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 Ú v o d 
 

 6.9.2007 oznámili svetové agentúry, ţe zomrel Luciano Pavarotti. 

A hudobný svet stŕpol… 

 Muţ, ktorý sa narodil ako syn pekára a zomrel ako hudobná 

superstar. Muţ, ktorého svetová popularita nepramenila len z jeho 

výnimočného tenoru, za ktorý si vyslúţil označenie „kráľ vysokého cé“. 

Jeho zásluhou sa opera ako okrajový ţáner predrala do povedomia miliónov 

poslucháčov. Exkluzívny svet klasickej hudby priblíţil širokému publiku 

vystúpeniami v športových halách, účinkovaním s osobnosťami popmusik, 

či rocku a charitatívnymi koncertami. Spieval takmer výhradne taliansky 

repertoár, debutoval roku 1961 v úlohe Rudolfa v Pucciniho Bohéme na 

scéne Teatro  Municipal v Reggio Emilia.  Jeho ľudská tvár otvárala srdcia 

poslucháčov: bol milovníkom dobrého jedla, futbalu, koní, pekného 

oblečenia a tieţ obstojný maliar. Bol poverčivý – musel mať na vystú-

peniach vţdy bielu vreckovku v ruke a zahnutý klinec vo vrecku.  

 V nastupujúcom roku by sa bol doţil 75. narodenín. 

 Luciano Pavarotti patrí medzi najväčších tenoristov všetkých čias a je 

jednou z mnohých osobností, ktorých výročia si budeme v roku 2010 

pripomínať. Nedá sa v úvode venovať detailnejšie ţiadnemu z nich, to ani 

nie je cieľom tejto publikácie. Ţivoty mnohých pripomínajú román, ľudské 

vlastnosti snúbiace sa s géniom talentu, nie vţdy v ideálnom pomere. Ale to 

je uţ úlohou muzikológov, či licenciou spisovateľov, spracovať osudy 

osobností hudby aj z tých, zdanlivo odvrátených stránok pohľadu ... 

 V predkladanom Kalendári výročí uţ tradične upozorňujeme na 

výročia narodenia či úmrtia hudobných osobností : hudobných skladateľov, 

dirigentov,  interprétov, teoretikov, pedagógov, muzikológov, nástrojárov, 

folkloristov a ďalších.  

 Zborník obsahuje 1130 záznamov osobností, z toho 240 patrí 

osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry. 

 Z najvýznamnejších snáď spomenieme 400. výročie narodenia Pierce 

Michona Bourdelota, francúzskeho hudobného historika, ktorý mal zásluhu 

na spracovaní prvých dejín hudby, vo februári si pripomenieme  výročie 

narodenia G. F. Händela, v marci 200. výročie narodenia Fryderyka 

Chopina, 100. výročie narodenia Samuela Barbera, v apríli výročie 

narodenia P. I. Čajkovského, Ferenca Lehára, v máji 250. výročie narodenia 

Claude-Josepha Rouget de l´Isle: francúzskeho hudobného skladateľa – 

autora Marsellaise, a dalo by sa pokračovať výročiami Niccola Paganiniho, 

Roberta Schumanna, Paula Hindemitha, Ludwiga van Beethovena... 
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 Zo slovenskej hudby si pripomenieme ţivotné jubileá takých 

osobností, akými sú napr. Elena Holičková, Ľudmila Kojanová, Pavol 

Polanský, Ingeborg Šišková, Peter Michalica, Martin Burlas, Ľuba 

Baricová, Štefan Ladiţinský , zo starších dejín napr. Viliam Figuš-Bystrý, 

Štefan Németh-Šamorínsky, Teodor Šebo-Martinský a mnohí ďalší. 

 Usporiadanie záznamov je nezmenené : pri osobnostiach, ktoré majú 

v roku 2010 dve výročia uvádzame pri prvom dátume chronologického 

poradia relevantné údaje, pri druhom dátume pouţijeme odkaz. Slovenské 

osobnosti sú pre rýchlejšiu orientáciu graficky zvýraznené (pozn.: tučné 

písmo). 

 Dúfame, ţe sa Kalendár výročí 2010 Hudba dostane všade tam, kde 

poslúţi ako informačný materiál a zároveň si v mene zostavovateľky 

dovoľujeme poprosiť všetkých uţívateľov o prípadné doplnenia biografic-

kých údajov (najmä pri osobnostiach regionálneho významu), ku ktorým sa 

nám napriek veľkému úsiliu nepodarilo dopracovať. Vítané sú všetky Vaše 

podnety, ktoré v ďalších ročníkoch budeme vďačne akceptovať. 

 

Zostavovateľka 
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J a n u á r 
 

1.1.1720 n. Johann Christoph Altnickol (Altnikol), ne-

mecký organista a hudobný skladateľ  

(u. 25.7.1759), 290. výr. n. 

1.1.1780 u. Johann Ludwig Krebs, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 12.10.1713),  230. výr. ú. 

1.1.1865 n. Giuseppe Ferrata, americký hudobný skla-

dateľ a klavirista  (u. 28.3.1928), 145.výr. n. 

1.1.1940 n. László Sáry, maďarský hudobný skladateľ,      

70. výr. n. 

1.1.1945 u. Vít Nejedlý, český  hudobný skladateľ, diri-

gent a zakladateľ Armádneho umeleckého 

súboru (n. 22.6.1912), 65. výr. ú. 

1.1.1985 u. Hermann Reutter, nemecký hudobný sklada-

teľ a klavirista (n. 17.6.1900), 25. výr. ú. 

2.1.1915 u. Karl Goldmark, rakúsky hudobný skladateľ 

narodený v Maďarsku (n. 18.5.1830), 95. výr. ú. 

3.1.1785 u. Baldassare Galuppi, taliansky hudobný skla-

dateľ a zbormajster (n. 18.10.1706), 225. výr. ú. 

3. 1.1850 u. Giuseppina Grassini, talianska speváčka 

(kontraalt), (n. 18.4.1773), 160. výr. ú. 

3.1.1895 n. Boris Nikolajevič Ljatošinskij, ukrajinský 

hudobný skladateľ (u. 15.4.1968), 115. výr. n. 

3.1.1900 n. Maurice Jaubert, francúzsky hudobný skla-

dateľ (u. 19.6.1940), 110. výr. n. 

3.1.1980 u. Aleksander Vasiljevič Svešnikov, ruský zbor-

majster a pedagóg (n. 12.9.1890), 30. výr. ú. 

3.1.1995 u. Tadeáš Salva,slovenský hudobný skladateľ 

(n. 22.10.1937), 15. výr. ú. 

4. 1.1720 n. Johann Friedrich Agricola, nemecký hudobný 

skladateľa organista (u. 2.12.1774), 290. výr. n. 

4.1.1945 u. Mirko Horský, český spevák (tenor) pôso-

biaci na Slovensku (n. 14.4.1878),65. výr. ú. 

4.1.1990 u. Vladimir Ussachevsky, americký hudobný 

skladateľ a pedagóg mandţuského pôvodu  

(n. 3.11.1911), 20. výr. ú. 
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5.1.1640              n. Paolo Lorenzani, taliansky hudobný skladateľ 

(u. 28.10.1713), 370. výr. n. 

5.1.1740 u. Antonio Lotti, taliansky hudobný skladateľ  

(n. 1667), 270. výr. ú. 

5.1.1880 n. Nicolas Medtner ( Nikolaj Karlovič Metner), 

ruský hudobný skladateľ a klavirista,  

(u. 13.11.1951), 130. výr. n. 

5.1.1920 n. Arturo Benedetti Michelangeli, taliansky 

klavirista (u. 12.6.1995), 90. výr. n. 

6.1.1695 n. Giuseppe Sammartini, taliansky hudobný 

skladateľ (u. 1.11.1750), 315. výr. n. 

6.1.1900 n. Pierre-Octave Ferroud, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 17.8.1936), 110. výr. n. 

6.1.1920 n. Earl Kim, americký hudobný skladateľ 

kórejského pôvodu (u. 19.11.1998), 90. výr. n. 

6.1.1960 u. Emil Doleţel, český skladateľ tanečnej hudby 

pôsobiaci  na Slovensku (n. 23.2.1903),  

50. výr. ú. 

7.1.1900 n. Alojz Pavčo, slovenský organista, hudobný 

pedagog a spevák (u. 11.10.1963), 110. výr. n 

8.1.1830 n. Hans von Bülow, nemecký klavirista, dirigent 

a muzikolog (u. 12.2.1894), 180. výr. n. 

8.1.1925 n. Bohuš Hanák, slovenský operný spevák 

(barytón), pôsobiaci vo Švajčiarsku, 85. výr. n. 

9.1.1820 n. Pavel Kříţkovský, český hudobný skladateľ  

a zbormajster, organizátor hudobného ţivota  

na Morave (u. 8.5.1885), 190. výr. n. 

9.1.1940 n. Jean Kraft, americká operná speváčka 

(mezzosoprán), 70. výr. n. 

10.1.1760 n. Johann Rudolf Zumsteeg, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 27.1.1802), 250. výr. n. 

10.1.1780 u. Francesco Antonio Vallotti, taliansky 

hudobný skladateľ a organista (n. 11.6.1697), 

230. výr. ú. 

10.1.1895 u. Benjamin Louis Paul Godard, francúzsky 

hudobný skladateľ (n. 18.8.1849), 115. výr. ú. 

