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A.	
  VYBRANÉ	
  NEŽIJÍCÍ	
  ČESKÉ	
  OSOBNOSTI	
  
CHRONOLOGICKY

SUK	
  Váša,	
  houslista,	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  †	
  12.1.1933	
  (*	
  16.11.1861)
HRADECKÝ	
  Emil,	
  teoreJk	
  a	
  skladatel	
  *	
  16.1.1913	
  (†	
  18.11.1974)
KOCIAN	
  Jaroslav,	
  houslista	
  *	
  22.2.1883	
  (†	
  v	
  noci	
  z	
  8.	
  na	
  9.3.1950)
DESTINNOVÁ	
  Ema	
  *	
  26.2.1878	
  (†	
  28.1.1930)
KALABIS	
  Viktor,	
  skladatel	
  *	
  27.2.1923	
  (†	
  28.9.2006)
	
  KOŠLER	
  Zdeněk,	
  dirigent	
  *	
  25.3.1928	
  (†	
  2.7.1995)25
BENEWITZ	
  Antonín,	
  houslista	
  a	
  pedagog	
  *	
  26.3.1833	
  (†	
  29.5.1926)
KUBA	
  Ludvík,	
  etnolog	
  *	
  16.4.1863	
  (†	
  30.11.1956)
BENDL	
  Karel,	
  skladatel	
  *	
  16.4.1838	
  (†	
  20.9.1897)
WALDHANS	
  Jiří,	
  dirigent	
  *	
  17.4.1923	
  (†	
  28.3.1995)
SOKOLA	
  Miloš,	
  skladatel	
  a	
  houslista	
  *	
  18.4.1913	
  (†	
  28.9.1976)
KAWACIUK	
  Ivan,	
  houslista	
  *19.4.1913	
  (†	
  30.11.	
  1966)
TAUBEROVÁ	
  Marie,	
  pěvkyně	
  *	
  28.4.1911	
  (†	
  16.1.2003)
JÍLEK	
  FranJšek,	
  dirigent	
  *	
  22.5.1913	
  (†	
  16.9.1993)
ROZKOŠNÝ	
  Josef	
  Richard,	
  skladatel	
  †	
  3.6.1913	
  (*21.9.1833)
VLACH	
  Josef,	
  houslista	
  a	
  dirigent	
  *	
  8.6.1923	
  (†	
  17.10.1988)
BLACHUT	
  Beno,	
  pěvec	
  *	
  14.6.1913	
  (†	
  10.1.1985)
MUNCLINGER	
  Milan,	
  ﬂétnista,	
  dirigent,	
  muzikolog	
  *	
  3.7.1923	
  (†	
  30.3.1986)
KÜHN	
  Pavel,	
  sbormistr	
  *	
  7.7.1938	
  	
  (†	
  5.1.2003)
VAŇHAL	
  Jan	
  KřJtel	
  †	
  20.	
  8.1813	
  (*	
  12.5.1739)
LUKÁŠ	
  Zdeněk,	
  skladatel	
  a	
  sbormistr	
  *	
  21.8.1928	
  (†	
  13.7.2007)
CMÍRAL	
  Adolf,	
  hudební	
  pedagog	
  †	
  17.9.1963	
  (*	
  12.4.1882)
KOŽELUH	
  Jan	
  Antonín,	
  skladatel	
  *14.12.1738	
  (†	
  3.2.1814)

ABECEDNĚ

BENDL	
  Karel,	
  skladatel	
  *	
  16.4.1838	
  (†	
  20.9.1897)
BENEWITZ	
  Antonín,	
  houslista	
  a	
  pedagog	
  *	
  26.3.1833	
  (†	
  29.5.1926)
BLACHUT	
  Beno,	
  pěvec	
  *	
  14.6.1913	
  (†	
  10.1.1985)
CMÍRAL	
  Adolf,	
  hudební	
  pedagog	
  †	
  17.9.1963	
  (*	
  12.4.1882)
DESTINNOVÁ	
  Ema	
  *	
  26.2.1878	
  (†	
  28.1.1930)
HRADECKÝ	
  Emil,	
  teoreJk	
  a	
  skladatel	
  *	
  16.1.1913	
  (†	
  18.11.1974)
JÍLEK	
  FranJšek,	
  dirigent	
  *	
  22.5.1913	
  (†	
  16.9.1993)
KALABIS	
  Viktor,	
  skladatel	
  *	
  27.2.1923	
  (†	
  28.9.2006)
KAWACIUK	
  Ivan,	
  houslista	
  *19.4.1913	
  (†	
  30.11.	
  1966)
KOCIAN	
  Jaroslav,	
  houslista	
  *	
  22.2.1883	
  (†	
  v	
  noci	
  z	
  8.	
  na	
  9.3.1950)
KOŠLER	
  Zdeněk,	
  dirigent	
  *	
  25.3.1928	
  (†	
  2.7.1995)
KOŽELUH	
  Jan	
  Antonín,	
  skladatel	
  *14.12.1738	
  (†	
  3.2.1814)
KUBA	
  Ludvík,	
  etnolog	
  *	
  16.4.1863	
  (†	
  30.11.1956)
KÜHN	
  Pavel,	
  sbormistr	
  *	
  7.7.1938	
  	
  (†	
  5.1.2003)

LUKÁŠ	
  Zdeněk,	
  skladatel	
  a	
  sbormistr,	
  *	
  21.8.1928	
  (†	
  13.7.2007)
MUNCLINGER	
  Milan,	
  ﬂétnista,	
  dirigent,	
  muzikolog	
  *	
  3.7.1923	
  (†	
  30.3.1986)
ROZKOŠNÝ	
  Josef	
  Richard,	
  skladatel	
  †	
  3.6.1913	
  (*21.9.1833)
SOKOLA	
  Miloš,	
  skladatel	
  a	
  houslista	
  *	
  18.4.1913	
  (†	
  28.9.1976)
SUK	
  Váša,	
  houslista,	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  †	
  12.1.1933	
  (*	
  16.11.1861)
TAUBEROVÁ	
  Marie,	
  pěvkyně,	
  *	
  28.4.1911	
  (†	
  16.1.2003)
VAŇHAL	
  Jan	
  KřJtel	
  †	
  20.	
  8.1813	
  (*	
  12.5.1739)
VLACH	
  Josef,	
  houslista	
  a	
  dirigent	
  *	
  8.6.1923	
  (†	
  17.10.1988)
WALDHANS	
  Jiří,	
  dirigent	
  *	
  17.4.1923	
  (†	
  28.3.1995)
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  CHRONOLOGICKY

DOWLAND	
  John,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  1562	
  nebo	
  1563	
  (pohřben	
  20.2.1626)
LEDEN
READ	
  Gardner,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  2.1.1913	
  (10.11.2005)
BARNARD	
  Trevor	
  (John),	
  anglický	
  klavírista	
  *	
  3.1.1938
GRUBER	
  Heinz	
  Karl,	
  rakouský	
  skladatel	
  *3.1.1943
BRUCH	
  Max,	
  německý	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.1.1838	
  (†	
  2.10.1920)
CORELLI	
  Arcangelo,	
  italský	
  skladatel	
  a	
  houslista	
  †	
  8.1.1713	
  (*	
  17.2.1653)
BOWEN	
  Geraint	
  (Robert	
  Lewis),	
  anglický	
  varhaník,	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  11.1.1963
LEE	
  Hope	
  Anne	
  Keng-‐Wei,	
  čínská	
  skladatelka	
  v	
  Kanadě	
  *	
  14.1.1953
BRYARS	
  Gavin,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  16.1.1943
FERNEYHOUGH	
  Brian,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  16.1.1943
STUMPF	
  Peter	
  Daniel,	
  americký	
  violoncellista	
  *	
  16.1.1963
ABENDROTH	
  Hermann,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  19.1.1883	
  (†	
  29.5.1956)
KUHN	
  Laura	
  (Diane),	
  americká	
  muzikoložka	
  *	
  19.1.1953
VAGGIONE	
  Horacio,	
  argenJnský	
  skladatel	
  *	
  21.1.1943
BASSETT	
  Leslie	
  (Raymond),	
  americká	
  skladatelka	
  *	
  22.1.1923
CHUNG	
  Myung-‐Whun,	
  korejský	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  22.1.1953
DELLO	
  JOIO	
  Norman,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  24.1.1913	
  (†	
  24.7.2008)
BASHMET	
  Yuri,	
  ruský	
  violista,	
  houslista	
  a	
  dirigent	
  *	
  24.1.1953
KARLSSON	
  Lars	
  Olof,	
  ﬁnský	
  skladatel	
  *	
  24.1.1953
LUTOSLAWSKI	
  Witold,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  25.1.1913	
  (†	
  7.2.1994)
STEPTOE	
  Roger	
  Guy,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  25.1.1953
COLLARD	
  Jean-‐Philippe,	
  francouzský	
  klavírista	
  *	
  27.1.1948
MASSEUS	
  Jan,	
  nizozemský	
  skladatel	
  *	
  28.1.1913	
  (†	
  1999)
MAJOR	
  Dame	
  Malvina	
  (Lorraine),	
  novozélandská	
  pěvkyně	
  *	
  28.1.1943
DUFALLO	
  Richard	
  (John),	
  americký	
  dirigent	
  *	
  30.1.1933	
  (†	
  16.6.2000)	
  
GEIGER	
  Ruth,	
  rakouská	
  klavíristka	
  *	
  30.1.1923
KUSIEWICZ	
  Piotr,	
  polský	
  klavírista	
  *	
  30.1.1953
POULENC	
  Francis,	
  francouzský	
  skladatel	
  †	
  30.1.1963	
  (*	
  7.1.1899)

ÚNOR
DATYNER	
  Harry,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  4.2.1923	
  (†	
  1992)
YA-‐MING	
  HSU	
  (Taivan),	
  komponuje	
  *	
  5.2.1963
ARRAU	
  Claudio,	
  chilský	
  klavírista	
  *	
  6.2.1903	
  (†	
  9.6.1991)
DANON,	
  Oskar,	
  srbský	
  dirigent	
  a	
  muzikolog	
  *	
  7.2.1913	
  (†	
  18.12.2009)
DONELLY	
  Malcolm	
  (Douglas),	
  australský	
  pěvec	
  *	
  8.2.1943
PAUTZA	
  Sabin,	
  rumunský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  8.2.1943
ARDITTI	
  Irvine,	
  anglický	
  houslista	
  *	
  8.2.1953
ZIESAK	
  Ruth,	
  německá	
  pěvkyně	
  *	
  9.2.1963
SIEPI	
  Cesare,	
  italský	
  pěvec	
  	
  *	
  10.2.1923	
  (†	
  5.7.2010)
MORRIS	
  Joan	
  (Clair),	
  americký	
  pěvec*	
  10.2.1943
MATHIS	
  Edith,	
  švýcarská	
  pěvkyně	
  *	
  11.2.1938
POWELL	
  Mel,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  12.2.1923	
  (24.4.1998)
ŠALJAPIN	
  Fedor	
  Ivanovič,	
  ruský	
  pěvec	
  *	
  13.2.1873	
  (†	
  12.4.1938)
NEAMAN	
  Yfrah,	
  libanonský	
  houslista	
  *	
  13.2.1923	
  (†	
  4.1.2003)
DARGOMYŽSKIJ	
  Alexandr,	
  ruský	
  skladatel	
  *	
  14.2.1813	
  (†	
  17.1.1869)
HOCH	
  Francesco,	
  švýcarský	
  skladatel	
  *	
  14.2.1943
COSMA	
  Octavian	
  (Lazar),	
  rumunský	
  muzikolog	
  *	
  15.2.1933
TOCZYŃSKA	
  Stefania,polská	
  pěvkyně	
  *	
  19.2.1943
CHAILLY	
  Riccardo,	
  italský	
  dirigent	
  *	
  20.2.1953
SEGOVIA	
  Andrés,	
  španělský	
  kytarista	
  *	
  21.2.1893	
  (†	
  2.6.1987)
SCHEIDEGGER	
  Hans	
  Peter,	
  švýcarský	
  pěvec*	
  23.2.1953
MILNER	
  Howard,	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  24.2.1953	
  (†	
  6.3.2011)
CARUSO	
  Enrico,	
  italský	
  pěvec	
  *	
  27.2.1873	
  (†	
  2.8.1921)	
  
HIND	
  O´MALLEY	
  Pamela,	
  anglická	
  skladatelka,	
  klavíristka	
  a	
  violncellistka	
  *	
  27.2.1923
VÄNSKÄ	
  Osmo,	
  ﬁnský	
  dirigent	
  *	
  28.2.1953
BŘEZEN
LÁNG	
  Istán,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  1.3.1933
PIECZONKA	
  Adrianne,	
  kanadská	
  pěvkyně	
  *	
  2.3.1963
PROKOFJEV	
  Sergej,	
  ruský	
  skladatel	
  †	
  5.3.1953	
  (*	
  23.4.1891)
KARKOSCHKA	
  Edgar,	
  německý	
  teoreJk	
  a	
  skladatel	
  *	
  6.3.1923	
  Ostrava	
  (†	
  26.6.2009)
DÁVID	
  Gyula,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  6.3.1913	
  (†	
  14.3.1977)
MARKEWITCH	
  	
  Igor,	
  ruský	
  dirigent	
  †	
  	
  7.3.1983	
  (*	
  27.6.1912)
POULSON	
  Lani,	
  americká	
  mezzosopranistka	
  *	
  7.3.1953
MATTHEWS	
  John	
  (David),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  9.3.1943
MONTAGUE	
  Stephen	
  (Rowley),	
  americký	
  skladatel	
  a	
  klavírista*	
  10.3.1943
COEN	
  Massimo,	
  italský	
  houslista	
  *	
  11.3.1933
WALKER	
  Sarah,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  11.3.1943	
  
BRAININ	
  Robert,	
  rakouský	
  houslista	
  *	
  12.3.1923	
  (†	
  10.4.2005)
RUDZIŃSKI	
  Witold,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  14.3.1913	
  (†	
  29.2.2004)
MARKEWITCH	
  Dimitry,	
  ruský	
  violoncellista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  16.3.1923	
  (†	
  29.1.2002)
WALLBERG	
  Heinz,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  16.3.1923	
  (†	
  29.9.2004)
ARTZT	
  Alice	
  (Josephine),	
  americká	
  kytaristka	
  *	
  16.3.1943
FLOR	
  Claus	
  Peter,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  16.3.1953
IMAI	
  Nobuko,	
  japonská	
  violistka	
  *	
  18.3.1943

