
 
 
 
Marie Zichová – akordeon 
 
Na akordeon se začala učit v Lidové škole umění B. Smetany v Plzni u Very Blaškové, kde se kromě 
sólové hry věnovala také hře komorní. V solu, duu s Radkem Dlouhým a akordeonovém souboru 
Pegas získala několik významných úspechů doma i v zahraničí během velmi krátké doby. Proto se 
rozhodla ve studi hudby a hry na akordeon pokračovat na konzervatoři. 
V zárí 2000 byla přijata na konzervatoř v Plzni do třídy Jarmily Vlachové. Zde přesla z klávesového na 
knoflíkový C-griff akordeon. V létě 2002  bylo nabídnuto Marii studovat v mezinárodně uznávaném 
akordeonovém centru C.N.I.M.A ve Francii. Zde se učila od světově známých akordeonových 
pedagogů a interpretů jako Jacques Mornet, Franck Angelis, Domi Emorine, Roman Jbanov atd. 
Absolvovala úspešně několik mezinárodních souteží a na konci školního roku 2003/2004 získala 
D.E.M diplom v oblasti komorní a solové hry na akordeon. V září 2004 znovu navázala na studium na 
plzeňské konzervatoři v ČR, kde své studium v červnu 2008 úpešně ukončila. Od září 2010 vyučuje 
hru na akordeon na hudební škole Maoin Cheoil na Gaillimhe v Galway, Irsku.  
 
Během své hudební kariéry vystupovala doma i v zahraničí, účastnila se mnoha mezinárodních kurzů 
pod vedením pedagogů jako Claudio Jacommuci, Radomic Tomic, Vojin Vasovic, Frederic 
Deschamps, Viatcheslav Semionov atd. Spolupracovala na několika hudebních projektech, natáčela v 
Českém rozhlase a  byla pozvána jako porotce do hudebních soutěží. 
 
Kromě hry na klasický akordeon se věnuje i hře na digitální akordeon Roland, snaží se prosazovat 
akordeon jak v klasické hudbě, tak v hudbě populární. Mezi jeji oblíbené skladatele patří bez pochyb  
Astor Piazzolla a jeho argentinske tango. Blízko má i k hudbě Francka Angelise a francouzkému 
musettu. Jejím cílem je  hledat cestu k posluchačům zkrze originálně pojaté akordeonové koncerty, 
semináře a projekty. 
  
Více informací o akordeonistce Marii Zichové na oficiálních webových stránkách www.marinette-
accordion.com 
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