10.1.1910 n. Jean Martinon, francúzsky dirigent a hudobný 

skladateľ (u. 1.3.1976), 100. výr. n. 
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10.1.1935 n. Sherill Milnes, americký operný spevák (bary-

tón), 85. výr. n. 

10.1.1955 n. Drew Minter, americký operný spevák 

(kontra-tenor), 55. výr. n. 

11.1.1820 n. Aleksandr Nikolajevič Serov, ruský hudobný 

skladateľ (u. 20.1.1871), 190. výr. n. 

11.1.1905 n. Helena Schützová - Bartošová, operná spe-

váčka (soprán), (u. 8.2.1981), 105. výr. n. 

11.1.1940 n. Mark De Voto, americký hudobný skladateľ, 

70. výr. n. 

 

12.1.1730 

n. Johann Joachim Christoph Bode, nemecký hu-

dobný skladateľ, publicista, hudobník  

(u. 13.12.1793), 280. výr. n. 

12.1.1765 u. Johann Melchior Molter, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 10.2.1696), 245. výr. ú. 

12.1.1870 n. Karel Burian, český spevák (tenor),  

(u. 25.9.1924), 140. výr. n. 

12.1.1890 n. Ernest Rigler-Skalický, slovenský organový 

virtuóz, organológ a pedagóg (u. 20.3.1968),  

120. výr. n. 

12.1.1900 n. Väino Hannikainen, fínsky hudobný skladateľ 

a harfista (u. 7.8.1960), 110. výr. n. 

12.1.1970 u. Viktor Nopp, český huslista a hudobný peda-

góg (n. 25.11.1893), 40. výr. ú. 

12.1.1990 u. Paul Amadeus Pisk, americký hudobný skla-

dateľ a muzikológ narodený v Rakúsku  

(n. 16.5.1893), 20. výr. ú. 

13.1.1690 n. Gottfried Heinrich Stölzel, nemecký hudobný 

skladateľ a teoretik (u. 27.11.1749), 320. výr. n. 

13.1760 n. Jacques Georges Cousineau, francúzsky hu-

dobný skladateľ, lutnista a harfista 

(u.11.1.1836), 250. výr. n. 

13.1.1850 n. Leon Francis Victor Caron, austrálsky hudob-

ný skladateľ a dirigent francúzskeho pôvodu     

(u. 29.5.1905), 160. výr. n. 

13.1.1890 n. František Hanus, dirigent a upravovateľ  

ľudových piesní pôsobiaci na Slovensku  

(u. 17.2.1953), 120. výr. n. 
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13.1.1900 n. Yasuji Kiyose, japonský hudobný skladateľ  

(u. 14.9.1981), 110. výr. n. 

13.1.1935 n. Ľuba Baricová, slovenská operná speváčka 

(alt), 75. výr. n. 

14.1.1800 n. Ludwig Kőchel, rakúsky muzikológ, zostavo-

vateľ Mozartovho katalógu diel (u. 3.6.1877), 

210. výr. n. 

14.1.1875 n. Albert Schweitzer, alsaský humanista, vedec, 

fyzik, muzikológ a organista, nositeľ Nobelovej 

ceny mieru (u. 4.9.1965), 135. výr. n. 

14.1.1910 n. Renier van der Velden, belgický hudobný 

skladateľ (u. 19.1.1993), 100. výr. n. 

14.1.1925 n. Grace Hoffman, americká speváčka (kontra-

alt), 85. výr. n. 

14.1.1935 n. Bystrík Reţucha, slovenský dirigent,  

75. výr. n. 

14.1.1940 n. Siegmund Nimsgern, nemecký operný spevák 

(basbaryton), 70. výr. n. 

14.1.1945 n. Kees Bakels, holandský dirigent, 65. výr. n.  

14.1.1950 n. Nicholas McGegan, anglický dirigent a 

flautista, 60. výr. n. 

14.1.1985 u. Karl Schmidt-Walter, nemecký operný spe-

vák (baryton), (n. 23.12.1900), 25. výr. ú. 

14.1.1995 u. Sir Alexander Gibson, anglický dirigent, 

zakladateľ Škótskej opery (n. 11.2.1926),  

15. výr. ú. 

15.1.1775 u. Giovanni Battista Sammartini, taliansky 

hudobný skladateľ (n. 1700/1701), 235. výr. ú. 

15.1.1805 n. Louise Angelique Bertin, francúzska hudobná 

skladateľka (u. 26.4.1877), 205. výr. n. 

15.1.1915 u. Giullaume Couture, kanadský hudobný skla-

dateľ, dirigent a zbormajster (n. 23.10.1851),  

95. výr. ú. 