HAENCHEN	
  Hartmut,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  21.3.1943
SCHWANTNER	
  Joseph,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  22.3.1943
BAILEY	
  Norman	
  (Stanley),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  23.3.1933
ISAKOVIĆ	
  Smilka,	
  srbská	
  cembalistka	
  a	
  klavíristka	
  *	
  23.3.1953
ERISMAN	
  Guy,	
  francouzský	
  muzikolog	
  *	
  24.	
  3.	
  1923	
  (†	
  6.	
  9.	
  2007)
DEBUSSY	
  Claude,	
  francouzský	
  skladatel	
  †	
  25.3.1918	
  (*	
  22.8.1862)
SERKIN	
  Rudolf,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  28.3.1903	
  (†	
  8.5.1991)
COSMA	
  Viorel,	
  rumunský	
  muzikolog	
  *	
  30.3.1923
DUBEN
LAVISTA	
  Mario,	
  mexický	
  skladatel	
  *	
  3.4.1943
OHLSSON	
  Garrick,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  3.4.1948
RUDY	
  Michail,	
  ruský	
  klavírista	
  *	
  3.4.1953
CHEN	
  Yi,	
  čínská	
  houslistka	
  *	
  4.4.1953
YI	
  CHEN,	
  čínská	
  houslistka	
  a	
  skladatelka	
  *	
  	
  4.4.1953
LUCA	
  Sergiu,	
  rumunský	
  houslista,	
  žijící	
  v	
  USA	
  *	
  5.4.1943	
  (†	
  7.12.2010)
TRUSSEL	
  Jacques,	
  americký	
  pěvec	
  *	
  7.4.1943
MONTAGUE	
  Diana,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  8.4.1953
BRONFMAN	
  Yeﬁm,	
  ruský	
  pěvec	
  *	
  10.4.1958	
  	
  
ZHU	
  KUNQIANG,	
  čínský	
  hráč	
  na	
  lesní	
  roh	
  *	
  10.4.1963
RUNGE	
  Peter-‐Christoph,	
  německý	
  pěvec	
  *	
  12.4.1933	
  (†	
  25.6.2010)
KOVACIC	
  Ernst,	
  rakouský	
  dirigent	
  a	
  houslista	
  *	
  12.4.1943
RZEWSKI	
  Frederic,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  13.4.1938
FOURNET	
  Jean,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  14.4.1913	
  (†	
  3.11.	
  2008)
DUCLOUX	
  Walter	
  (Ernest),	
  švýcarský	
  dirigent	
  *	
  17.4.1913	
  (†	
  1997)
BOUR	
  Ernest,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  20.4.1913	
  (†	
  	
  20.6.2001)
GARDINER	
  John	
  Eliot,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  20.4.1943
KEMÉNY	
  Alexander,	
  houslista,	
  narozený	
  ve	
  Švédsku	
  (Solna)*	
  22.4.1943	
  (†	
  20.	
  6.	
  1996)	
  
KOMULAINEN	
  Johani,	
  ﬁnský	
  skladatel*	
  22.4.1953
DAVIES	
  Hugh	
  (Seymour),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  23.4.1943	
  (†	
  1.1.2005)
KOPČÁK	
  	
  Sergej,	
  slovenský	
  pěvec	
  *	
  23.4.1948
ARCHER	
  Violet	
  (Balestrei),	
  kanadská	
  skladatelka*	
  24.4.1913	
  	
  (†	
  21.2.2000)
KUUSISTO	
  Ikka	
  Taneli,	
  ﬁnský	
  skladatel*	
  26.4.1933
KWELLA	
  Patricia,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  26.4.1953
TATE	
  Jeﬀrey,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  28.4.1943
BOŹIĆ	
  Darijan,	
  slovinský	
  skladatel	
  *	
  29.4.1933
HIELSCHER	
  Ulrich,	
  německý	
  pěvec	
  *	
  29.4.1943
PONTVIK	
  Peter,	
  švédský	
  skladatel	
  dánského	
  původu	
  *	
  29.4.196	
  
KVĚTEN
SÜSSKIND	
  Walter,	
  německý	
  klavírista,	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  1.5.1913	
  Praha	
  (†	
  25.3.1980)
RODESCU	
  Julian,	
  rumunský	
  pěvec	
  *	
  1.5.1953
BROWNING	
  John,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  2.5.1933	
  (†	
  26.1.2003)	
  
GERGIEV	
  Valerij,	
  ruský	
  dirigent	
  *	
  2.5.1953
BOLLIGER	
  Phillip	
  John,	
  australský	
  skladatel	
  *	
  2.5.1963
HADJINIKOS	
  George,	
  řecký	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  3.5.1923

POTURLJAN	
  ArJn	
  (Bedros),	
  bulharský	
  skladatel	
  *	
  4.5.1943
STOJANOV	
  Bojko	
  Stojkov,	
  bulharský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  4.5.1953
IVALDI	
  Jean-‐Marc,	
  francouzský	
  pěvec	
  *	
  6.5.1953
BRAHMS	
  Johannes,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  7.5.1833	
  (†	
  3.4.1897)
ILOSVAY	
  Maria	
  von,	
  maďarská	
  pěvkyně	
  	
  *	
  8.5.1913	
  (†	
  16.6.1987)
MARKOV	
  Albert,	
  ukrajinský	
  houslista	
  a	
  skladatel	
  *	
  8.5.1933
KING	
  Andrew	
  (Graham),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  8.5.1953
RHYS-‐DAVIES	
  Jennifer,	
  britská	
  pěvkyně	
  *	
  8.5.1953
IRVINE	
  Robert,	
  skotský	
  violoncellista	
  *	
  11.5.1963
BERKLEY	
  Sir	
  Lennox	
  (Randall	
  Francis),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  12.5.1903	
  (†26.12.1989)
VINIKOUR	
  Jory,	
  americký	
  cembalista	
  *	
  12.5.1963
SCHÖNBERG	
  SJg	
  Gustav,	
  švédský	
  skladatel	
  a	
  varhaník	
  *	
  13.5.1933
LANCHBERY	
  John,	
  anglický	
  dirigent	
  	
  *	
  15.5.1923	
  (†	
  27.2.2003)
CHAITKIN	
  David,	
  americký	
  skladatel	
  *16.5.1938
BRUZDOWICZ	
  Joanna,	
  polská	
  skladatelka	
  *	
  17.5.1943
GONDEK	
  Juliana	
  (Kathleen),	
  americká	
  pěvkyně	
  *	
  20.5.1953
ANDRÉ	
  Maurice,	
  francouzský	
  trumpeJsta	
  *	
  21.5.1933	
  (†	
  25.2.2012
WAGNER	
  Richard,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  22.5.1813	
  (†	
  13.2.1883)
LARROCHA	
  Alicia	
  de,	
  španělská	
  klavíristka	
  *	
  23.5.1923	
  (†	
  25.9.2009)
BOLCOM	
  William,	
  americký	
  skladatel*	
  26.5.1938
WOOD	
  James	
  (Peter),	
  anglický	
  skladatel,	
  dirigent	
  a	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje	
  *	
  27.5.1953
TSOUPAKI	
  Calliope,	
  řecká	
  skladatelka	
  a	
  klavíristka	
  *	
  27.5.1963
LIGETI	
  György,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  28.5.1923	
  (†	
  12.6.2006)
CHILINGIRIAN	
  Levon,	
  kyperský	
  houslista	
  *	
  28.5.1948
ČERVEN
ENGEL	
  Karl,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  1.6.1923	
  (†	
  2.9.2006)
WEINGARTNER	
  Felix,	
  německý	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *2.6.	
  1863	
  (†	
  7.5.1942)
DUMITRESCU	
  Ion,	
  rumunský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  2.6.1913	
  	
  (†1996)
MELIS	
  György,	
  maďarský	
  pěvec*	
  2.6.1923	
  (†	
  27.11.2009)
LUPO	
  Benede†o,	
  italský	
  klavírista	
  *	
  3.6.1963
WEISS	
  Ferdinand,	
  rakouský	
  skladatel*	
  4.6.1933
KRINGELBORN	
  Solveig,	
  norská	
  pěvkyně	
  *	
  4.6.1963
WILDGANS	
  Friedrich,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  5.6.1913	
  (†	
  7.11.1965)
PONIATOWSKA	
  Irena,	
  polská	
  muzikoložka	
  *	
  5.6.1933
CHAČATURJAN	
  Aram,	
  arménský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.6.1903	
  (†	
  1.5.1978)
SJÖBERG	
  Johan-‐Magnus,	
  švédský	
  varhaník	
  *	
  7.6.1953
CHRENNIKOV	
  Tichon,	
  ruský	
  skladatel,	
  klavírista	
  a	
  funkcionář	
  *	
  10.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  28.5.	
  1913	
  
(†14.	
  8.	
  2007)
WELITSCH	
  (VELIČKOVA)	
  Ljuba,	
  bulharská	
  pěvkyně	
  *	
  10.6.1913	
  (†	
  1.9.1996)
NORDMO-‐LOVBERG	
  Aase,	
  norská	
  pěvkyně	
  *	
  10.6.1923
MARVIN	
  Frederick,	
  americký	
  klavírista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  11.6.1923
SILVESTRI	
  ConstanJn,	
  rumunský	
  dirigent	
  *	
  13.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  31.5.	
  1913	
  (†	
  23.2.1969)
GUTTLER	
  Ludwig,	
  německý	
  trumpeJsta	
  a	
  dirigent	
  *13.6.1943
BLACK	
  Stanley,	
  anglický	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel*	
  14.6.1913	
  (†	
  27.11.2002)
THOMAS	
  David	
  (Lichel	
  Mercer),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  14.6.1953

BRUMBY	
  Colin	
  (James),	
  australský	
  skladatel	
  *	
  18.6.1933
MARTON	
  Eva	
  (Heinrich),	
  maďarská	
  pěvkyně	
  *	
  18.6.1943
MÉHUL	
  ÉJenne,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  22.6.1763	
  (†	
  18.10.1817)
MILLS	
  Erie,	
  americká	
  pěvkyně	
  *	
  22.6.1953
LEVINE	
  James,	
  americký	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  23.6.1943
ABBADO	
  Claudio,	
  italský	
  dirigent	
  *	
  26.6.1933
LLOYD	
  George,	
  anglický	
  skladatel	
  a	
  dirigent*	
  28.6.1913	
  (†	
  3.7.1998)
WENN-‐CHUNG	
  CHOU,	
  čínský	
  skladatel	
  *29.6.1923
MARVIN	
  Roberta	
  (Montemorra),	
  americká	
  muzikoložka	
  *	
  29.6.1953
MUTTER	
  Anne-‐Sophie,	
  německá	
  houslistka	
  *	
  29.6.1963
ČERVENEC
WILLIAMS	
  Sioned,	
  britská	
  harﬁstka	
  *	
  1.7.1953
THYM	
  Jürgen,	
  německý	
  muzikolog	
  *	
  2.7.1943
ANGEL	
  Marie,	
  australská	
  pěvkyně	
  *	
  3.7.1953
MILINKOVIĆ	
  Georgine	
  von,	
  chorvatská	
  pěvkyně	
  *	
  7.7.1913	
  Praha	
  (†	
  26.2.1986)
CAAMAŇO	
  Roberto,	
  argenJnský	
  skladatel	
  a	
  klavírista	
  *	
  7.7.1923	
  (†	
  1993)
ZHOU	
  Long,	
  čínský	
  skladatel	
  *	
  8.7.1953
GABUNIA	
  Nodar,	
  gruzínský	
  klavírista	
  a	
  skladatel*	
  9.7.1933	
  (†	
  2000)
DINESCU	
  Violeta,	
  rumunská	
  skladatelka*	
  13.7.1953
BREAM	
  Julian,	
  anglický	
  kytarista	
  a	
  loutnista*	
  15.7.1933
AUSTIN	
  Elizabeth	
  (Schneidl),	
  americká	
  skladatelka*	
  15.7.1938
MARGISON	
  Richard	
  (Charles),	
  kanadský	
  pěvec	
  *	
  16.7.1953
HELM	
  Evere†	
  (Burton),	
  americký	
  skladatel	
  a	
  hudební	
  spisovatel	
  *	
  17.7.1913	
  (†	
  25.6.1999)
SCHAFER	
  Raymond	
  (Murray),	
  kanadský	
  skladatel*	
  18.7.1933
DONOHOE	
  Peter	
  (Howard),	
  anglický	
  klavírista	
  a	
  dirigent*	
  18.7.1953
BAUMGARTNER	
  Paul,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  21.7.1903	
  (†	
  19.10.1976)
KUERTI	
  Anton	
  (Emil),	
  rakouský	
  klavírista	
  a	
  skladatel*	
  21.7.1938
ECKHART	
  Janis	
  	
  (Gail),	
  americká	
  pěvkyně*	
  21.7.1953
DENMAN	
  John	
  (Anthony),	
  anglický	
  klarineJsta*	
  23.7.1933	
  (†	
  2001)
BAIRD	
  Tadeusz,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  26.7.1928	
  (†	
  2.9.1981)	
  ČERVEN
ENGEL	
  Karl,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  1.6.1923	
  (†	
  2.9.2006)
WEINGARTNER	
  Felix,	
  německý	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *2.6.	
  1863	
  (†	
  7.5.1942)
DUMITRESCU	
  Ion,	
  rumunský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  2.6.1913	
  	
  (†1996)
MELIS	
  György,	
  maďarský	
  pěvec*	
  2.6.1923	
  (†	
  27.11.2009)
LUPO	
  Benede†o,	
  italský	
  klavírista	
  *	
  3.6.1963
WEISS	
  Ferdinand,	
  rakouský	
  skladatel*	
  4.6.1933
KRINGELBORN	
  Solveig,	
  norská	
  pěvkyně	
  *	
  4.6.1963
WILDGANS	
  Friedrich,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  5.6.1913	
  (†	
  7.11.1965)
PONIATOWSKA	
  Irena,	
  polská	
  muzikoložka	
  *	
  5.6.1933
CHAČATURJAN	
  Aram,	
  arménský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.6.1903	
  (†	
  1.5.1978)
SJÖBERG	
  Johan-‐Magnus,	
  švédský	
  varhaník	
  *	
  7.6.1953
CHRENNIKOV	
  Tichon,	
  ruský	
  skladatel,	
  klavírista	
  a	
  funkcionář	
  *	
  10.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  28.5.	
  1913	
  
