VÝROČÍ 2007 – HUDBA
Vyznačena stovková a padesátková výročí + nejznámější mimořádné osobnosti.
Všechny osobnosti jsou významné minimálně v evropském kontextu.
Serge Baudo, * 1927, francouzský dirigent, spolupracuje často s ČF, FOK, SOČR od r.
1976, pro Supraphon natočil Honeggerovu Johanku z Arku.
Gilbert Bécaud, *1927, francouzský šansoniér, u nás vystoupil opakovaně v Lucerně
Ludwig van Beethoven, + 1827, významný německý klasicistní skladatel, u nás pobýval
v Praze, Františkových lázních, Karlových Varech, Teplicích, Varnsdorfu, Hradci nad
Moravicí. Stýkal se hlavně s rodem Clam-Gallasů, Lobkovici. Jeho právní záležitosti
spravoval český právník Jan Nepomuk Kaňka.
Jan Jiří Benda, + 1757, z hudebního rodu Bendů, český klasicistní skladatel
Karel Bendl, + 1897
nejpopulárnější český obrozenecký skladatel, kapelník Prozatimního divadla, prof. skladby na
pražské konzervatoři, člen České akademie.
Gabriela Beňačková, * 1947, česká žijící sopranistka.
Vilém Blodek, * 1837, český obrozenecký skladatel, prof. flétny, opera V studni.
Johannes Brahms, + 1897 německý skladatel klasicko-romantické éry, pro českou hudbu
měl vliv jako vzor a příznivec A. Dvořáka.
Maria Callasová, + 1977, řecká sopranistka (Norma, Médea, Macbeth, Tosca, Traviata).
Naposledy účinkovala v r. 1965.
Gaetano Donizetti, * 1797, italský romantický skladatel, nejznámější opera Nápoj lásky.
Melodie byly podkládány pro oblibu i českými vlasteneckými texty.
Giovanni Gabrieli, * 1557, italský skladatel benátské školy
George Gershwin, + 1937, americký skladatel (Porgy a Bess, Rapsodie v modrém ad.), vliv
na J. Ježka.
Edward Grieg, + 1907, norský romantický skladatel, národní škola, koncertoval i v Praze.
Jindřich Jindřich, + 1967, folklorista z Chodska.
Zoltán Kodály, + 1967 Po Bartókovi nejdůležitější maďarský skladatel národní školy.
Leopold Koželuh, * 1747, český klasicistní skladatel, kapelník, jeho žákyní Marie Luisa,
manželka Napoleona, císařovna.
Francesco Landino, + 1397, italský skladatel Ars nova.
Jean Baptiste Lully, + 1687, francouzský barokní skladatel, dvorní kapelník královské
kapely.

Guillaume de Machaut, + 1377, skladatel francouzské Ars nova, působil v Praze.
Jiří Malásek, * 1927, klavírista, skladatel středního proudu, spolupracoval hojně s TV.
František Maxián, starší, * 1907, významný český klavírista a pedagog
Ettiene Nicolas Méhul, + 1817, francouzský skladatel, proslavil se jako autor populárních
písní Francouzské revoluce.
Felix Mendelssohn Bartholdy, + 1847, německý raně-romantický skladatel
Josef Mysliveček, * 1737, významný český skladatel klasicismu, žil v Itálii (opera
Belerofonte)
Maurice Ravel, + 1937, francouzský impresionistický skladatel
Svjatoslav Richter, + 1997, významný ruský klavírista, opakovaně účinkoval v ČR.
Alessandro D. Scarlatti, + 1757, italský barokní skladatel
Franz Schubert, * 1797, významný rakouský, raně romantický skladatel
Jean Sibelius, + 1957, finský pozdně romantický skladatel, národní škola
Jiří Srnka, * 1907, český skladatel, autor filmové hudby (122 filmů), Měsíc nad řekou,
Stříbrný vítr, Hrátky s čertem ad.
Jan Václav Stamic, + 1757, z rodu Stamiců, tzv. mannheimská škola, předchůdce vrcholného
klasicismu. Vliv na Beethovena.
Antonio Stradivari, + 1737, významný italský barokní houslař
George Ph. Telemann, + 1767, německý barokní skladatel
Arturo Toscanini, 1867-1957, významný italský dirigent
Václav Trojan, * 1907, český skladatel, zejm. hudby k filmům (Špalíček, Císařův slavík ad.)