16.1.1700 u. Antonio Draghi, rakúsky hudobný skladateľ, 

narodený v Taliansku (n. medzi 17.1.1634 aţ 

16.1.1635), 310. výr. ú. 
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16.1.1920 u. Henry De Koven, americký hudobný sklada-

teľ, kritik a dirigent (n. 3.4.1859), 90. výr. ú. 

17.1.1750 u. Tomaso Albinoni, taliansky hudobný skla-

dateľ (n. 8.6.1671), 260. výr. ú. 

17.1.1850 n. Aleksandr Sergejevič Tanejev, ruský hudobný 

skladateľ (u. 7.2.1918), 160. výr. n. 

17.1.1890 u. Salomon Sulzer, rakúsky hudobný skladateľ  

a kantor (n. 30.3.1804), 120. výr. ú. 

17.1.1920 n. Luciano Chailly, taliansky hudobný skladateľ 

(u. 24.12.2002), 90. výr. n. 

17.1.1955  n. Simon Rattle, anglický dirigent, 55. výr. n. 

18.1.1835 n. Cesar Antonovič Kjui, ruský hudobný sklada-

teľ (u. 26.3.1918), 175. výr. n. 

18.(30.)l.1900 n. Isaak Osipovič Dunajevskij, ruský hudobný 

skladateľ (u. 25.7.1955), 110. výr. n. 

18.1.1940  n. Juraj Lehotský, slovenský trubkár, 70. výr. n. 

19.1.1765 u. Johan Joachim Agrell, švédsky hudobný skla-

dateľ, huslista a čembalista (n. 1.2.1701),  

245. výr. ú. 

19.1.1795 u. Maria Teresa d´Agnesi, talianska čembalistka,  

speváčka a skladateľka (n. 17.10.1720),  

215. výr. ú. 

19.1.1890 n. Magda Tagliaferro, brazílska klaviristka  

(u. 9.9.1986), 115. výr. n. 

19.1.1945 n. Soňa Váradiová-Kassayová, slovenská 

operná speváčka (mezzosoprán), 65. výr. n.  

19.1.1980 u. Pavol Braxatoris, slovenský textár 

(n. 4.2. 1909), 30. výr. ú. 

20.1.1855 n. Ernest Chausson, francúzsky hudobný sklada-

teľ (u. 10.6.1899), 155. výr. n. 

20.1.1890 u. Franz Lachner, nemecký hudobný skladateľ  

(n. 2.4.1803), 120. výr. ú. 

20.1.1895 n. Eva Jessye , americká hudobná skladateľka  

(u. 21.2.1992), 115. výr. n. 

20.1.1910 n. Ennio Porrino, taliansky hudobný skladateľ  

(u. 25.9.1959), 100. výr. n. 
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20.1.1940    n. Jorge Peixinho, portugalský hudobný sklada-

teľ a klavirista (u. 30.6.1995), 70. výr. n. 

21.1.1735 n. Johann Gottfried Eckard, nemecký hudobný 

skladateľ a klavirista (u. 24.7.1809), 275. výr. n. 

21.1.1775 n. Manuel Garcia, španielsky hudobný skladateľ 

a spevák (tenor), (u. 9.6.1832), 235. výr. n. 

21.1.1795 u. Michel Corrette, francúzsky hudobný skla-

dateľ a pedagóg  (n. 10.4.1707), 215. výr. ú. 

21.1.1920 n. Torsten Nilsson, švédsky hudobný skladateľ, 

dirigent, organista a pedagóg , 90. výr. n. 

22.1.1870  n. Charles Arnold Tournemire, francúzsky 

hudobný skladateľ a organista (u. 4.11.1939),  

140. výr. n. 

22.1.1900 n. Franz Salmhofer, rakúsky hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 22.9.1975), 110. výr. n. 

22.1.1920 n. William Warfield, americký operný spevák 

(barytón), (u. 25.8.2002), 90. výr. n.  

23.1.1805 u. Vaclav (Wenczel) Pichl, poľský hudobný 

skladateľ českého pôvodu (n. 25.9.1741),  

205. výr. ú. 

23.1.1890 n. Vladimir Rosing, ruský operný spevák (tenor) 

(u. 24.11.1963), 120. výr. n. 

23.1.1900 n. Josef  Vincourek, český dirigent, hudobný 

pedagóg a skladateľ pôsobiaci na Slovensku  

(u. 20.11.1976),  110. výr. n. 

23.1.1930 n. Ladislav Laifer, český lekár a hudobný skla-

dateľ (u. 23.4.1970), 80. výr. n. 

24.1.1705 n. Carlo Farinelli, taliansky spevák (soprán-

kastrát), (u.16.9.1782), 305. výr. n. 

24.1.1915 n. Vítězslava Kaprálová, česká hudobná sklada-

teľka  (u. 16.6.1940), 95. výr. n.  