(†14.	
  8.	
  2007)
WELITSCH	
  (VELIČKOVA)	
  Ljuba,	
  bulharská	
  pěvkyně	
  *	
  10.6.1913	
  (†	
  1.9.1996)
NORDMO-‐LOVBERG	
  Aase,	
  norská	
  pěvkyně	
  *	
  10.6.1923

MARVIN	
  Frederick,	
  americký	
  klavírista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  11.6.1923
SILVESTRI	
  ConstanJn,	
  rumunský	
  dirigent	
  *	
  13.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  31.5.	
  1913	
  (†	
  23.2.1969)
GUTTLER	
  Ludwig,	
  německý	
  trumpeJsta	
  a	
  dirigent	
  *13.6.1943
BLACK	
  Stanley,	
  anglický	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel*	
  14.6.1913	
  (†	
  27.11.2002)
THOMAS	
  David	
  (Lichel	
  Mercer),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  14.6.1953
BRUMBY	
  Colin	
  (James),	
  australský	
  skladatel	
  *	
  18.6.1933
MARTON	
  Eva	
  (Heinrich),	
  maďarská	
  pěvkyně	
  *	
  18.6.1943
MÉHUL	
  ÉJenne,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  22.6.1763	
  (†	
  18.10.1817)*	
  26.7.1943
PTASZYŃSKA	
  Marta,	
  polská	
  skladatelka	
  a	
  perkusionistka	
  *	
  29.7.1943
BORODINA	
  Olga,	
  ruská	
  pěvkyně	
  *	
  29.7.1963
RADNOFSKY	
  Kenneth	
  (Alan),	
  americký	
  saxofonista	
  *	
  31.7.1953
SRPEN
AWAD	
  Emil,	
  mexický	
  skladatel	
  a	
  dirigent*	
  2.8.1963
THOMASCHKE	
  Thomas	
  (Michael),	
  německý	
  pěvec	
  *	
  2.8.1943
BEACH	
  David	
  (Williams),	
  americký	
  teoreJk	
  *	
  	
  5.8.1938
PEARCE	
  Alison	
  (Margaret),	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  5.8.1953
BÖRTZ	
  Daniel,	
  švédský	
  skladatel*	
  8.8.1943
CONNOLLY	
  JusJn	
  (Riveagh),	
  anglický	
  skladatel*	
  11.8.1933
MEYER	
  Krzystof,	
  polský	
  skladatel*	
  11.8.1943
VASARY	
  Támás,	
  maďarský	
  klavírista	
  a	
  dirigent	
  *	
  11.8.1933
LEVČENKO	
  Grigorij,	
  ukrajinský	
  sbormistr*	
  12.8.1933
HOLOUBEK	
  Ladislav,	
  slovenský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  13.8.1913	
  (†8.9.1994)
TAGLIAVINI	
  Ferruccio,	
  italský	
  pěvec	
  *	
  14.8.1913	
  (†	
  28.1.1995)
BLUMENFELD	
  Harold,	
  americký	
  skladatel*	
  15.10.1923
HAAS	
  Georg	
  	
  Friedrich,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  16.8.1953
KERSJES	
  Anton	
  (Frans	
  Jan),	
  nizozemský	
  dirigent*	
  17.8.1923
BAKER	
  Dame	
  Janet	
  (Abbo†),	
  anglická	
  pěvkyně*	
  21.8.1933
PETRUSHENKO	
  Natalia,	
  ruská	
  klavíristka	
  *	
  21.8.1963
SAWALLISCH	
  Wolfgang,	
  německý	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  26.8.1923
FALVO	
  Robert,	
  americký	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje*	
  27.8.1963
IRVING	
  Robert,	
  anglický	
  dirigent	
  *28.8.1913	
  (†	
  13.9.1991)
MELLNAS	
  Arne,	
  švédský	
  skladatel	
  *30.8.1933	
  (†	
  22.11.2002)
MASLANKA	
  David	
  (Henry),	
  americký	
  skladatel	
  *	
  30.8.1943
ZÁŘÍ
MIROGLIO	
  Thierry	
  (Jean-‐Michael),	
  francouzský	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje*	
  1.9.1963
GLYNN	
  Gerald,	
  australský	
  skladatel*	
  3.9.1943
BELLA	
  Ján	
  Levoslav,	
  slovenský	
  skladatel	
  *	
  4.9.1843	
  (†	
  25.5.1936)
ZAVARSKÝ	
  Ernest,	
  slovenský	
  muzikolog	
  *	
  7.9.1913	
  (†	
  16.8.1995)
JANULAKO	
  Vassilio,	
  řecký	
  pěvec*	
  14.9.1933
BRANT	
  Henry	
  (Dreyfus),	
  kanadský	
  skladatel*	
  15.9.1913	
  (†	
  26.4.2008)
FRÜHBECK	
  DE	
  BURGOS	
  Raphael,	
  španělský	
  dirigent	
  *15.9.1933
JERSILD	
  Jörgen,	
  dánský	
  skladatel	
  *	
  17.9.1913	
  (†	
  6.2.2004)
MARTURET	
  Eduardo,	
  venezuelský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  19.9.1953
ROMERO	
  Patricia,	
  mexická	
  klavíristka	
  *	
  20.9.1953

BALADA	
  Leonardo,	
  španělský	
  skladatel*	
  22.9.1933
CHERNOV	
  Vladimír,	
  ruský	
  pěvec	
  *	
  22.9.1953
KONYA	
  Sándor,	
  maďarský	
  pěvec	
  *	
  23.9.1923	
  (†	
  20.5.2002)
HARVEY	
  Richard	
  (Allen),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  25.9.1953
ECKHADT	
  Mária,	
  maďarský	
  muzikolog	
  a	
  sbormistr	
  *	
  26.9.1943
HONOLKA	
  Kurt,	
  německý	
  muzikolog	
  *	
  27.9.1913	
  (†	
  7.10	
  1988)
HOFMAN	
  Joel	
  (Harvey),	
  kanadský	
  skladatel	
  *	
  27.9.1953
FINE	
  Vivian,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  28.9.1913	
  (†	
  20.3.2000)	
  
HITCHCOCK	
  	
  Hugh	
  Wiley,	
  americký	
  muzikolog	
  *	
  28.9.1923	
  (†5.12.2007)
ŘÍJEN
ESCOT	
  Pozzi,	
  americká	
  skladatelka	
  peruánského	
  původu	
  *	
  1.10.1933
CHRISTOFF	
  Dimitar,	
  bulharský	
  skladatel	
  *	
  2.10.1933
PLASSON	
  Michel,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  2.10.1933
SKROWACZEWSKI	
  Stanislav,	
  polský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  3.10.1923
ASTON	
  Peter	
  (Georgie),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  5.10.1938
SAXTON	
  Robert,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  8.10.1953
ANDERSON	
  (Leonard)	
  Mark,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  8.10.1963
BURGESS	
  Sally,	
  jihoafrická	
  pěvkyně	
  *	
  9.10.1953
SIERRA	
  Roberto,	
  portorický	
  skladatel	
  *	
  9.10.1953
BURMESTER	
  Pedro,	
  portugalský	
  klavírista	
  *	
  9.10.1963
	
  VERDI	
  Giuseppe,	
  italský	
  skladatel	
  *	
  9.	
  nebo	
  10.10.1813	
  (†	
  27.1.1901)
KUBIČKA	
  Víťazoslav,	
  slovenský	
  skladatel	
  *	
  11.10.1953
MORRIS	
  Robert	
  (Daniel),	
  anglický	
  skladatel,	
  žijící	
  v	
  USA	
  *	
  19.10.1943
WOLFF	
  Hugh	
  (MacPherson),	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  21.10.1953
CASALS	
  Pablo,	
  španělský	
  violoncellista	
  	
  †	
  22.10.1973	
  (*	
  29.12.1876)	
  
VERBITSKI	
  Vladimír,	
  ruský	
  dirigent	
  *	
  24.10.1943
BIZET	
  Georges,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  25.10.1838	
  (†	
  3.	
  6.1875)
HOCHREITHER	
  Karl,	
  německý	
  chrámový	
  varhaník	
  a	
  sbormistr	
  *	
  27.10.1933
BLAKE	
  Howard,	
  anglický	
  skladatel*	
  28.10.1938
MONTGOMERY	
  Kenneth	
  (Mervyn),	
  irský	
  dirigent	
  *	
  28.10.1943
LISTOPAD
BROOK	
  Barry,	
  americký	
  muzikolog	
  *	
  1.11.1918 (†	
  7.12.1997)	
  
LOS	
  ANGELES	
  Victoria	
  de,	
  španělská	
  pěvkyně	
  *	
  1.11.1923	
  (†	
  15.1.2005)
HILL	
  Robert	
  (Stehen),	
  ﬁlipínský	
  cembalista,	
  klavírista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  6.11.1953
KENNY	
  Courtney	
  (Arthur	
  Lloyd),	
  irský	
  klavírista	
  *	
  8.11.1933
KAPLAN	
  Lewis,	
  americký	
  houslista	
  *	
  10.11.1933
BRUNNER	
  Vladislav,	
  slovenský	
  ﬂétnista	
  *	
  10.11.1943	
  Brno
ANDERSEN	
  Bo,	
  dánský	
  skladatel,	
  varhaník	
  a	
  muzikolog	
  *	
  10.11.1963
ANSERMET	
  Ernest,	
  švýcarský	
  dirigent	
  *	
  11.11.1883	
  (†	
  20.2.1969)
PLUISTER	
  Simon,	
  nizozemský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  12.11.1913	
  (†	
  1995)
MAROS	
  Miklós,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  14.11.1943
CASSUTO	
  Alvaro	
  (Leon),	
  portugalský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  17.11.1938
MASSON	
  Askell,	
  islandský	
  skladatel	
  *	
  21.11.1953
BRITTEN	
  Benjamin,	
  anglický	
  skladatel	
  *22.11.1913	
  	
  (†	
  4.12.1976)

PENDERECKI	
  Krzystof,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  23.11.1933
FELDERER	
  	
  Ingeborg,	
  rakouská	
  pěvkyně*	
  28.11.1933
PROSINEC
BÖSE	
  Hans-‐Jürgen	
  von,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  24.12.1953
WEBERN	
  Anton,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  3.12.1883	
  (†	
  15.9.1945)
CALLAS	
  Maria,	
  řecká	
  pěvkyně	
  *	
  3.12.1923	
  (†	
  16.9.1977)
CILENŠEK	
  Johann,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  4.12.1913	
  (†	
  14.12.1998)
GORZYŃSKA	
  Barbara,	
  polská	
  houslistka	
  *	
  4.12.1953
HARTMANN	
  Karl	
  Amadeus,	
  německý	
  skladatel	
  	
  †	
  5.12.1963	
  (*	
  2.8.1905)
GÓRECKI	
  Henryk	
  Mikolaj,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  6.12.1933	
  (†	
  12.11.2010)
KHOMA	
  Natalia,	
  ukrajinská	
  violoncellistka	
  *	
  6.12.1963
MASCAGNI	
  Pietro,	
  italský	
  skladatel	
  *	
  7.12.1863	
  (†	
  2.8.1945)
ROBSON	
  Christopher,	
  skotský	
  pěvec	
  *	
  9.12.1953
GOULD	
  Morton,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  10.	
  12.	
  1913	
  (†	
  21.	
  2.	
  1996)
BERLIOZ	
  Hector,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  11.12.1803	
  (†	
  8.3.1869)
REVERDY	
  Michèle,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  12.12.1943
HAENDEL	
  Ida,	
  polská	
  houslistka	
  *	
  15.12.1953
FINE	
  Wendy,	
  jihoafrická	
  pěvkyně	
  *	
  19.12.1943
KRESÁNEK	
  Jozef,	
  slovenský	
  muzikolog	
  a	
  skladatel	
  *	
  20.12.1913	
  (†	
  14.3.1986)
KOCSÁR	
  Miklós,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  21.12.1933
LEEF	
  	
  Yinam	
  (Arie),	
  izraelský	
  skladatel	
  *	
  21.12.1953
SCHIFF	
  András,	
  maďarský	
  klavírista	
  *	
  21.12.1953
LEISNER	
  David,	
  americký	
  kytarista	
  a	
  skladatel	
  *	
  22.12.1953
BÖSE	
  Hans-‐Jürgen	
  von,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  24.12.1953
CHRISTOPHERS	
  Harry,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  26.12.1953
KURTZ	
  Eugene	
  (Allen),	
  americký	
  skladatel	
  *	
  27.12.1923	
  (†	
  7.7.2006)
HINDEMITH	
  Paul,	
  německý	
  skladatel	
  †	
  28.12.1963	
  (*16.11.1895)
DEKLEVA	
  Igor,	
  slovinský	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *	
  30.12.1933
WINBERGH	
  Gösta,	
  švédský	
  pěvec	
  *	
  30.12.1943	
  (†	
  18.3.2002)
KAPLAN	
  Mark,	
  americký	
  houslista	
  	
  *	
  30.12.1953

ABECEDNĚ

ABBADO	
  Claudio,	
  italský	
  dirigent	
  *	
  26.6.1933
ABENDROTH	
  Hermann,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  19.1.1883	
  (†	
  29.5.1956)
AINSLEY	
  John	
  Mark,	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  9.7.1963
ALBANESE	
  Licia,	
  italská	
  pěvkyně	
  *	
  22.7.1913	
  (†	
  ?)
ANDERSEN	
  Bo,	
  dánský	
  skladatel,	
  varhaník	
  a	
  muzikolog	
  *	
  10.11.1963
ANDERSON	
  (Leonard)	
  Mark,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  8.10.1963	
  
