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Vám nabízí 
umělecké vystoupení 

 

české sopranistky Markéty Mátlové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T  &  M A N A G E M E N T  -  umělecká agentura     
BC GARDEN  ELEVEN, Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10 –Vršovice, Česká republika 

Objednávky:     Dr. Patáková Boučková: (+420) 777 23 71 73, bouckova@artmanagement.cz,   
Ing. J.Paták:  (+420) 605 266 652, patak@artmanagement.cz,   

www.artmanagement.cz  

Markéta Mátlová je česká 
sopranistka, která i přes své mládí 
oslovila posluchače na téměř všech 
kontinentech světa. Vystudovala 
Hudební Akademii v Praze pod 
vedením Prof. M. Hajóssyové                     
a v současnosti si doplňuje 
soukromě své vzdělání u Prof. J. 
Protschky ve městě Köln                               
v Německu. V roce 2010 natočila své 
debutové CD v edici Českého 
národního symfonického orchestru 
a rok poté natočila s varhaníkem             
V. Havlíčkem CD s titulem Musica 
Kukusiensis, kde veřejnosti 
představili dosud nepublikované 
skladby z hudebního archivu 
Hospitálu Kuks. .  

Markéta Mátlová je 
každoročně je zvána na koncertní               
a operní pódia jak v České republice, 
tak i v zahraničí (Čína, Japonsko, 
Německo, Itálie, Blízký Východ, 
Malta, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, 
Francie, Anglie aj.).  

 

Markéta Mátlová zvítězila               
v mnoha mezinárodních soutěžích a v 
tomto roce se představila na pódiích 
např. v USA, Číně, Maďarsku, 
Holandsku, Chorvatsku a Německu. 
Pěvecky zahajovala slavnostní otevření 
Českého domu v Londýně během 
Olympijských her.  

Spolupracuje s Jaroslavem 
Svěceným a Jiřím Škorpíkem                           
v projektu SMS* – „Svěcený / Mátlová 
/ Škorpík - Special Music Style“, který 
čerpá inspiraci z klasické hudby, 
proměňujíc ji různými aranžemi do 
novodobého pojetí. Markéta Mátlová 
také úzce spolupracuje se 
světoznámým fotografem Jadranem 
Šetlíkem na projektu „Souznění Árií              
a Portrétů“.  

V současné době se rovněž 
podílí ve spolupráci s uměleckou 
agenturou ART & MANAGEMENT                                
na přípravě a nastudování 
mezinárodního projektu „Pocta 
slavným Čechům“.   

 
 



 

 

Markéta Mátlová 

 

  
Doporučujeme: 
 

- SMS* - Svěcený, Mátlová, Škorpík (Hudební nápoj namíchaný pro všechny generace 

posluchačů od baroka, přes klasicismus až k romantismu) 

- Barokní árie a písně (Handel, Vivaldi, Černohorský, Campion aj.) 
- Gustav Mahler (Klasické písně od G.Mahlera) 
- Overcross (Nápaditě sestavený repertoár známých árií a písní různých stylů) 
- Souznění árií a portrétů – Mátlová, J.Šetlík (Árie ze známých světových oper) 
- Árie světové opery (Verdi, Puccini, Offenbach, Dvořák, Bernstein aj.) 
- Vánoční program I – s klavírem/varhany/cemballem (Händel, Ryba, Dowland, 

Caccini, Gounod, Michna z Otradovic aj.) 

- Vánoční program II – s klavírem/varhany/cemballem (Caccini, Dowland, Weber, 

Gounod, Cohen, Bach, Crooks, Hirsch, Graham aj.). 
 

 

 

Pro Vaše firemní akce a společenské události Vám připravíme program vystoupení 
na základě obdržených informací a požadované délky vystoupení.  

Další podrobnosti Vám rádi sdělíme na vyžádání. 