24.1.1940  u. Charles Whitney Coombs, americký hudobný 

skladateľ (n. 25.12.1859), 70. výr. ú. 

25.1.1880 n. Francis George Scott, škótsky hudobný skla-

dateľ (u. 6.11.1958), 130. výr. n. 

25.1.1960 u. Rutland Boughton, anglický hudobný sklada-

teľ a spisovateľ (n. 23.1.1878), 50. výr. ú. 
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26.1.1795  u. Johann Christoph Friedrich Bach, nemecký 

hudobný  skladateľ (n. 21.6.1732), 215. výr. ú. 

26.1.1855  n. Arthur Hervey, anglický hudobný skladateľ, 

spisovateľ a kritik (u. 10.3.1922), 155. výr. n. 

26.1.1900  n. Zdeněk Folprecht, český hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 29.10.1961), 110. výr. n. 

26.1.1905 n. Jára Pospíšil, český operný spevák a hudobný 

skladateľ (u. 11.2.1979), 105. výr. n. 

26.1.1910 n. Marijan Lipovšek, slovinský hudobný skla-

dateľ a klavirista (u. 25.12.1995), 100. výr. n. 

26.1.1935 n. Zbigniew Penherski, poľský hudobný sklada-

teľ, 75. výr. n. 

26.1.1935 n. Peter Ronnefeld, nemecký hudobný skladateľ 

a dirigent (u. 6.8.1965), 75. výr. n. 

26.1.1945 n. Jacqueline du Pré, anglická violončelistka  

(u. 19.10.1987), 65. výr. n. 

27.1.1715 n. Václav Kalous, český hudobný skladateľ  

(u. 22.7.1786), 295. výr. n. 

27.1.1830 n. Georg Hellmesberger jr., rakúsky huslista a 

dirigent (u. 12.11.1852), 180. výr. n. 

27.1.1885 n. Jerome Kern, americký hudobný skladateľ  

a autor piesní (u. 11.11.1945), 125. výr. n. 

27.1.1915 n. Elena Lembovičová-Lehotská (Ivanová), 

slovenská speváčka (soprán), (u. 18.10.1999),  

95. výr. n. 

27.1.1915 n. Jack Brymer,  anglický klarinetista  

(u. 16.9.2003), 95. výr. n.        

27.1.1930 n. Bohdan Warchal, český huslista a hudobný 

pedagóg pôsobiaci na Slovensku  

(u. 30.12.2000), 80. výr. n. 

27.1.1945 u. Gideon Klein, moravský hudobný skladateľ  

a klavirista (n. 6.12.1919), 65. výr. ú. 

27.1.1970 n. Emmanuel Pahud, švajčiarsko-francúzsky 

flautista, 40. výr. n. 

27.1.2000 u. Friedrich Gulda, rakúsky klavirista  

(n. 16.5.1930), 10. výr. ú. 
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28.1.1645 n. Gottfried Vopelius, nemecký hudobný skla-

dateľ (u. 3.2.1715), 365. výr. n. 

28.1.1780 n. Giovanni Battista Velluti, slávny taliansky 

spevák – kastrát, jeden z posledných sopranistov 

na opernej scéne (u. 22.1.1861), 230. výr. n. 

28.1.1890 n. Marquerite Canal, francúzska hudobná skla-

dateľka (u. 27.1.1978), 120. výr. n. 

28.1.1900  n. Michael Dewar Head, anglický hudobný skla-

dateľ, klavirista a spevák (u. 24.8.1976), 

110. výr. n. 

28.1.1900 n. Marko Tajčević, juhoslovanský hudobný 

skladateľ (u. 19.7.1984), 110. výr. n. 

28.1.1930 n. Luis Alfonso de Pablo Costales, španielsky 

hudobný skladateľ, 80. výr. n. 

 

 

28.1.1930 

 

u. Ema Destinnová, česká 

operná speváčka (soprán),       

(n. 26.2.1878), 80. výr. ú. 

 

 
Ema Destinnová 

28.1.1935   u. Michail Michailovič Ippolitov-Ivanov, ruský  

hudobný skladateľ (n. 7./19. 11.1859), 75. výr. ú. 

28.1.1950 u. Eduard Schindler, slovenský hudobný peda-

góg (n. 10.2.1900), 60. výr. ú. 

28.1.1960  u. Jacques de Menasce, hudobný skladateľ a kla-

virista (n. 19.8.1905), 50. výr. ú. 

28.1.1980 u. Antonio Molina, filipínsky hudobný skladateľ 

a dirigent (n. 26.12.1894), 30. výr. ú. 

29.1.1715 n. Georg Christoph Wagenseil, rakúsky hudobný 

skladateľ, klavirista a pedagóg (u. 1.3.1777),  

295. výr. n. 
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29.1.1925 

 

 

30.1.1900 

n. Miloslav Kořínek, český hudobný skladateľ a 

pedagóg pôsobiaci na Slovensku (u. 8.7.1998), 

85. výr. n. 

n. Josef  Brabec, český huslista a hudobný peda-

góg (u. 21.12.1977), 110. výr. n. 

30.1.1920 n. Pál Járdányi, maďarský hudobný skladateľ 

(u. 29.7.1966), 90. výr. n. 

30.1.1930 n. Usko Meriläinen, fínsky hudobný skladateľ 

(u. 12.11.2004), 80. výr. n. 

31.1.1910  u. Gustav Walter, český operný spevák (tenor)  

(n. 11.2.1834), 100. výr. ú. 

31.1.1975 u. Štefan Németh-Šamorínsky, slovenský hu-

dobný skladateľ, pedagóg,  klavirista, organista a 

organológ (n. 29.9.1896), 35. výr. ú. 
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F e b r u á r 

1.2.1690 n. Francesco Maria Veracini, taliansky huslista     

a hudobný skladateľ (u. 31.10.1768), 320. výr. n. 

1.2.1795 u. Giacomo Insanguine, taliansky hudobný 

skladateľ a pedagóg (n. 22.3.1728), 215. výr. ú. 

1.2.1880 n. Antonio Guarnieri, taliansky hudobný 

skladateľ a dirigent (u. 25.11.1952), 130. výr. n. 

1.2.1970 u. Blaţ Arnič, slovinský hudobný skladateľ  

(n. 31.1.1901), 40. výr. ú. 

1.2.1990 u. Peter Racine Fricker, anglický hudobný 

skladateľ (n. 5.9.1920), 20. výr. ú. 

2.2.1610 n. Pierre Michon Bourdelot, francúzsky hudobný 

historik, jeden z prvých autorov dejín hudby 

(u. 9.2.1685), 400. výr. n. 

2.2.1875 n. Fritz Kreisler, americký huslista rakúskeho 

pôvodu (u. 29.1.1962), 135. výr. n. 

2.2.1895 n. Ján Stoţický, český hudobný skladateľ a 

vydávateľ pôsobiaci na Slovensku (u.?),  

115. výr. n. 

2.2.1960 u. Jenö Huszka, maďarský hudobný skladateľ  

(n. 24.4.1875), 50. výr. ú. 

2.2.1970 u. Jaroslav Vogel, český hudobný skladateľ, 

dirigent a muzikológ (n. 11.1.1894), 40. výr. ú. 

3.2.1715 u. Gottfried Vopelius, pozri 28.1.1645,  

295. výr. ú. 

3.2.1740 n. Guillaume Lasceux, francúzsky hudobný 

skladateľ a dirigent (u. 1831), 270. výr. n. 

3.2.1805  u. Johann George Tromlitz, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 8.11.1725), 205. výr. ú. 

3.2.1875 n. Ján Jaroslav Medzihradský, slovenský 

hudobný pedagóg a huslista (u. 20.7.1961), 

135. výr. n. 

3.2.1910 n. Blas Galindo-Dimas, mexický hudobný 

skladateľ (u. 19.4.1993), 100. výr. n. 

3.2.1915 n. Alexander Baránek, slovenský spevák (tenor) 

(u. 13.3.1994), 95. výr. n. 
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3.2.1935 u. Kornel Schimpl st., slovenský hudobný 

pedagóg, regenschori a skladateľ (n. 13.2.1886), 

75. výr. ú. 

4.2.1590 u. Gioseffo Zarlino, františkánsky mních, hudob-

ný skladateľ a regenschóri u Sv. Marka 

v Benátkách (n. 31.1.1517), 420. výr. ú. 

4.2.1740 n. Carl Michael Bellman, švédsky hudobný skla-

dateľ (u. 11.2.1795), 270. výr. n. 

4./17.12.1910 n. Alfred Mendelsohn, rumunský hudobný skla-

dateľ, dirigent a pedagóg (u. 9.5.1966), 

100. výr. n. 

4.2.1925 u. Marie Jaëll, francúzska klaviristka a hudobná 

skladateľka (n. 17.8.1846), 85. výr. ú. 

4.2.1935 n. Martti Olavi Talvela, fínsky spevák (bas),  

(u. 22.7.1989), 75. výr. n. 

5.2.1810 n. Ole Bull, nórsky hudobný skladateľ a huslista 

(u. 17.8.1880), 200. výr. n. 

6.2.1870 n. Cornelis Dopper, holandský hudobný 

skladateľ (u. 18.9.1939), 140. výr. n. 

6.2.1905 n. Jan Werich, český reţisér, herec, spevák, sce-

nárista a spisovateľ (u. 31.10.1980), 105. výr. n. 