ANDRÉ	
  Maurice,	
  francouzský	
  trumpeJsta	
  *	
  21.5.1933	
  (†	
  25.2.2012)
ANGEL	
  Marie,	
  australská	
  pěvkyně	
  *	
  3.7.1953
ANSERMET	
  Ernest,	
  švýcarský	
  dirigent	
  *11.11.1883	
  (†	
  20.2.1969)
ARDITTI	
  Irvine,	
  anglický	
  houslista	
  *	
  8.2.1953
ARCHER	
  Violet	
  (Balestrei),	
  kanadská	
  skladatelka	
  *	
  24.4.1913	
  	
  (†	
  21.2.2000)
ARRAU	
  Claudio,	
  chilský	
  klavírista	
  *	
  6.2.1903	
  (†	
  9.6.1991)

ARTZT	
  Alice	
  (Josephine),	
  americká	
  kytaristka	
  *	
  16.3.1943
ASTON	
  Peter	
  (Georgie),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  5.10.1938
AUSTIN	
  Elizabeth	
  (Schneidl),	
  americká	
  skladatelka	
  *	
  15.7.1938
AWAD	
  Emil,	
  mexický	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  2.8.1963
BAILEY	
  Norman	
  (Stanley),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  23.3.1933
BAIRD	
  Tadeusz,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  26.7.1928	
  (†	
  2.9.1981)
BAKER	
  Dame	
  Janet	
  (Abbo†),	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  21.8.1933
BALADA	
  Leonardo,	
  španělský	
  skladatel	
  *	
  22.9.1933
BARNARD	
  Trevor	
  (John),	
  anglický	
  klavírista	
  *	
  3.1.1938
BASHMET	
  Yuri,	
  ruský	
  violista,	
  houslista	
  a	
  dirigent	
  *	
  24.1.1953
BASSETT	
  Leslie	
  (Raymond),	
  americká	
  skladatelka	
  *	
  22.1.1923
BAUMGARTNER	
  Paul,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  21.7.1903	
  (†	
  19.10.1976)
BEACH	
  David	
  (Williams),	
  americký	
  teoreJk	
  *	
  	
  5.8.1938
BELLA	
  Ján	
  Levoslav,	
  slovenský	
  skladatel	
  *	
  4.9.1843	
  (†	
  25.5.1936)
BERKLEY	
  Sir	
  Lennox	
  (Randall	
  Francis),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  12.5.1903	
  (†26.12.1989)
BERLIOZ	
  Hector,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  11.12.1803	
  (†	
  8.3.1869)
BIZET	
  Georges,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  25.10.1838	
  (†	
  3.	
  6.1875)
BLACK	
  Stanley,	
  anglický	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *	
  14.6.1913	
  (†	
  27.11.2002)
BLAKE	
  Howard,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  28.10.1938
BLUMENFELD	
  Harold,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  15.10.1923
BOLCOM	
  William,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  26.5.1938
BOLLIGER	
  Phillip	
  John,	
  australský	
  skladatel	
  *	
  2.5.1963
BORODINA	
  Olga,	
  ruská	
  pěvkyně	
  *	
  29.7.1963
BÖRTZ	
  Daniel,	
  švédský	
  skladatel	
  *	
  8.8.1943
BÖSE	
  Hans-‐Jürgen	
  von,	
  německý	
  skladatel*	
  24.12.1953
BOUR	
  Ernest,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  20.4.1913	
  (†	
  	
  20.6.2001)
BOWEN	
  Geraint	
  (Robert	
  Lewis),	
  anglický	
  skladatel	
  *11.1.1963
BOŹIĆ	
  Darijan,	
  slovinský	
  skladatel	
  *	
  29.4.1933
BRAHMS	
  Johannes,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  7.5.1833	
  (†	
  3.4.1897)
BRAININ	
  Robert,	
  rakouský	
  houslista*	
  12.3.1923	
  (†	
  10.4.2005)
BRANT	
  Henry	
  (Dreyfus),	
  kanadský	
  skladatel	
  *	
  15.9.1913	
  (†	
  26.4.2008)
BREAM	
  Julian,	
  anglický	
  kytarista	
  a	
  loutnista	
  *	
  15.7.1933
BRONFMAN	
  Yeﬁm,	
  ruský	
  pěvec	
  *	
  10.4.1958	
  	
  
BROOK	
  Barry,	
  americký	
  muzikolog	
  *	
  1.11.1918 (†	
  7.12.1997)	
  
BROWNING	
  John,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  22.5.1933	
  (†	
  26.1.2003)	
  
BRUCH	
  Max,	
  německý	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.1.1838	
  (†	
  2.10.1920)
BRUMBY	
  Colin	
  (James),	
  australský	
  skladatel	
  *	
  18.6.1933
BRUNNER	
  Vladislav,	
  slovenský	
  ﬂétnista	
  *	
  10.11.1943	
  Brno
BRUZDOWICZ	
  Joanna,	
  polská	
  skladatelka	
  *	
  17.5.1943
BRYARS	
  Gavin,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  16.1.1943
BURGESS	
  Sally,	
  jihoafrická	
  pěvkyně	
  *	
  9.10.1953
BURMESTER	
  Pedro,	
  portugalský	
  klavírista	
  *	
  9.10.1963
CAAMAŇO	
  Roberto,	
  argenJnský	
  skladatel	
  a	
  klavírista	
  *	
  7.7.1923	
  (†	
  1993)
CABALLÉ	
  Montserrat,	
  španělská	
  pěvkyně	
  *	
  12.4.1933

CALLAS	
  Maria,	
  řecká	
  pěvkyně	
  *	
  3.12.1923	
  (†	
  16.9.1977)
CARUSO	
  Enrico,	
  italský	
  pěvec	
  *	
  27.2.1873	
  (†	
  2.8.1921)	
  
CASSUTO	
  Alvaro	
  (Leon),	
  portugalský	
  dirigent	
  	
  a	
  skladatel	
  *	
  17.11.1938
CILENŠEK	
  Johann,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  4.12.1913	
  (†	
  14.12.1998)
COEN	
  Massimo,	
  italský	
  houslista	
  *	
  11.3.1933
COLLARD	
  Jean-‐Philippe,	
  francouzský	
  klavírista	
  *	
  27.1.1948
CONNOLLY	
  JusJn	
  (Riveagh),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  11.8.1933
CORELLI	
  Arcangelo,	
  italský	
  skladatel	
  a	
  houslista	
  †	
  8.1.1713	
  (*	
  17.2.1653)
COSMA	
  Octavian	
  (Lazar),	
  rumunský	
  muzikolog	
  *	
  15.2.1933
COSMA	
  Viorel,	
  rumunský	
  muzikolog	
  *	
  30.3.1923
DANON	
  Oskar,	
  srbský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  7.	
  2.	
  1913	
  (†	
  18	
  12.	
  2009)
DARGOMYŽSKIJ	
  Alexandr,	
  ruský	
  skladatel	
  *	
  14.2.1813	
  (†	
  17.1.1869)
DATYNER	
  Harry,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  4.2.1923	
  (†	
  1992)
DÁVID	
  Gyula,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  6.3.1913	
  (†	
  14.3.1977)
DAVIES	
  Hugh	
  (Seymour),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  23.4.1943	
  (†	
  1.1.2005)
DEBUSSY	
  Claude,	
  francouzský	
  skladatel	
  †	
  25.3.1918	
  (*	
  22.8.1862)
DEKLEVA	
  Igor,	
  slovinský	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *	
  30.12.1933
DELLO	
  JOIO	
  Norman,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  24.1.1913	
  (†	
  24.7.2008)
DENMAN	
  John	
  (Anthony),	
  anglický	
  klarineJsta	
  *	
  23.7.1933	
  (†	
  2001)
DINESCU	
  Violeta,	
  rumunská	
  skladatelka	
  *	
  13.7.1953
DONNELLY	
  Malcolm	
  (Douglas),	
  australský	
  pěvec	
  *	
  8.2.1943
DONOHOE	
  Peter	
  (Howard),	
  anglický	
  klavírista	
  a	
  dirigent	
  *	
  18.6.1953
DOWLAND	
  John,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  1562	
  nebo	
  1563	
  (pohřben	
  20.2.1626)
DUCLOUX	
  Walter	
  (Ernest),	
  švýcarský	
  dirigent	
  *	
  17.4.1913	
  (†	
  1997)
DUFALLO	
  Richard	
  (John),	
  americký	
  dirigent	
  *	
  30.1.1933	
  (†	
  16.6.2000)
DUMITRESCU	
  Ion,	
  rumunský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *2.6.1913	
  	
  (†1996)
DUFALLO	
  Richard	
  (John),	
  americký	
  dirigent	
  *	
  30.1.1933	
  (†	
  16.6.2000)	
  
ECKHADT	
  Mária,	
  maďarský	
  muzikolog	
  a	
  sbormistr	
  *	
  26.9.1943
ECKHART	
  Janis	
  	
  (Gail),	
  americká	
  pěvkyně*	
  21.7.1953
EDWARDS	
  Ross,	
  australský	
  skladatel*	
  23.12.1943
ENGEL	
  Karl,	
  švýcarský	
  klavírista	
  *	
  1.6.1923	
  (†	
  2.9.2006)
ERISMAN	
  Guy,	
  francouzský	
  muzikolog	
  *	
  24.	
  3.	
  1923	
  (†	
  6.	
  9.	
  2007)
ESCOT	
  Pozzi,	
  americká	
  skladatelka	
  peruánského	
  původu	
  *	
  1.10.1933
FALVO	
  Robert,	
  americký	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje	
  *	
  27.8.1963
FELDERER	
  	
  Ingeborg,	
  rakouská	
  pěvkyně	
  *	
  28.11.1933
FERNEYHOUGH	
  Brian,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  16.1.1943
FINE	
  Vivian,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  28.9.1913	
  (†	
  20.3.2000)	
  
FINE	
  Wendy,	
  jihoafrická	
  pěvkyně	
  *	
  19.12.1943
FLOR	
  Claus	
  Peter,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  16.3.1953
FOURNET	
  Jean,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  14.4.1913	
  (†	
  3.11.	
  2008)
FRÜHBECK	
  DE	
  BURGOS	
  Raphael,	
  španělský	
  dirigent	
  *15.9.1933
GABUNIA	
  Nodar,	
  gruzínský	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *	
  9.7.1933	
  (†	
  2000)

GARDINER	
  John	
  Eliot,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  20.4.1943
GEIGER	
  Ruth,	
  rakouská	
  klavíristka	
  *	
  30.1.1923
GERGIEV	
  Valerij,	
  ruský	
  dirigent	
  *	
  2.5.1953
GLYNN	
  Gerald,	
  australský	
  skladatel	
  *	
  3.9.1943
GONDEK	
  Juliana	
  (Kathleen),	
  americká	
  pěvkyně	
  *	
  20.5.1953
GÓRECKI	
  Henryk	
  Mikolaj,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  6.12.1933	
  (†	
  12.11.2010)
GORZYŃSKA	
  Barbara,	
  polská	
  houslistka	
  *	
  4.12.1953
GOULD	
  Morton,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  10.	
  12.	
  1913	
  (†	
  21.	
  2.	
  1996)
GRUBER	
  Heinz	
  Karl,	
  rakouský	
  skladatel	
  *3.1.1943
GUTTLER	
  Ludwig,	
  německý	
  trumpeJsta	
  a	
  dirigent	
  *	
  13.6.1943
HAAS	
  Georg	
  	
  Friedrich,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  16.8.1953
HADJINIKOS	
  George,	
  řecký	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  3.5.1923
HAENDEL	
  Ida,	
  polská	
  houslistka	
  *	
  15.12.1953
HAENCHEN	
  Hartmut,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  21.3.1943
HARTMANN	
  Karl	
  Amadeus,	
  německý	
  skladatel	
  	
  †	
  5.12.1963	
  (*	
  2.8.1905)
HARVEY	
  Richard	
  (Allen),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  25.9.1953
HELM	
  Evere†	
  (Burton),	
  americký	
  skladatel	
  a	
  hudební	
  spisovatel	
  *	
  17.7.1913	
  (†	
  	
  25.6.1999)
HIELSCHER	
  Ulrich,	
  německý	
  pěvec	
  *	
  29.4.1943
HILL	
  Robert	
  (Stehen),	
  ﬁlipínský	
  cembalista,	
  klavírista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  6.11.1953
HINDEMITH	
  Paul,	
  německý	
  skladatel	
  †	
  28.12.1963	
  (*16.11.1895)
HIND	
  O´MALLEY	
  Pamela,	
  anglická	
  skladatelka,	
  klavíristka	
  a	
  violncellistka	
  *	
  27.2.1923
HITCHCOCK	
  	
  Hugh	
  Wiley,	
  americký	
  muzikolog	
  *	
  28.9.1923	
  (†5.12.2007
HOCH	
  Francesco,	
  švýcarský	
  skladatel	
  *	
  14.2.1943
HOCHREITHER	
  Karl,	
  německý	
  chrámový	
  varhaník	
  a	
  sbormistr	
  *	
  27.10.1933
HOFMAN	
  Joel	
  (Harvey),	
  kanadský	
  skladatel	
  *	
  27.9.1953
HOLOUBEK	
  Ladislav,	
  slovenský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  13.8.1913	
  (†	
  8.9.1994)
HONOLKA	
  Kurt,	
  německý	
  muzikolog	
  *	
  27.9.1913	
  (†	
  7.10	
  1988)
CHAČATURJAN	
  Aram,	
  arménský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.6.1903	
  (†	
  1.5.1978)
CHAILLY	
  Riccardo,	
  italský	
  dirigent	
  *	
  20.2.1953
CHAITKIN	
  David,	
  americký	
  skladatel	
  *16.5.1938
CHASLIN	
  Frederic,	
  francouzský	
  klavírista	
  a	
  dirigent	
  *	
  1963
CHEN	
  Yi,	
  čínská	
  houslistka	
  *	
  4.4.1953
CHERNOV	
  Vladimír,	
  ruský	
  pěvec	
  *22.9.1953
CHILINGIRIAN	
  Levon,	
  kyperský	
  houslista	
  *	
  28.5.1948
CHRENNIKOV	
  Tichon,	
  ruský	
  skladatel,	
  klavírista	
  a	
  funkcionář	
  *	
  10.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  28.5.	
  1913	
  
