


• Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní

konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor.

• Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění za nejlepší herecký výkon, a také byla

nominována na prestižní filmovou cenu Český lev.

• Z filmové, televizní a divadelní tvorby si nejvíce váží setkání s režisérem Z. Troškou (4 filmy), s

francouzskou hvězdou P. Noiretem (natáčení filmu "Hlučná samota"), s režisérem J. Menzlem

(natáčení muzikálu "Stvoření světa") a s Jurajem Deákem (Malované na skle, Carmen, Cats).

• Hrála na předních divadelních scénách v Praze (Hudební div. Karlín, Divadlo ABC, Divadlo Na

Vinohradech, Divadlo na Fidlovačce, DivadloMillénium, divadlo Broadway Praha)

• Spolupracovala s Českým národním symfonickým orchestrem, s Filharmonií Brno a s Pražským

symfonickým orchestrem.

• Je zakladatelka a ředitelka La Sophia o.p.s. a prezidentka European Music College (více o činnosti

na www.lasophia.cz)

• Je známa z populárního seriálu Pojišťovna štěstí – ČR a Ordinácie v Rúžovej záhrade - SK

• Koncertuje doma i v zahraničí

• Nyní ji diváci mohou vidět v hlavní roli muzikálu Pokrevní Bratři a v muzikálu Angelika.

http://www.lasophia.cz/


• Program „ JAMES BOND + muzikálové

hity „

Yvetta Blanarovičová a ty nejslavnější písně z filmu

JAMES BOND + největší muzikálové hity – program

vhodný také pro zahraniční klientelu – Na tomto

projektu Yvetta úzce spolupracovala se zpěvákem a

producentem Michalem Davidem.

Yvetta zpívá ty nejznámější „ BONDOVKY “ + písně ze

slavných muzikálů a klasické hity významných

světových skladatelů. Tento program je dlouhý zhruba

60 min.

• Hudební vystoupení s klavírním či

kytarovým doprovodem

Koncert s klasickým či Vánočním repertoárem. Yvetta

zpívá muzikálové hity, pop v latino stylu, španělské

písně a originální písně našich skladatelů. Minimální

požadavky na technickou vybavenost pořadatele.

Vhodné do menších a komornějších prostor ( obecní

sály, kostely atd.).



• Koncertní vystoupení S KAPELOU – DOPORUČUJEME 

Yvetta hudebně velmi citlivě osciluje mezi popem, rockem a jazzem. Kromě textů je její kouzlo především v

ojedinělosti a přístupu komunikace s publikem. Údělem posluchače by mělo být vyhledávat a užívat si

jednotlivých, jakoby nesmělých, ale velmi nápaditých vstupů. Kromě autorských skladeb se tak na

repertoáru objevily skladby z muzikálů a pop hity. Písňový komplet je velice pestrý. Jako bonus, zejména v

čase vánočním, jsou na konci koncertu vloženy vánoční koledy v netradičním aranžmá. Spolupráce s

vynikajícími muzikanty přinesla výsledky v podobě repertoáru, kde Yvetta plně rozvinula svůj pěvecký,

skladatelský a textařský talent. V roce 2015 vydává singl s názvem Naplno miluj, hned poté singl V

zahradách a Vánoční písně. Její koncerty jsou hudebně unikátní.

Program je vhodný kromě klasických koncertů také na plesy, VIP akce, firemní večírky, slavnostní události,

městské slavnosti atd.

Složení kapely : Basskytara – Michael Krásný, kytara – Vlado Mikláš, klavír – Michal Vejskal a              

bicí – Ondřej Pomajsl



• Hudební vystoupení na HALFPLAYBACK 

Vystoupení vhodné na firemní akce, večírky, plesy, městské slavnosti, VIP

akce…dětské akce – viz Dětská pohádková Superstar, minimální požadavky na

technickou vybavenost pořadatele. Lze kombinovat s moderací. Program lze

přizpůsobit na přání klienta. Repertoár tvoří světový pop, španělské písně, české,

jazzové ale i muzikálové hity a autorská tvorba.

Koncertní vystoupení s kapelou

Yvetta se svou kapelou



• Divadelní Talkshow se Zdeňkem Troškou – „ Slzy smíchu“

Jedná se o divadelní talkshow s populárním a oblíbeným českým režisérem

Zdeňkem Troškou. Program se skládá z vyprávění historek z natáčení pohádek a

filmů / Princezna ze mlejna, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Slunce

seno....atd./, do kterého je zapojené i publikum, Yvetta Blanarovičová zpívá na

halfplayback.

• Yvetta Blanarovičová jako moderátorka

Yvetta je skvělá moderátorka s mnohaletou zkušeností v moderování všech typů 

akcí i televizních přenosů jak ve slovenštině tak v češtině . 

Např. Ples Armády ČR – Pražský hrad , Španělský večer – Brno,  Slovenský večer – Praha Absolut hotel, Moderace 

pro Slovenské velvyslanectví Praha – hotel Diplomat, Ples Prahy 1 – Žofín Praha, Ples magistrátu – Obecní dům 

Praha, AUDI – Plzeň, Rakousko-český ples – Brno Intercontinental



• Koncertní vystoupení s TOP Bandem Jana Smolíka či s Orchestrem Gustava Broma

Koncertní vystoupení Yvetty a těchto skvělých kapel. Repertoár je složený z muzikálových a

světových pop hitů, přes španělskou hudbu, latino pop až po originální písně našich

skladatelů. Tento program je vhodný především na plesy, VIP akce, firemní večírky, slavnostní

události atd.



Ukázka písně Pie Jesu ZDE

Ukázka písně Ave Maria Paien ZDE

Ukázka písně Loučení ZDE

Ukázka písně Memory ZDE

Ukázka písně Santa Maria ZDE

Ukázka písně Tak to mám ZDE

Ukázka písně Naplno miluj ZDE

Ukázka písní z muzikálu MATA HARI ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=kKHtzYrcYek
http://www.youtube.com/watch?v=vVcQIyE8nEM
https://www.youtube.com/watch?v=Uc3k4dClrNE
http://www.youtube.com/watch?v=7mELEOVP7BE
http://www.youtube.com/watch?v=kRLmhHhx-Hs
http://www.youtube.com/watch?v=mPqkF24jNfE
https://www.youtube.com/watch?v=gfHG26e0liU
https://www.youtube.com/watch?v=iYYXDaSKQ_M








Máte zájem o Yvettu Blanarovičovou? 
Tak nás neváhejte kontaktovat !

Agentura Yv.Production s.r.o.

Exklusivní zastoupení Yvetty Blanarovičové 

Email : office@blanarovicova.cz

Tel : + 420 724 066 625, + 420 724 979 101

www.blanarovicova.cz

TEAM YV.PRODUCTION se těší na spolupráci s Vámi !!

mailto:office@blanarovicova.cz
http://www.blanarovicova.cz