7.2.1925  n. Marius Constant, francúzsky hudobný skla-

dateľ rumunského pôvodu (u. 15.5.2004),   

85. výr. n. 

8.2.1915 n. Newell Jenkins, anglický dirigent a muzikológ 

(u. 21.12.1996), 95. výr. n. 

8.2.1930  n. Manuel Castillo, španielsky hudobný sklada-

teľ, 80. výr. n. 

8.2.1940 n. Talib-Rasul Hakim, americký hudobný 

skladateľ (u. 31.3.1988), 70. výr. n. 

9.2.1685 u. Pierre Michon Bourdelot, pozri 2.2.1610, 

325. výr. ú. 

9.2.1770 n. Ferdinando Carulli, taliansky hudobný sklada-

teľ (u. 17.2.1841), 240. výr. n. 

9.2.1885 n. Alban Berg, rakúsky hudobný skladateľ 

(u. 24.12.1935), 125. výr. n. 
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9.2.1960 u. Ernö Dohnányi, maďarský hudobný 

skladateľ, dirigent, klavirista, (n. 27.7.1877 v 

Bratislave), 50. výr. ú.  

 

10.2.1820 

 

n. Cornelius Gurlitt, nemecký  

hudobný skladateľ  

(u. 17.6.1901), 190. výr. n. 

 

 

 

 

 

                                                                              Cornelius Gurlitt 
 

10.2.1870 

 

n. Alessandro Bonci, taliansky operný spevák 

(tenor), (u. 8.8.1940), 140. výr. n. 

10.2.1900 n. Eduard Schindler, pozri 28.1.1970, 110. výr.n. 

10.2.1910 n. Jozef Šátek, slovenský kňaz, hudobný  peda-

góg, historik, prekladateľ (u. 25.2.1978),  

100. výr. n. 

10.2.1910  n. Maria Cebotari, moldavská operná speváčka 

(soprán), (u. 9.6.1949), 100. výr. n. 

11.2.1795 u. Carl Michael Bellman, pozri 4.2.1740,  

215. výr. ú. 

11.2.1810 n. Louise Puget Lemoine, francúzsky skladateľ  

a spevák (u. 27.11.1889), 200. výr. n. 

11.2.1830 n. Hans Bronsart von Schellendorf, nemecký 

hudobný skladateľ, klavirista a dirigent  

(u. 3.11.1913), 180. výr. n. 

11.2.1930 n. Christopher Dearnley, anglický organista a 

zbormajster (u. 15.2.2000), 80. výr. n. 

11.2.1935 n. Alberto Lysy, argentínsky huslista ukrajinské-

ho pôvodu, 75. výr. n. 

12.2.1760 n. Jan Ladislav Dusík, český klavirista a 

hudobný skladateľ (u. 20.3.1812), 250. výr. n. 

12.2.1915  u. Fanny Crosby (Francis Jane), americká 

poetka, spisovateľka, textárka gospelovej hudby 

(n. 24.3.1820), 95. výr. ú. 
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12.2.1915 u. Emile Waldteufel (Lévy), francúzsky hudobný 

skladateľ, dirigent a klavirista (n. 9.12.1837), 

95. výr. ú. 

13.2.1660 n. Ján Zigmund Kusser, hudobný skladateľ a 

dirigent, narodený v Bratislave (u. 6.11.1727), 

350. výr. n. 

13.2.1820 n. Béla Kéler, maďarský hudobný skladateľ a 

dirigent, narodený v Bardejove (u. 20.11.1862), 

190. výr. n. 

13.2.1870 n. Leopold Godowsky, poľský klavirista  

(u. 21.11.1938), 140. výr. n. 

 

13.2.1920 n. Eileen Farrell, americká 

speváčka (soprán),  

(u. 23.3.2002), 90. výr. n. 

 

 

 

                             
                                                                                 

                                                                                          Eileen Farrell 

 

14.2.1760 u. François Collin de Blamont, francúzsky 

hudobný skladateľ (n. 22.11.1690), 250. výr. ú. 

14.2.1790 u. Capel Bond, anglický hudobný skladateľ a 

organista (n. 14.12.1730), 220. výr. ú. 

14.2.1925 n. Pavol Polák, slovenský hudobný vedec,  

85. výr. n. 

15.2.1760 n. Jean Francois Le Sueur, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 6.10.1837), 250. výr. n. 

15.2.1780 n. František Anton Čermák, františkán, 

organista a hudobný skladateľ pôsobiaci na 

Slovensku (u. 14.5.1856), 230. výr. n. 

15.2.1840 n. Viktor Fellegi, slovenský novinár a hudobný 

spisovateľ (u. 14.12.1904), 170. výr. n. 