(†14.	
  8.	
  2007)
CHRISTOFF	
  Dimitar,	
  bulharský	
  skladatel	
  *	
  2.10.1933
CHRISTOPHERS	
  Harry,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  26.12.1953
CHUNG	
  Myung-‐Whun,	
  korejský	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  22.1.1953
ILOSVAY	
  Maria	
  von,	
  maďarská	
  pěvkyně	
  	
  *	
  8.5.1913	
  (†	
  16.6.1987)
IMAI	
  Nobuko,	
  japonská	
  violistka	
  *	
  18.3.1943
IRVINE	
  Robert,	
  skotský	
  violoncellista	
  *	
  11.5.1963
IRVING	
  Robert,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  28.8.1913	
  (†	
  13.9.1991)
ISAKOVIĆ	
  Smilka,	
  srbská	
  cembalistka	
  a	
  klavíristka	
  *	
  23.3.1953

IVALDI	
  Jean-‐Marc,	
  francouzský	
  pěvec	
  *	
  6.5.1953
JANULAKO	
  Vassilio,	
  řecký	
  pěvec	
  *	
  14.9.1933
JERSILD	
  Jörgen,	
  dánský	
  skladatel	
  *	
  17.9.1913	
  (†	
  6.2.2004)
KAPLAN	
  Lewis,	
  americký	
  houslista	
  *	
  10.11.1933
KAPLAN	
  Mark,	
  americký	
  houslista	
  *	
  30.12.1953
KARKOSCHKA	
  Edgar,	
  německý	
  teoreJk	
  a	
  skladatel	
  *	
  6.3.1923	
  Ostrava	
  (†	
  26.6.2009)
KARLSSON	
  Lars	
  Olof,	
  ﬁnský	
  skladatel	
  *	
  24.1.1953
KEMÉNY	
  Alexander,	
  houslista,	
  narozený	
  ve	
  Švédsku	
  (Solna)	
  *	
  22.4.1943	
  (†	
  20.	
  6.	
  1996)	
  
KENNY	
  Courtney	
  (Arthur	
  Lloyd),	
  irský	
  klavírista	
  *	
  8.11.1933
KERSJES	
  Anton	
  (Frans	
  Jan),	
  nizozemský	
  dirigent	
  *	
  17.8.1923
KHOMA	
  Natalia,	
  ukrajinská	
  violoncellistka	
  *	
  6.12.1963
KING	
  Andrew	
  (Graham),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  8.5.1953
KOCSÁR	
  Miklós,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  21.12.1933
KOMULAINEN	
  Johani,	
  ﬁnský	
  skladatel	
  *	
  22.4.1953
KONGSTED	
  Ole	
  (Dan),	
  dánský	
  muzikolog	
  a	
  skladatel	
  *	
  22.9.1943
KONYA	
  Sándor,	
  maďarský	
  pěvec	
  *	
  23.9.1923	
  (†	
  20.5.2002)
KOPČÁK	
  	
  Sergej,	
  slovenský	
  pěvec	
  *	
  23.4.1948
KOVACIC	
  Ernst,	
  rakouský	
  dirigent	
  a	
  houslista	
  *	
  12.4.1943
KRESÁNEK	
  Jozef,	
  slovenský	
  muzikolog	
  a	
  skladatel	
  *	
  20.12.1913	
  (†	
  14.3.1986)
KRINGELBORN	
  Solveig,	
  norská	
  pěvkyně	
  *	
  4.6.1963
KUBIČKA	
  Víťazoslav,	
  slovenský	
  skladatel	
  *	
  11.10.1953
KUERTI	
  Anton	
  (Emil),	
  rakouský	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *	
  21.7.1938
KUHN	
  Laura	
  (Diane),	
  americká	
  muzikoložka	
  *	
  19.1.1953
KURTZ	
  Eugene	
  (Allen),	
  americký	
  skladatel	
  *	
  27.12.1923	
  (†	
  7.7.2006)
KUSIEWICZ	
  Piotr,	
  polský	
  klavírista	
  *30.1.1953
KUUSISTO	
  Ikka	
  Taneli,	
  ﬁnský	
  skladatel	
  *	
  26.4.1933
KWELLA	
  Patricia,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  26.4.1953
LANCHBERY	
  John,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  15.5.1923	
  (†	
  27.2.2003)
LÁNG	
  István,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  1.3.1933
LARROCHA	
  Alicia	
  de,	
  španělská	
  klavíristka	
  *	
  23.5.1923	
  (†	
  25.9.2009)
LAVISTA	
  Mario,	
  mexický	
  skladatel	
  *	
  3.4.1943
LEE	
  Hope	
  Anne	
  Keng-‐Wei,	
  čínská	
  skladatelka	
  v	
  Kanadě	
  	
  *	
  14.1.1953
LEEF	
  	
  Yinam	
  (Arie),	
  izraelský	
  skladatel*	
  21.12.1953
LEISNER	
  David,	
  americký	
  kytarista	
  a	
  skladatel	
  *	
  22.12.1953
LEON	
  Tania	
  (JusJna),	
  kubánská	
  skladatelka	
  *	
  14.5.1943
LEONARD	
  Sarah	
  (Jane),	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  10.4.1953)
LESURE	
  François,	
  francouzský	
  muzikolog	
  *	
  23.5.1923	
  (†	
  21.6.2001)
LEVČENKO	
  Grigorij,	
  ukrajinský	
  sbormistr	
  *	
  12.8.1933
LEVINE	
  James,	
  americký	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  23.6.1943
LIGETI	
  György,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  28.5.1923	
  (†	
  12.6.2006)
LLOYD	
  George	
  (Walter	
  Selwyn),	
  anglický	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  28.6.1913	
  (†	
  3.7.1998)
LOS	
  ANGELES	
  Victoria	
  de,	
  španělská	
  pěvkyně	
  *	
  1.11.1923	
  (†	
  15.1.2005)
LUCA	
  Sergiu,	
  rumunský	
  houslista,	
  žijící	
  v	
  USA	
  *	
  5.4.1943	
  (†	
  7.12.2010)

LUPO	
  Benede†o,	
  italský	
  klavírista	
  *	
  3.6.1963
LUTOSLAWSKI	
  Witold,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  25.1.1913	
  (†	
  7.2.1994)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  MAJOR	
  Dame	
  Malvina	
  (Lorraine),	
  novozélandská	
  pěvkyně	
  *	
  28.1.1943
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  MARGISON	
  Richard	
  (Charles),	
  kanadský	
  pěvec	
  *16.7.1953
MARKEWITCH	
  Dimitry,	
  ruský	
  violoncellista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  16.3.1923	
  (†	
  29.1.2002)
MARKEWITCH	
  	
  Igor,	
  ruský	
  dirigent	
  †	
  	
  7.3.1983	
  (*	
  27.6.1912)
MARKOV	
  Albert,	
  ukrajinský	
  houslista	
  a	
  skladatel	
  *	
  8.5.1933
MAROS	
  Miklós,	
  maďarský	
  skladatel	
  *	
  14.11.1943
MARTON	
  Eva	
  (Heinrich),	
  maďarská	
  pěvkyně	
  *	
  18.6.1943
MARTURET	
  Eduardo,	
  venezuelský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  19.9.1953
MARVIN	
  Frederick,	
  americký	
  klavírista	
  a	
  muzikolog	
  *	
  11.6.1923
MARVIN	
  Roberta	
  (Montemorra),	
  americká	
  muzikoložka	
  *	
  29.6.1953
MASCAGNI	
  Pietro,	
  italský	
  skladatel	
  *	
  7.12.1863	
  (†	
  2.8.1945)
MASLANKA	
  David	
  (Henry),	
  americký	
  skladatel	
  *	
  30.8.1943
MASSEUS	
  Jan,	
  nizozemský	
  skladatel	
  *	
  28.1.1913	
  (†	
  1999)
MASSON	
  Askell,	
  islandský	
  skladatel	
  *	
  21.11.1953
MATHIS	
  Edith,	
  švýcarská	
  pěvkyně	
  *	
  11.2.1938
MATTHEWS	
  John	
  (David),	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  9.3.1943
MÉHUL	
  ÉJenne,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  22.6.1763	
  (†	
  18.10.1817)
MELIS	
  György,	
  maďarský	
  pěvec	
  *	
  2.6.1923	
  (†	
  27.11.2009)
MELLNÄS	
  Arne,	
  švédský	
  skladatel	
  *30.8.1933	
  (†	
  22.11.2002)
MEYER	
  Krzystof,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  11.8.1943
MILINKOVIĆ	
  Georgine	
  von,	
  chorvatská	
  pěvkyně	
  *	
  7.7.1913	
  Praha	
  (†	
  26.2.1986)
MILLS	
  Erie,	
  americká	
  pěvkyně	
  *	
  22.6.1953
MILNER	
  Howard,	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  24.2.1953	
  (†	
  6.3.2011)
MIROGLIO	
  Thierry	
  (Jean-‐Michael),	
  francouzský	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje	
  *	
  1.9.1963
MONTAGUE	
  Diana,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  8.4.1953
MONTAGUE	
  Stephen	
  (Rowley),	
  americký	
  skladatel	
  a	
  klavírista	
  *	
  10.3.1943
MONTGOMERY	
  Kenneth	
  (Mervyn),	
  irský	
  dirigent	
  *	
  28.10.1943
MORRIS	
  Joan	
  (Clair),	
  americký	
  pěvec	
  *	
  10.2.1943
MORRIS	
  Robert	
  (Daniel),	
  anglický	
  skladatel,	
  žijící	
  v	
  USA	
  *	
  19.10.1943
MUTTER	
  Anne-‐Sophie,	
  německá	
  houslistka	
  *	
  29.6.1963
NEAMAN	
  Yfrah,	
  libanonský	
  houslista	
  *	
  13.2.1923	
  (†	
  4.1.2003)
NORDMO-‐LOVBERG	
  Aase,	
  norská	
  pěvkyněl	
  *	
  10.6.1923
OHLSSON	
  Garrick,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  3.4.1948
PAUTZA	
  Sabin,	
  rumunský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  8.2.1943
PEARCE	
  Alison	
  (Margaret),	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  5.8.1953
PENDERECKI	
  Krzystof,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  23.11.1933
PETRUSHENKO	
  Natalia,	
  ruská	
  klavíristka	
  *	
  21.8.1963
PIECZONKA	
  Adrianne,	
  kanadská	
  pěvkyně	
  *	
  2.3.1963
PLASSON	
  Michel,	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  2.10.1933
PLUISTER	
  Simon,	
  nizozemský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  12.11.1913	
  (†	
  1995)

PONIATOWSKA	
  Irena,	
  polská	
  muzikoložka	
  *	
  5.7.1933
PONTVIK	
  Peter,	
  švédský	
  skladatel	
  dánského	
  původu	
  *	
  29.4.1963
POTURLJAN	
  ArJn	
  (Bedros),	
  bulharský	
  skladatel	
  *	
  4.5.1943
POULENC	
  Francis,	
  francouzský	
  skladatel	
  †	
  30.1.1963	
  (*	
  7.1.1899)
POULSON	
  Lani,	
  americká	
  mezzosopranistka	
  *	
  7.3.1953
POWELL	
  Mel,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  12.2.1923	
  (24.4.1998)
PROKOFJEV	
  Sergej,	
  ruský	
  skladatel	
  †	
  5.3.1953	
  (*	
  23.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  11.4.1891)
PTASZYŃSKA	
  Marta,	
  polská	
  skladatelka	
  a	
  perkusionistka	
  *	
  29.7.1943
RADNOFSKY	
  Kenneth	
  (Alan),	
  americký	
  saxofonista	
  *	
  31.7.1953
READ	
  Gardner,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  2.1.1913	
  (10.11.2005)
REVERDY	
  Michèle,	
  francouzský	
  skladatel	
  *	
  12.12.1943
RHYS-‐DAVIES	
  Jennifer,	
  britská	
  pěvkyně*	
  8.5.1953
RILLING	
  Helmuth,	
  německý	
  dirigent	
  a	
  sbormistr*	
  29.5.1933
ROBSON	
  Christopher,	
  skotský	
  pěvec	
  *	
  9.12.1953
RODESCU	
  Julian,	
  rumunský	
  pěvec	
  *	
  1.5.1953
ROMERO	
  Patricia,	
  mexická	
  klavíristka*	
  20.9.1953
RUDY	
  Michail,	
  ruský	
  klavírista	
  *	
  3.4.1953
RUDZIŃSKI	
  Witold,	
  polský	
  skladatel	
  *	
  14.3.1913	
  (†	
  29.2.2004)
RUNGE	
  Peter-‐Christoph,	
  německý	
  pěvec*	
  12.4.1933	
  (†	
  25.6.2010)
RZEWSKI	
  Frederic	
  (Anthon),	
  americký	
  skladatel	
  *	
  13.4.1938
SAWALLISCH	
  Wolfgang,	
  německý	
  dirigent	
  a	
  klavírista	
  *	
  26.8.1923
SAXTON	
  Robert,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  8.10.1953
SEGOVIA	
  Andrés,	
  španělský	
  kytarista	
  *	
  21.2.1893	
  (†	
  2.6.1987)
SERKIN	
  Rudolf,	
  americký	
  klavírista	
  *	
  28.3.1903	
  (†	
  8.5.1991)
SCHAFER	
  Raymond	
  (Murray),	
  kanadský	
  skladatel	
  *	
  18.7.1933
SCHEIDEGGER	
  Hans	
  Peter,	
  švýcarský	
  pěvec	
  *	
  23.2.1953
SCHIFF	
  András,	
  maďarský	
  klavírista	
  *	
  21.12.1953
SCHÖNBERG	
  SJg	
  Gustav,	
  švédský	
  skladatel	
  a	
  varhaník	
  *	
  13.5.1933
SCHWANTNER	
  Joseph,	
  americký	
  skladatel	
  *	
  22.3.1943
SIEPI	
  Cesare,	
  italský	
  pěvec	
  	
