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je mladá, ambiciózna speváčka, 

klaviristka a skladateľka, ktorá tvorí 

originálne skladby aj aranžmány 

ľudových piesní. 

DRŽITEĽKA HUDOBNÝCH CIEN 

Radio Head Award v kategóriách:

Debut roka 2016

Album roka / Cena kritikov 2016

Nahrávka roka – worldmusic/folk 2016

Katarína pochádza z Polomky na 

Horehroní, ktoré je výnimočné svojou 

hudbou. 

Jej debutový album s názvom 

Pustvopol vyšiel v novembri 2016 

v Slnko Records, okamžite si získal 

pozornosť odborníkov aj mnohých 

poslucháčov a stal sa jedným z top 

albumov za rok 2016 na Slovensku.

Piesne z albumu Pustvopol tvoria  

základ repertoáru jej koncertov, avšak 

rada svoje vystúpenia oživuje o skladby  

s nádychom rozprávkového šansónu  

a jazzu.

Katarína 
Máliková



“Hudba Kataríny Málikovej je spojenie hudobného vzdelania, výnimočného citu pre špecifiká 
slovenskej tradičnej hudby a kreativity. V jej úpravách ľudových piesní z oblasti Horehronia, 
v ich harmonizácií a aranžmánoch sa ukazuje jej klasické kompozičné vzdelanie. Dopĺňa ho 
prirodzený hudobný talent, s citom podchytiť esenciu a rozvinúť emócie jednotlivých ľudových 
piesní spôsobom jej vlastným. Svojou interpretáciou a úpravami, v ktorých sa miešajú tradičné 
nástroje s modernými a elektronikou, posúva Katka Máliková ľudové piesne na vyššiu umeleckú 
úroveň a stavia ich do kontextu 21. storočia.”

Jana Ambrózová, hudobníčka a muzikologička z Katedry etnológie  

“Ako malé dievča sa ma dotkol 

folklór, ale aj popkultúra 90.rokov, 

ktorá sa predrala na Horehron.

Neskôr prišli sny o kaviarničkách 

a meste. Potom jazz, ktorý bol 

môj terapeut v období puberty. 

No a napokon klasika, ktorú som 

vyštudovala.

Telgárt, Šumiac, Pusté pole. Táto 

oblasť vo mne vyvoláva vzrušenie 

a obrovskú zvedavosť. Vždy, keď 

tadiaľ prechádzam, cítim niečo 

zabudnuté, tajomné a zvláštne.”

VIDEO 
FACEBOOK 

SOUNDDCLOUD 
SLNKO RECORDS
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https://www.youtube.com/watch?v=vLPqCCbyKow&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/musicofkatarinamalikova/
https://soundcloud.com/katarinamalikova
https://www.slnkorecords.sk/katarina-malikova/pustvopol
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Katarína Máliková   – spev, klavír, syntezátory, tamburína, píšťalky, triangel, sampler

Katarína Turčinová  – flauta, píšťalka, fujara

Andrej Turčin   – I. husle

Žaneta Mariňáková  – II. husle, tamburína 

Janko Tomek   – kontrabas, basgitara  

Klaudia Kosmeľová   – klavír

Ondrej Druga – akordeón, spev

Tomáš Hríbik   – bicie, perkusie 

Skupina  
Kataríny Málikovej: 

Martina Kotláriková  
martinakotlarikova@gmail.com  
00421 904 667 558

MANAGEMENT 
& BOOKING INFO:


