 let (1985, Vídeň).
Od roku 1990 hudební producent, skladatel, aranžér a instrumentalista – popové, rockové, divadel-
ní, fi lmové, klasické a scénické hudby. Podíl zhruba na 70-ti  CD, odehráno zhruba 2.000 koncertů 
(ČR, Evropa, J.A.R). Spolupracoval s největšími hvězdami české hudební scény (např. s Danielem 
Landou, Bárou Basikovou, Petrem Kolářem, Michalem Pavlíčkem, Annou K či skupinou Lucie). Složil 
a produkoval hudbu k celovečerním fi lmům – „Czech Made Man“ (2011) a „Veni, Vidi, Vici“ (2009), 
k seriálu TV Prima „Ošklivka Katka“ (2008), k hudebnímu představení „Příběhy dobrého vojáka Švej-
ka“ v Divadle Hybernia v Praze (2008). Složil ti tulní píseň pro fi nále TV show Česko hledá Superstar 
(2005). Dlouhodobě spolupracuje s lídrem skotské kapely Nazareth - Danem McCaff erty (hudebně 
produkoval novou verzi legendárního hitu “Love hurts” (2011), hudebně produkoval akusti cký kon-
cert Dana McCaff ertyho v Praze v Malostranské besedě v roce 2012).

Nabízíme Vám komorně laděný koncert pro sváteční zážitek a pozastavení v uspěchané době.

Duety zpěvačky Kristýny Peterkové a skladatele Karla Maříka Vás osloví pozoruhodnými 
hlasy, emoti vní melodií a poeti ckými texty.

Uslyšíte originální písně, které vypovídají o zlomových situacích života, lásce a naději.

MOŽNOSTI VYSTOUPENÍ:

    Koncert 60 minut - živě zpěv, akordeon a piano 

– Kristýna Peterková a Karel Mařík - ŽIVĚ zpěv, akordeon a piano

    Koncert 60 minut - živě s kapelou 

– Kristýna Peterková ŽIVĚ S KAPELOU složenou ze špičkových českých muzikantů – Karel Mařík (piano, akordeon), Marti n 
Ivan (elektrický kontrabas), Jan Tulenko (akusti cká kytara), Ondřej Klimek (saxofon, fl étna), Camillo Caller (perkuse)

    Speciální vystoupení za doprovodu smyčcového kvarteta



KONTAKTY: 

Umělecké akti vity  Kristýny  Peterkové
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Bon Art Music, SE, 
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Mgr. Jakub Liegert
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