  *	
  10.2.1923	
  (†	
  5.7.2010)
SIERRA	
  Roberto,	
  portorický	
  skladatel	
  *	
  9.10.1953
SILVESTRI	
  ConstanJn,	
  rumunský	
  dirigent	
  *	
  13.6.,	
  podle	
  starého	
  kalendáře	
  31.5.	
  1913	
  (†	
  23.2.1969)
SJÖBERG	
  Johan-‐Magnus,	
  švédský	
  varhaník	
  *	
  7.6.1953
SKROWACZEWSKI	
  Stanislaw,	
  polský	
  dirigent	
  a	
  skladatel	
  *	
  3.10.1923
SMALLEY	
  Roger,	
  anglický	
  skladatel,	
  dirigent	
  a	
  klavírista,	
  žijící	
  v	
  Australii	
  *	
  26.7.1943
STEPTOE	
  Roger	
  Guy,	
  anglický	
  skladatel	
  *	
  25.1.1953
STOJANOV	
  Bojko	
  Stojkov,	
  bulharský	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  4.5.1953
STUMPF	
  Peter	
  Daniel,	
  americký	
  violoncellista	
  *	
  16.1.1963
SÜSSKIND	
  Walter,	
  německý	
  klavírista,	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  1.5.1913	
  Praha	
  (†	
  25.3.1980)
ŠALJAPIN	
  Fedor	
  Ivanovič,	
  ruský	
  pěvec	
  *	
  13.2.1873	
  (†	
  12.4.1938)
TAGLIAVINI	
  Ferruccio,	
  italský	
  pěvec	
  *	
  14.8.1913	
  (†	
  28.1.1995)
TATE	
  Jeﬀrey,	
  anglický	
  dirigent	
  *	
  28.4.1943

THOMAS	
  David	
  (Lichel	
  Mercer),	
  anglický	
  pěvec	
  *	
  14.6.1953
THOMASCHKE	
  Thomas	
  (Michael),	
  německý	
  pěvec	
  *	
  (2.8.1943)
THYM	
  Jürgen,	
  německý	
  muzikolog	
  *	
  2.7.1943
TOCZYŃSKA	
  Stefania,polská	
  pěvkyně	
  *	
  19.2.1943
TRUSSEL	
  Jacques,	
  americký	
  pěvec	
  *	
  7.4.1943
TSOUPAKI	
  Calliope,	
  řecká	
  skladatelka	
  a	
  klavíristka	
  *	
  27.5.1963
VAGGIONE	
  Horacio,	
  argenJnský	
  skladatel	
  *	
  21.1.1943
VÄNSKÄ	
  Osmo,	
  ﬁnský	
  dirigent	
  *	
  28.2.1953
VASARY	
  Támás,	
  maďarský	
  klavírista	
  a	
  dirigent	
  *	
  11.8.1933
VERBITSKI	
  Vladimír,	
  ruský	
  dirigent	
  *	
  24.10.1943
VERDI	
  Giuseppe,	
  italský	
  skladatel	
  *	
  9.	
  nebo10.10.1813	
  (†	
  27.1.1901)
VINIKOUR	
  Jory,	
  americký	
  cembalista	
  *	
  12.5.1963
WAGNER	
  Richard,	
  německý	
  skladatel	
  *	
  22.5.1813	
  (†	
  13.2.1883)
WAHLGREN	
  Per-‐Arne,	
  švédský	
  pěvec	
  *	
  1953
WALKER	
  Sarah,	
  anglická	
  pěvkyně	
  *	
  11.3.1943
WALLBERG	
  Heinz,	
  německý	
  dirigent	
  *	
  16.3.1923	
  (†	
  29.9.2004)
WALLFISCH	
  Raphael,	
  anglický	
  violoncellista	
  *15.6.1953
WEBERN	
  Anton,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  3.12.1883	
  (†	
  15.9.1945)
WEINGARTNER	
  Felix	
  (Paul),	
  německý	
  dirigent,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  *2.6.	
  1863	
  (†	
  7.5.1942)
WEISS	
  Ferdinand,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  6.6.1933
WELITSCH	
  (VELIČKOVA)	
  Ljuba,	
  bulharská	
  pěvkyně	
  *	
  10.6.1913	
  (†	
  1.9.1996)
WENN-‐CHUNG	
  CHOU,	
  čínský	
  skladatel	
  *29.6.1923
WILDGANS	
  Friedrich,	
  rakouský	
  skladatel	
  *	
  5.6.1913	
  (†	
  7.11.1965)
WILLIAMS	
  Sioned,	
  britská	
  harﬁstka	
  *	
  1.7.1953
WINBERGH	
  Gösta,	
  švédský	
  pěvec	
  *	
  30.12.1943	
  (†	
  18.3.2002)
WOLFF	
  Hugh	
  (MacPherson),	
  francouzský	
  dirigent	
  *	
  21.10.1953
WOOD	
  James	
  (Peter),	
  anglický	
  skladatel,	
  dirigent	
  a	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje	
  *	
  27.5.1953
YA-‐MING	
  HSU	
  (Taivan),	
  komponuje	
  *	
  5.2.1963
YI	
  CHEN,	
  čínská	
  houslistka	
  a	
  skladatelka	
  *	
  	
  4.4.1953
ZAVARSKÝ	
  Ernest,	
  slovenský	
  muzikolog	
  *7.9.1913	
  (†	
  16.8.1995)
ZHOU	
  Long,	
  čínský	
  skladatel	
  *	
  8.7.1953
ZHU	
  KUNQIANG,	
  čínský	
  hráč	
  na	
  lesní	
  roh	
  *	
  10.4.1963
ZIELINSKA	
  Lidia,	
  polská	
  skladatelka	
  *	
  9.	
  října	
  1953
ZIESAK	
  Ruth,	
  německá	
  pěvkyně	
  *	
  9.2.1963
ZIMMERMANN	
  Udo,	
  německý	
  skladatel	
  a	
  dirigent	
  *	
  6.10.1943
ZUKOFSKY	
  Paul,	
  americký	
  houslista	
  a	
  dirigent	
  *	
  22.10.1943

C.	
  ŽIJÍCÍ	
  ČEŠTÍ	
  NEBO	
  V	
  ČESKU	
  TRVALE	
  ŽIJÍCÍ	
  HUDEBNÍCI	
  
A	
  MUZIKOLOGOVÉ
CHRONOLOGICKÝ	
  SEZNAM
LEDEN
16.01.1948	
  DOLEŽAL	
  Karel,	
  violista,	
  65.	
  výročí
17.01.1938	
  ŘEHOŘ	
  Bohuslav,	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
28.01.1933	
  TATTERMUSCHOVÁ	
  Helena,	
  pěvkyně,	
  80.	
  výročí
ÚNOR
04.02.1943	
  KVAPIL	
  Jan,	
  houslista	
  a	
  violista,	
  70.	
  výročí
17.02.1928	
  VLASÁK	
  Vladimír,	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje,	
  85.	
  výročí
18.02.1938	
  ŘEZNÍČEK	
  Petr,	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
18.02.1928	
  DOSTALÍK	
  Jaroslav,	
  sbormistr,	
  85.	
  výročí
19.02.1958	
  FORRÓ	
  Daniel,	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
19.02.1933	
  IGLO	
  Milan,	
  skladatel,	
  80.	
  výročí
20.03.1943	
  TESAŘ	
  Jan,	
  akordeonista,	
  70.	
  výročí
21.02.1953	
  MATYÁŠ	
  Ivan,	
  houslista,	
  60.	
  výročí
25.02.1953	
  HRADECKÝ	
  Emil,	
  skladatel,	
  60.	
  výročí
27.02.1958	
  HAVLÁK	
  Lubomír,	
  houslista,	
  55.	
  výročí
27.02.1953	
  HAVLÁK	
  Lubomír,	
  tenorista,	
  60.	
  výročí
BŘEZEN
01.03.1928	
  SNÍTIL	
  Václav,	
  houslista,	
  85.	
  výročí
04.03.1943	
  TÝFA	
  Václav,	
  trumpeJsta,	
  70.	
  výročí
06.03.1938	
  MALÝ	
  Lubomír,	
  violista,	
  75.	
  výročí
08.03.1958	
  KREČMER	
  Josef,	
  violoncellista,	
  55.	
  výročí
09.03.1958	
  HROMEK	
  Michal,	
  kytarista	
  a	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
11.03.1928	
  MAUEROVÁ	
  Naďa,	
  autorka	
  zhudebněných	
  textů,	
  85.	
  výročí
15.03.1953	
  ŠTILEC	
  Jiří	
  jun.,	
  muzikolog,	
  60.	
  výročí
15.03.1948	
  PETRÁŠKOVÁ	
  Zuzana,	
  muzikoložka,	
  65.	
  výročí
17.03.1948	
  VALTA	
  Jan,	
  dirigent,	
  65.	
  výročí
17.03.1958	
  POLÁŠEK	
  Pavel,	
  hobojista,	
  55.	
  výročí
19.03.1943	
  KOLLERT	
  Jiří,	
  skladatel,	
  70.	
  výročí
20.03.1943	
  TESAŘ	
  Jan,	
  akordeonista,	
  70.	
  výročí
25.03.1943	
  FIALA	
  Petr,	
  skladatel	
  a	
  sbormistr,	
  70.	
  výročí
26.03.1933	
  BRÁBEK	
  Ladislav,	
  klavírista	
  a	
  muzikolog,	
  80	
  výročí
27.03.1928	
  TUČAPSKÝ	
  Antonín,	
  sbormistr	
  a	
  skladatel,	
  85.	
  výročí
27.03.1943	
  BOUŠEK	
  Jiří,	
  ﬂétnista,	
  70.	
  výročí
28.03.1938	
  FRIESL	
  Karel,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
30.03.1938	
  TESAŘ	
  Milan,	
  kytarista	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
DUBEN
05.04.1928	
  POK	
  FranJšek,	
  trumpeJsta,	
  85.	
  výročí

10.04.1953	
  OPŠITOŠ	
  Jan,	
  houslista,	
  60.	
  výročí
12.04.1933	
  SONEK	
  FranJšek,	
  klavírista	
  a	
  dirigent,	
  80.	
  výročí
13.04.1948	
  GAJDOŠ	
  Miloslav,	
  kontrabasista,	
  skladatel,	
  pedagog	
  a	
  organizátor,	
  65.	
  výročí
24.04.1958	
  POK	
  FranJšek	
  jun.,	
  hráš	
  na	
  lesní	
  roh,	
  55	
  výročí
25.04.1933	
  HOLÝ	
  Dušan,	
  etnolog,	
  80.	
  výročí
26.04.1958	
  HARVÁNEK	
  Zdeněk,	
  pěvec	
  -‐	
  bas,	
  55.	
  výročí
28.04.1948	
  JONÁŠOVÁ	
  Jana,	
  pěvkyně,	
  65.	
  výročí
28.04.1953	
  ZATLOUKALOVÁ	
  Zuzana,	
  muzikoložka,	
  60.	
  výročí
KVĚTEN
01.05.1958	
  MATĚJŮ	
  Zbyněk,	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
08.05.1938	
  KöHLER	
  Jiří,	
  kytarista,	
  skladatel	
  a	
  muzikolog,	
  75.	
  výročí
09.05.1933	
  CHVÁLA	
  Jiří,	
  sbormistr,	
  80.	
  výročí
09.05.1943	
  JANSKÁ	
  Jaroslava,	
  pěvkyně,	
  70.	
  výročí
10.05.1923	
  MÁCHOVÁ	
  -‐	
  HERYÁNOVÁ	
  Anna,	
  klavíristka,	
  90.	
  výročí
11.05.1958	
  DREŠER	
  Petr,	
  akordeonista,	
  55.	
  výročí
13.05.1948	
  KLÁNSKÝ	
  Ivan,	
  klavírista,	
  65.	
  výročí
18.05.1938	
  MÁLEK	
  Jan,	
  skladatel	
  a	
  hudební	
  režisér,	
  75.	
  výročí
20.05.1938	
  DLOUHÝ	
  Milan,	
  skladatel	
  a	
  dirigent,	
  75.	
  výročí
20.05.1948	
  KLUGAROVÁ	
  Kamila,	
  varhanice,	
  65.	
  výročí
21.05.1953	
  DRS	
  FranJšek,	
  houslista	
  a	
  dirigent,	
  60.	
  výročí
21.05.1953	
  BRABEC	
  Lubomír,	
  kytarista,	
  55.	
  výročí
21.05.1948	
  HAASE	
  Miloš,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
23.05.1943	
  SLOVÁČEK	
  Felix,	
  víceoborový	
  hudebník,	
  70.	
  výročí
29.05.1943	
  MATOUŠEK	
  Lukáš,	
  skladatel,	
  klarineJsta,	
  muzikolog,	
  nástrojař,	
  70.	
  výročí
ČERVEN
04.06.1928	
  ŠKAMPA	
  Milan,	
  violista,	
  85.	
  výročí
07.06.1938	
  BLAHNÍK	
  Joel,	
  trombonista,	
  skladatel	
  a	
  nakladatel	
  v	
  USA,	
  75.	
  výročí
09.06.1948	
  MAYER	
  Richard,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
22.06.1933	
  PEŠEK	
  Libor,	
  dirigent,	
  80.	
  výročí
23.06.1933	
  BRÁBEK	
  Ladislav,	
  klavírista	
  a	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí
30.06.1958	
  HLAVATÝ	
  Petr,	
  pěvec	
  -‐	
  bas	
  a	
  sbormistr,	
  55.	
  výročí
ČERVENEC
01.07.1953	
  MALÁT	
  Jiří,	
  dirigent,	
  60.	
  výročí
02.07.1948	
  GABRIELOVÁ	
  Jarmila,	
  muzikoložka,	
  65.	
  výročí
07.07.1923	
  VESELÁ	
  Alena,	
  varhanice,	
  90.	
  výročí
11.07.1923	
  DVOŘÁKOVÁ	
  Ludmila,	
  pěvkyně,	
  90.	
  výročí
14.07.1958	
  HONS	
  Miloš,	
  muzikolog,	
  55.	
  výročí
15.07.1963	
  VEDRALOVÁ	
  Helena,	
  houslistka	
  a	
  pěvkyně,	
  50.	
  výročí
17.07.1948	
  PETRÁŠ	
  Miroslav,	
  violoncellista,	
  65.	
  výročí
22.07.1958	
  BITTOVÁ	
  Iva,	
  houslistka,	
  vokalistka,	
  skladatelka,	
  55.	
  výročí
23.07.1938	
  LEICHNER	
  Emil.	
  klavírista,	
  75.	
  výročí

