
MARTA	  TÖPFEROVÁ	  &	  MILOKRAJ	  

Písně	  čerpající	  z	  českých,	  moravských	  a	  latinskoamerických	  tradic	  

 

Marta	  Töpferová	  -‐	  zpěv,	  cuatro	  
Stanislav	  Palúch	  –	  housle	  

Marcel	  Comendant	  -‐	  cimbál	  
David	  Dorůžka	  –	  kytara	  
Petr	  Dvorský	  –	  kontrabas	  

	  
Marta	  Töpferová	  je	  jedna	  z	  nejzajímavějších	  zpěvaček	  a	  skladatelek	  své	  generace.	  Po	  mnoha	  letech	  v	  
U.S.A.	  se	  vrátila	  do	  rodné	  země	  aby	  založila	  projekt	  který	  by	  čerpal	  z	  jejich	  hudebních	  a	  kulturních	  
kořenů.	  Podařilo	  se	  jí	  vytvořit	  sbírku	  autorských	  písní	  které	  jsou	  inspirovány	  převážně	  moravským	  
folklórem,	  komorní	  hudbou,	  ale	  i	  hudbou	  Latinské	  Ameriky,	  Španělska	  a	  jejího	  života	  v	  New	  Yorku.	  

Kromě	  autorských	  textů	  Marta	  zhudebnila	  básně	  Věry	  Provazníkové,	  Jana	  Zahradníčka	  a	  dalších.	  Tato	  
nová	  hudba	  je	  navíc	  v	  rukou	  výtečných	  spoluhráčů	  a	  to	  houslity	  Stanislava	  Palúcha,	  cimbalisty	  
Marcela	  Comendanta,	  kytaristy	  Davida	  Dorůžky	  a	  kontrabasisty	  Petra	  Dvorského.	  Milokraj	  byl	  

nominován	  na	  cenu	  Anděl	  v	  kategorii	  World	  Music	  (2014)	  za	  své	  první	  CD	  a	  má	  za	  sebou	  koncerty	  po	  
celé	  ČR,	  Německu,	  Anglii,	  Holandsku,	  Belgii,	  Mad'arsku,	  Polsku	  a	  Rakousku.	  

	  

MILOKRAJ	  
	  

Marta	  Töpferová	  -‐	  zpěv,	  skladby	  
Stanislav	  Palúch	  –	  housle	  

Marcel	  Comendant	  -‐	  cimbál	  
David	  Dorůžka	  -‐	  kytara	  
Petr	  Dvorský	  -‐	  kontrabas	  

	  

Web:	  	  
www.martatopferova.com	  	  



	  
	  
	  

	  
	  

	  
Z	  médií:	  

"Topferová	  zpívá	  s	  elegantním	  toužením	  v	  hlase"	  -‐	  New	  York	  Times	  
	  

“Jsem	  velmi	  rád,	  že	  zde	  vznikl	  projekt,	  jehož	  cílem	  je	  přinést	  českou	  a	  moravskou	  hudbu	  do	  světového	  
kontextu.”	  -‐	  Petr	  Dorůžka,	  Rádio	  Vltava	  

	  

Web:	  
	  www.martatopferova.com	  	  

	  

Videa:	  

	  

Milokraj	  v	  Libeňské	  synagoze	  

https://www.youtube.com/watch?v=Di05s8WXelU	  

	  

Marta	  Topferova	  ARTE	  TV	  (Francie)	  

https://www.youtube.com/watch?v=39g2-‐7rl7Tg	  

 