SRPEN
10.08.1943	
  KANIAK	
  Jiří,	
  hobojista,	
  70.	
  výročí
14.08.1933	
  RABAS	
  Václav,	
  varhaník,	
  80.	
  výročí
15.08.1943	
  PLATILOVÁ	
  Dagmar,	
  harﬁstka,	
  70.	
  výročí
18.08.1933	
  JURKOVIČ	
  Pavel,	
  mnohostranný	
  hudebník,	
  pedagog	
  a	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí
20.08.1958	
  VILÍMEC	
  Miroslav,	
  houslista,	
  55.	
  výročí
20.08.1933	
  FIALA	
  Tomáš,	
  sbormistr	
  a	
  pedagog,	
  80.	
  výročí
27.08.1933	
  DAŠEK	
  Rudolf,	
  kytarista	
  a	
  skladatel	
  v	
  oboru	
  jazzové	
  i	
  vážné	
  hudby,	
  80.	
  výročí
ZÁŘÍ
13.09.1928	
  SLUKA	
  Luboš,	
  skladatel,	
  805.	
  výročí
13.09.1948	
  ČURDA	
  Karel,	
  hráč	
  na	
  lesní	
  roh,	
  65.	
  výročí
17.09.1953	
  HUDEC	
  Jiří,	
  kontrabasista,	
  60.	
  výročí
22.09.1958	
  DOUBEK	
  Jiří,	
  skladatel	
  a	
  pedagog,	
  55.	
  výročí
23.09.1928	
  ŠTILEC	
  Jiří	
  sen.,	
  muzikolog,	
  85.	
  výročí	
  
23.09.1938	
  MELMUKA	
  Radomír,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
29.09.1928	
  TURNOVSKÝ	
  MarJn,	
  dirigent,	
  75.	
  výročí	
  (nikoliv	
  28.9.,	
  jak	
  je	
  někde)
30.09.1933	
  PÁRTL	
  Theodor,	
  sbormistr,	
  80.	
  výročí
ŘÍJEN
01.10.1943	
  LUDVOVÁ	
  Jitka,	
  muzikoložka,	
  70.	
  výročí
11.10.1938	
  POKORNÁ	
  Jiřína,	
  varhanice,	
  75.	
  výročí
12.10.1948	
  HLAVÁČ	
  Jiří,	
  klarineJsta	
  a	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
13.10.1948	
  MAREK	
  Josef,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
14.10.1948	
  PAVLAS	
  Bohuslav,	
  violoncellista,	
  65.	
  výročí
30.10.1938	
  SMÝKAL	
  Jaroslav,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
LISTOPAD
01.11.1928	
  HÁLA	
  Josef,	
  klavírista,	
  85.	
  výročí
03.11.1943	
  HLADÍK	
  Jan,	
  pěvec	
  -‐	
  basista,	
  70.	
  výročí
05.11.1953	
  HINER	
  Karel,	
  varhaník,	
  60.	
  výročí
07.11.1943	
  TRNKA	
  Pavel,	
  tubista,	
  70.	
  výročí
08.11.1948	
  MATOUŠEK	
  VlasJslav,	
  skladatel,	
  hráč	
  na	
  šakuhači	
  a	
  etnolog,	
  65.	
  výročí
11.11.1948	
  PELLANT	
  Jan,	
  houslista,	
  65.	
  výročí
13.11.1933	
  POSPÍŠIL	
  FranJšek,	
  houslista,	
  80.	
  výročí
17.11.1953	
  HOVORKOVÁ	
  Marie,	
  kytaristka,	
  60.	
  výročí
19.11.1928	
  SVATOŠ	
  Vladimír,	
  skladatel,	
  85.	
  výročí
20.11.1958	
  WICHTERLE	
  Miloš,	
  fagoJsta,	
  55.	
  výročí
21.11.1928	
  MÍKOVÁ	
  Alena,	
  pěvkyně,	
  85.	
  výročí
23.11.1948	
  VIKLICKÝ	
  Emil,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  v	
  oboru	
  jazzové	
  i	
  vážné	
  hudby,	
  65.	
  výročí
26.11.1938	
  MARCOL	
  Jan,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
27.11.1943	
  VÍTEK	
  Bohuslav,	
  muzikolog,	
  70.	
  výročí
27.11.1928	
  VOJTĚCH	
  Ivan,	
  muzikolog,	
  85.	
  výročí
PROSINEC
07.12.1953	
  BOHADLO	
  Stanislav,	
  muzikolog,	
  60.	
  výročí

07.12.1928	
  MAHLER	
  Zdeněk,	
  spisovatel,	
  zabývající	
  se	
  též	
  hudební	
  temaJkou,	
  85.	
  výročí
11.12.1938	
  BABICKÝ	
  FranJšek,	
  dirigent,	
  75.	
  výročí
12.12.1928	
  ŠOTOLOVÁ	
  Olga,	
  muzikoložka,	
  85.	
  výročí	
  
23.12.1938	
  TVRZSKÝ	
  Jaroslav,	
  varhaník	
  a	
  muzikolog,	
  75.	
  výročí
24.12.1943	
  MÁROVÁ	
  Libuše,	
  pěvkyně,	
  70.	
  výročí
29.12.1948	
  PÁLENÍČEK	
  Zdeněk,	
  klavírista,	
  65.	
  výročí
31.12.1933	
  ŠŤASTNÝ	
  Rudolf,	
  houslista,	
  80.	
  výročí

2.	
  ABECEDNÍ	
  SEZNAM
11.12.1938	
  BABICKÝ	
  FranJšek,	
  dirigent,	
  75.	
  výročí
22.07.1958	
  BITTOVÁ	
  Iva,	
  houslistka,	
  vokalistka,	
  skladatelka,	
  55.	
  výročí
07.06.1938	
  BLAHNÍK	
  Joel,	
  trombonista,	
  skladatel	
  a	
  nakladatel	
  v	
  USA,	
  75.	
  výročí
07.12.1953	
  BOHADLO	
  Stanislav,	
  muzikolog,	
  60.	
  výročí
27.03.1943	
  	
  BOUŠEK	
  Jiří,	
  ﬂétnista,	
  70.	
  výročí
21.05.1953	
  BRABEC	
  Lubomír,	
  kytarista,	
  60.	
  výročí
23.06.1933	
  BRÁBEK	
  Ladislav,	
  klavírista	
  a	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí
13.09.1948	
  ČURDA	
  Karel,	
  cornista,	
  65.	
  výročí
27.08.1933	
  DAŠEK	
  Rudolf,	
  kytarista	
  a	
  skladatel	
  v	
  oboru	
  jazzové	
  i	
  vážné	
  hudby,	
  80.	
  výročí
20.05.1938	
  DLOUHÝ	
  Milan,	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
16.01.1948	
  DOLEŽAL	
  Karel,	
  violista,	
  65.	
  výročí
22.09.1958	
  DOUBEK	
  Jiří,	
  skladatel	
  a	
  pedagog,	
  55.	
  výročí
19.10.1963	
  DREŠER	
  Pavel,	
  akordeonista,	
  50.	
  výročí
11.05.1958	
  DREŠER	
  Petr,	
  akordeonista,	
  55.	
  výročí
21.05.1953	
  DRS	
  FranJšek,	
  houslista	
  a	
  dirigent,	
  60.	
  výročí
11.07.1923	
  DVOŘÁKOVÁ	
  Ludmila,	
  pěvkyně,	
  90.	
  výročí
25.03.1943	
  FIALA	
  Petr,	
  skladatel	
  a	
  sbormistr,	
  70.	
  výročí
20.08.1933	
  FIALA	
  Tomáš,	
  sbormistr	
  a	
  pedagog,	
  80.	
  výročí
18.10.1963	
  FOJTÍČEK	
  Roman,	
  saxofonista,	
  50.	
  výročí
20.07.1963	
  FOLTÝN	
  Dušan,	
  hobojista,	
  50.	
  výročí
19.02.1958	
  FORRÓ	
  Daniel,	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
28.03.1938	
  FRIESL	
  Karel,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
02.07.1948	
  GABRIELOVÁ	
  Jarmila,	
  muzikoložka,	
  65.	
  výročí
13.04.1948	
  GAJDOŠ	
  Miloslav,	
  kontrabasista,	
  skladatel,	
  pedagog	
  a	
  organizátor,	
  65.	
  výročí
21.05.1948	
  HAASE	
  Miloš,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
01.11.1928	
  HÁLA	
  Josef,	
  klavírista,	
  85.	
  výročí
06.09.1963	
  HÁLA	
  Tomáš,	
  dirigent	
  a	
  skladatel,	
  50.	
  výročí
27.02.1958	
  HAVLÁK	
  Lubomír,	
  houslista,	
  55.	
  výročí
27.02.1953	
  HAVLÁK	
  Lubomír,	
  tenorista,	
  60.	
  výročí
26.04.1958	
  HARVÁNEK	
  Zdeněk,	
  pěvec	
  -‐	
  bas,	
  55.	
  výročí
09.06.1963	
  HERNYCH	
  Petr,	
  hráč	
  na	
  lesní	
  roh,	
  50.	
  výročí

05.11.1953	
  HINER	
  Karel,	
  varhaník,	
  60.	
  výročí
03.11.1943	
  HLADÍK	
  Jan,	
  pěvec	
  -‐	
  basista,	
  70.	
  výročí
12.10.1948	
  HLAVÁČ	
  Jiří,	
  klarineJsta	
  a	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
30.06.1958	
  HLAVATÝ	
  Petr,	
  pěvec	
  -‐	
  bas	
  a	
  sbormistr,	
  55.	
  výročí
25.04.1933	
  HOLÝ	
  Dušan,	
  etnolog,	
  80.	
  výročí
14.07.1958	
  HONS	
  Miloš,	
  muzikolog,	
  55.	
  výročí
17.11.1953	
  HOVORKOVÁ	
  Marie,	
  kytaristka,	
  60.	
  výročí
25.02.1953	
  HRADECKÝ	
  Emil,	
  skladatel,	
  60.	
  výročí
09.03.1958	
  HROMEK	
  Michal,	
  kytarista	
  a	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
17.09.1953	
  HUDEC	
  Jiří,	
  kontrabasista,	
  60.	
  výročí
21.08.1963	
  CHMELO	
  Vladimír,	
  barytonista,	
  50.	
  výročí
09.05.1933	
  CHVÁLA	
  Jiří,	
  sbormistr,	
  80.	
  výročí
19.02.1933	
  IGLO	
  Milan,	
  skladatel,	
  80.	
  výročí
09.05.1943	
  JANSKÁ	
  Jaroslava,	
  pěvkyně,	
  70.	
  výročí	
  
28.04.1943	
  JONÁŠOVÁ	
  Jana,	
  pěvkyně,	
  70.	
  výročí	
  
18.08.1933	
  JURKOVIČ	
  Pavel,	
  mnohostranný	
  hudebník,	
  pedagog	
  a	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí
10.08.1943	
  KANIAK	
  Jiří,	
  hobojista,	
  70.	
  výročí
13.05.1948	
  KLÁNSKÝ	
  Ivan,	
  klavírista,	
  65.	
  výročí
20.05.1948	
  KLUGAROVÁ	
  Kamila,	
  varhanice,	
  65.	
  výročí
19.03.1943	
  KOLLERT	
  Jiří,	
  skladatel,	
  70.	
  výročí
08.05.1938	
  KöHLER	
  Jiří,	
  kytarista,	
  skladatel	
  a	
  muzikolog,	
  75.	
  výročí
08.03.1958	
  KREČMER	
  Josef,	
  violoncellista,	
  55.	
  výročí
04.02.1943	
  KVAPIL	
  Jan,	
  houslista	
  a	
  violista,	
  70.	
  výročí
23.07.1938	
  LEICHNER	
  Emil,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
01.10.1943	
  LUDVOVÁ	
  Jitka,	
  muzikoložka,	
  70.	
  výročí
07.12.1928	
  MAHLER	
  Zdeněk,	
  spisovatel,	
  zabývající	
  se	
  též	
  hudební	
  temaJkou,	
  85.	
  výročí
10.05.1923	
  MÁCHOVÁ	
  -‐	
  HERYÁNOVÁ	
  Anna,	
  klavíristka,	
  90.	
  výročí
01.07.1953	
  MALÁT	
  Jiří,	
  dirigent,	
  60.	
  výročí
18.05.1938	
  MÁLEK	
  Jan,	
  skladatel	
  a	
  hudební	
  režisér,	
  75.	
  výročí
06.03.1938	
  MALÝ	
  Lubomír,	
  violista,	
  75.	
  výročí
26.11.1938	
  MARCOL	
  Jan,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
13.10.1948	
  MAREK	
  Josef,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
24.12.1943	
  MÁROVÁ	
  Libuše,	
  pěvkyně,	
  70.	
  výročí
01.05.1958	
  MATĚJŮ	
  Zbyněk,	
  skladatel,	
  55.	
  výročí
29.05.1943	
  MATOUŠEK	
  Lukáš,	
  skladatel,	
  klarineJsta,	
  muzikolog	
  a	
  nástrojař,	
  70.	
  výročí
08.11.1948	
  MATOUŠEK	
  VlasJslav,	
  skladatel,	
  hráč	
  na	
  šakuhači	
  a	
  etnolog,	
  65.	
  výročí
21.02.1953	
  MATYÁŠ	
  Ivan,	
  houslista,	
  60.	
  výročí
11.03.1928	
  MAUEROVÁ	
  Naďa,	
  autorka	
  zhudebněných	
  textů,	
  85.	
  výročí
09.06.1948	
  MAYER	
  Richard,	
  skladatel,	
  65.	
  výročí
23.09.1938	
  MELMUKA	
  Radomír,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
21.11.1928	
  MÍKOVÁ	
  Alena,	
  pěvkyně,	
  85.	
  výročí

10.04.1953	
  OPŠITOŠ	
  Jan,	
  houslista,	
  60.	
  výročí
29.12.1948	
  PÁLENÍČEK	
  Zdeněk,	
  klavírista,	
  65.	
  výročí
30.09.1933	
  PÁRTL	
  Theodor,	
  sbormistr,	
  80.	
  výročí
14.10.1948	
  PAVLAS	
  Bohuslav,	
  violoncellista,	
  65.	
  výročí
17.07.1948	
  PETRÁŠ	
  Miroslav,	
  violoncellista,	
  65.	
  výročí
15.03.1948	
  PETRÁŠKOVÁ	
  Zuzana,	
  muzikoložka,	
  65.	
  výročí
11.11.1948	
  PELLANT	
  Jan,	
  houslista,	
  65.	
  výročí
22.06.1933	
  PEŠEK	
  Libor,	
  dirigent,	
  80.	
  výročí
17.07.1948	
  PETRÁŠ	
  Miroslav,	
  violoncellista,	
  65.	
  výročí
15.08.1943	
  PLATILOVÁ	
  Dagmar,	
  harﬁstka,	
  70.	
  výročí
05.04.1928	
  POK	
  FranJšek,	
  trumpeJsta,	
  85.	
  výročí
24.04.1958	
  POK	
  FranJšek	
  jun.,	
  hráč	
  na	
  lesní	
  roh,	
  55	
  výročí
17.03.1958	
  POLÁŠEK	
  Pavel,	
  hobojista,	
  55.	
  výročí
13.11.1933	
  POSPÍŠIL	
  FranJšek,	
  houslista,	
  80.	
  výročí
14.08.1933	
  RABAS	
  Václav,	
  varhaník,	
  80.	
  výročí
17.01.1938	
  ŘEHOŘ	
  Bohuslav,	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
18.02.1938	
  ŘEZNÍČEK	
  Petr,	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
23.05.1943	
  SLOVÁČEK	
  Felix,	
  mnohostranný	
  hudebník,	
  70.	
  výročí
13.09.1928	
  SLUKA	
  Luboš,	
  skladatel,	
  85.	
  výročí
30.10.1938	
  SMÝKAL	
  Jaroslav,	
  klavírista,	
  75.	
  výročí
01.03.1928	
  SNÍTIL	
  Václav,	
  houslista,	
  85.	
  výročí
12.04.1933	
  SONEK	
  FranJšek,	
  klavírista	
  a	
  dirigent,	
  80.	
  výročí
27.05.1963	
  ŠIMANDL	
  Karel,	
  skladatel,	
  50.	
  výročí
04.06.1928	
  ŠKAMPA	
  Milan,	
  violista,	
  85.	
  výročí
12.12.1928	
  ŠOTOLOVÁ	
  Olga,	
  muzikoložka,	
  85.	
  výročí
15.03.1953	
  ŠTILEC	
  Jiří	
  jun.,	
  muzikolog,	
  60.	
  výročí
23.09.1928	
  ŠTILEC	
  Jiří	
  sen.,	
  muzikolog,	
  85.	
  výročí
31.12.1933	
  ŠŤASTNÝ	
  Rudolf,	
  houslista,	
  80.	
  výročí
28.01.1933	
  TATTERMUSCHOVÁ	
  Helena,	
  pěvkyně,	
  80.	
  výročí
20.03.1943	
  TESAŘ	
  Jan,	
  akordeonista,	
  70.	
  výročí
30.03.1938	
  TESAŘ	
  Milan,	
  kytarista	
  skladatel,	
  75.	
  výročí
11.09.1963	
  TOMÁŠKOVÁ	
  Ivana,	
  houslistka,	
  50.	
  výročí
07.11.1943	
  TRNKA	
  Pavel,	
  tubista,	
  70.	
  výročí
27.03.1928	
  TUČAPSKÝ	
  Antonín,	
  sbormistr	
  a	
  skladatel,	
  85.	
  výročí
29.09.1928	
  TURNOVSKÝ	
  MarJn,	
  dirigent,	
  75.	
  výročí	
  (datum	
  narození	
  28.9.1928	
  je	
  nesprávné)
23.12.1938	
  TVRZSKÝ	
  Jaroslav,	
  varhaník	
  a	
  muzikolog,	
  75.	
  výročí
04.03.1943	
  TÝFA	
  Václav,	
  trumpeJsta,	
  70.	
  výročí
17.03.1948	
  VALTA	
  Jan,	
  dirigent,	
  70.	
  výročí
05.12.1963	
  VAŇKÁTOVÁ	
  Dagmar,	
  sopranistka,	
  50.	
  výročí

15.07.1963	
  VEDRALOVÁ	
  Helena,	
  houslistka	
  a	
  pěvkyně,	
  50.	
  výročí
07.07.1923	
  VESELÁ	
  Alena,	
  varhanice,	
  90.	
  výročí
23.11.1948	
  VIKLICKÝ	
  Emil,	
  klavírista	
  a	
  skladatel	
  v	
  oboru	
  jazzové	
  i	
  vážné	
  hudby,	
  65.	
  výročí
20.08.1958	
  VILÍMEC	
  Miroslav,	
  houslista,	
  55.	
  výročí
27.11.1943	
  VÍTEK	
  Bohuslav,	
  muzikolog,	
  70.	
  výročí
17.02.1928	
  VLASÁK	
  Vladimír,	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje,	
  85.	
  výročí
27.11.1928	
  VOJTĚCH	
  Ivan,	
  muzikolog,	
  85	
  výročí
20.11.1958	
  WICHTERLE	
  Miloš,	
  fagoJsta,	
  55.	
  výročí
28.04.1953	
  ZATLOUKALOVÁ	
  Zuzana,	
  muzikoložka,	
  60.	
  výročí
18.06.1963	
  ZBROŽEK	
  MarJn,	
  houslista,	
  50.	
  výročí

2a.	
  MLADŠÍ	
  NEŽ	
  50	
  LET
10.09.1973	
  BINAROVÁ	
  Věra,	
  violistka,	
  40.	
  výročí
16.01.1968	
  BINETTI	
  Damiano,	
  dirigent,	
  45.	
  výročí
16.01.1968	
  BOK	
  Miloš,	
  skladatel	
  a	
  dirigent,	
  45.	
  výročí
18.01,1968	
  BROŽKOVÁ	
  Jana,	
  hobojistka,	
  45.	
  výročí
13.04.1973	
  BŘEZINOVÁ	
  Vanda,	
  sopranistka,	
  40.	
  výročí
02.08.1978	
  ČERVENKOVÁ	
  Anna,	
  hobojistka,	
  35.	
  	
  výročí	
  
12.11.1973	
  DOHNAL	
  Karel,	
  klarineJsta,	
  40.	
  výročí
12.02.1968	
  HOŠPESOVÁ	
  Iva,	
  sopranistka,	
  45.	
  výročí
18.03.1978	
  HŘEBÍK	
  Josef,	
  akordeonista,	
  35.	
  výročí
15.05.1978	
  IBRMAJER	
  Tomáš,	
  dirigent,	
  35.	
  výročí
07.02.1968	
  	
  IGLO	
  Marek,	
  klavírista	
  a	
  skladatel,	
  45.	
  výočí
31.08.1973	
  JIRASKÝ	
  Jan,	
  klavírista,	
  40.	
  	
  výročí
06.05.1988	
  	
  JUNEK	
  Jakub,	
  houslista,	
  25.	
  výročí
26.05.1973	
  KOŽENÁ	
  Magdalena,	
  40.	
  výročí
03.04.1968	
  OPRŠÁL	
  MarJn,	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje,	
  45.	
  výročí
21.02.1978	
  PÁLKA	
  Tomáš,	
  skladatel,	
  35.	
  výročí
27.07.1973	
  RŮŽIČKA	
  Karel	
  ml.,	
  jazzový	
  saxofonista	
  a	
  skladatel,	
  40.	
  výročí
28.08.1968	
  SEDLÁČEK	
  Alexander,	
  tenorista,	
  45.	
  výročí
02.08.1973	
  SEDLÁK	
  MarJn,	
  violoncellista,	
  40.	
  výročí
15.09.1973	
  SEM	
  Svatopluk,	
  barytonista,	
  40.	
  výročí
24.04.1973	
  ŠPORCL	
  Pavel,	
  houslista,	
  40.	
  výročí
01.03.1968	
  ŠTAJNOCHR	
  Ondřej,	
  kontrabasista	
  a	
  hráč	
  na	
  staré	
  nástroje,	
  45.	
  výročí
17.10.1973	
  VAJGL	
  MarJn,	
  hráč	
  na	
  bicí	
  nástroje,	
  40.	
  výročí
18.10.1973	
  VALTOVÁ	
  Eva,	
  cembalistka,	
  40.	
  výročí
19.01.1978	
  VEČERKOVÁ	
  Tereza,	
  ﬂétnistka,	
  35.	
  výročí
14.05.1973	
  VEŠKRNOVÁ-‐SCHNEEBAUMOVÁ	
  Denisa,	
  kytaristka,	
  40.	
  výročí
05.04.1978	
  WALDHAUSEROVÁ	
  Michaela,	
  kytaristka,	
  35.	
  výročí
31.08.1973	
  ZAVŘEL	
  Jaroslav,	
  trumpeJsta,	
  40.	
  výročí
16.03.1973	
  ZAJMI	
  Bledar,	
  violoncellista	
  albánského	
  původu,	
  40.	
  výročí
04.04.1968	
  ZEMANEC	
  Petr,	
  houslista	
  a	
  hráč	
  na	
  staré	
  nástroje,	
  45.	
  výročí

†Í	
  OD	
  DOKU	
  2003

04.07.1933	
  ČERNOHORSKÁ	
  Milena,	
  muzikoložka,	
  80.	
  výročí,	
  	
  †	
  11.1.2009
18.02.1928	
  DOSTALÍK	
  Jaroslav,	
  sbormistr,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  25.	
  10.	
  2010
29.08.1943	
  DRÁBEK	
  Václav,	
  muzikolog,	
  70.	
  výročí,	
  †	
  13.	
  2.	
  2008
29.03.1928	
  FELIX	
  Václav,	
  skladatel,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  28.	
  7.	
  2008
21.09.1928	
  GRASSE	
  Zdeněk,	
  violoncellista	
  a	
  muzikolog,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  1.10.2009
07.10.1928	
  HERCL	
  Josef,	
  dirigent,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  25.	
  05.	
  2005
23.10.1923	
  HLAVÁČ	
  Miroslav,	
  skladatel,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  11.12.2008
27.02.1923	
  KALABIS	
  Viktor,	
  skladatel,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  28.09.2006
07.03.1928	
  KONÍČEK	
  Štěpán,	
  dirigent	
  a	
  skladatel,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  26.05.2006
11.04.1928	
  KOTEK	
  Josef,	
  muzikolog,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  3.	
  6.	
  2009
01.09.1918	
  KOŽELUHA	
  Lubomír,	
  skladatel,	
  95.	
  výročí,	
  †	
  10.	
  9.	
  2008
07.07.1938	
  KÜHN	
  Pavel,	
  sbormistr,	
  75.	
  výročí,	
  †	
  05.01.2003
01.12.1928	
  LEMARIOVÁ	
  Marcela,	
  pěvkyně	
  a	
  organizátorka,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  30.04.2003
21.08.1928	
  LUKÁŠ	
  Zdeněk,	
  skladatel	
  a	
  sbormistr,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  13.07.2007
08.02.1933	
  MAJER	
  Jiří	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí,	
  †	
  21.01.2007
29.04.1928	
  MORAVEC	
  Antonín,	
  houslista	
  a	
  skladatel,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  asi	
  roku	
  2010
20.10.1948	
  NIEDOBA	
  Jan,	
  klavírista,	
  65.	
  výročí,	
  †	
  01.07.2003
26.03.1928	
  OSOLSOBĚ	
  Ivo,	
  muzikolog,	
  85.	
  výočí,	
  †	
  27.	
  9.	
  2012
19.07.1923	
  PANDULA	
  Dušan,	
  houslista,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  16.05.2005
20.10.1923	
  PATRAS	
  Karel,	
  harﬁsta,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  v	
  srpnu	
  2003
20.03.1918	
  PEDUZZI	
  Lubomír,	
  skladatel	
  a	
  muzikolog,	
  95.	
  výročí,	
  †	
  4	
  .	
  10.	
  2008
28.08.1923	
  PLOCEK	
  Václav,	
  muzikolog,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  05.12.2005
11.10.1938	
  POKORNÁ	
  Jiřína,	
  varhanice,	
  75.	
  výročí,	
  †	
  19.	
  9.	
  2010
23.10.1973	
  PREISLER	
  FranJšek,	
  trombónista,	
  dirigent	
  a	
  pěvec,	
  40.	
  	
  výročí,	
  †	
  30.	
  7.	
  2007
16.04.1938	
  ROKYTA	
  Jan,	
  hudebník,	
  režisér	
  a	
  dramaturg,	
  75.	
  	
  výročí,	
  	
  †	
  22. 7. 2012
17.01.1928	
  RUIS	
  Jaroslav,	
  violista,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  31.5.2012
19.11.1923	
  SLÁMA	
  FranJšek,	
  violoncellista,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  v	
  roce	
  2004
07.05.1928	
  SMETÁČKOVÁ	
  Míla,	
  organizátorka	
  a	
  publicistka,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  9.	
  9.	
  2012
08.04.1933	
  SMOLKA	
  Jaroslav,	
  muzikolog,	
  80.	
  výročí,	
  †	
  19.	
  8.	
  2011
25.03.1923	
  STÁREK	
  Jiří,	
  dirigent,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  24.	
  9.	
  2011
17.10.1923	
  STOLAŘÍK	
  Ivo,	
  muzikolog,	
  90.	
  výočí,	
  †	
  leden	
  2010
19.11.1928	
  SVATOŠ	
  Vladimír,	
  skladatel,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  15.	
  10.	
  2011
26.11.1938	
  SVEJKOVSKÝ	
  Josef,	
  trumpeJsta,	
  dirigent	
  a	
  skladatel,	
  75.	
  výročí,	
  †	
  24.5.2009
10.03.1923	
  ŠRÁMEK	
  Vladimír,	
  skladatel,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  17.04.2004
06.07.1928	
  TRUHLÁŘ	
  Jan,	
  skladatel,	
  85.	
  výročí,	
  †	
  v	
  únoru	
  2007
28.05.1923	
  VÁLEK	
  Jiří,	
  skladatel	
  a	
  muzikolog,	
  90.	
  výročí,	
  †	
  06.10.2005
20.06.1928	
  VACEK	
  Miloš,	
  skladatel,	
  85.	
  	
  výročí,	
  †	
  29.	
  2.	
  2012