15.2.2000 u. Christopher Dearnley, pozri  11.2.1930,  

10. výr. ú. 

16.2.1790 n. Chretien d´Urhan, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 2.11.1845), 220. výr. n. 
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16.2.1935 n. Ivan Horváth, slovenský hudobný skladateľ, 

75. výr. n. 

17.32.1770 n. Anton Julius Hiray, slovenský regenschóri a 

skladateľ, majster veţových trubačov v Banskej 

Bystrici (u. 21.10.1842), 240. výr. n. 

17.2.1820 n. Henri Vieuxtemps, belgický huslista a hudob-

ný skladateľ (u. 6.6.1881), 190. výr. n. 

17.2.1970 u. Alfred Newman, americký dirigent a skladateľ 

filmovej hudby (n. 17.3.1900), 40. výr. ú. 

18.2.1655 n. Pietro Giovanni Guarneri, taliansky husliar 

(u. 26.3.1720), 355. výr. n. 

18.2.1770 n. Johann Christian Heinrich Rinck, nemecký 

hudobný skladateľ (u. 7.8.1846), 240. výr. n. 

18.2.1850 n. George Henschel, nemecký hudobný 

skladateľ, barytonista, prvý dirigent Boston 

Symphony Orchestra (u. 10.9.1934), 160. výr. n. 

18.2.1915 n. David van de Woestijne, flámsky hudobný 

skladateľ a klavirista (u. 18.5.1979), 95. výr. n. 

18.2.1985 u. Gábor Darvas, maďarský hudobný skladateľ  

(n. 18.1.1911), 25. výr. ú. 

19.2.1605 u. Orazio Vecchi, taliansky hudobný skladateľ  

(n. 6.12.1550), 405. výr. ú. 

19.2.1790 u. Johann Baptist Krumpholz, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 3.5.1745), 220. výr. ú. 

19.2.1860 u. Károly Dobozy, maďarský huslista a hudobný                         

skladateľ, narodený v Prešove (n. 22.4.1817),  

150. výr. ú. 

19.2.1880 n. Arhur Shepherd, americký hudobný skladateľ   

(u. 12.1.1958), 130. výr. n. 

19.2.1910 n. Barnabáš Šimoni, slovenský hudobný vedec 

(u. 17.6.1965), 100. výr. n. 

19.2.1930 n. Richard Rybarič, slovenský hudobný historik 

(u. 30.11.1989), 80. výr. n. 

19.2.1975 u. Luigi Dallapiccola, taliansky hudobný 

skladateľ (n. 3.2.1904), 35. výr. ú. 

20.2.1925 u. Marco Enrico  Bossi, taliansky hudobný 

skladateľ, organista a klavirista (n. 25.4.1861),  

85. výr. ú. 
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20.2.1935  n. Sándor Balassa, maďarský hudobný skladateľ, 

75. výr. n. 

20.2.1940 n. Christoph Eschenbach, nemecký klavirista a 

dirigent, 70. výr. n. 

21.2.1625 n. Giovanni Andrea Angelini Bontempi, 

taliansky  hudobný skladateľ, jeden z prvých 

hudobných dejepiscov (Historia musica 1695), 

(u. 1.7.1705), 385. výr. n. 

21.2.1915 n. Ladislav R. Schramm, slovenský lekár, mate-

matik, ekonóm a hudobný skladateľ 

(u. 13.10.1980), 95. výr. n. 

22.2.1890 n. Benno Moiseiwitsch, anglický klavirista 

ukrajinského pôvodu (u. 9.4.1963), 120. výr. n. 

22.2.1920 n. Ľudovít Godiška, slovenský hudobný 

skladateľ populárnych skladieb, 90. výr. n. 

22.2.1925 n. Jozef Boráros, slovenský spevák, 85. výr. n. 

22.2.1925  u. Karol Förster, bratislavský klavirista a 

hudobný skladateľ (n.2.9.1860),  85. výr. ú 

23.2.1685 n. Georg Friedrich Händel, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 14.4.1759), 325. výr. n. 

23.2.1840 n. Matej Gerlei, organista a hudobný skladateľ 

pôsobiaci na Slovensku (u. 4.1.1913),  

170. výr. n. 

23.2.1895 n. Viliam Kostka, slovenský hudobný skladateľ 

a kapelník (u. 31.5.1974), 115. výr. n. 

23.2.1900 n. Elinor Remick Warren, americká hudobná 

skladateľka a klaviristka (u. 27.4.1991),  

110. výr. n. 

23.2.1945 n. Dušan Bill, slovenský zbormajster, 65. výr. n. 

24.2.1865 n. William Wolstenholme, anglický hudobný 

skladateľ a organista (u. 23.7.1921), 145. výr. n. 

24.2.1905 n. Guillaume Landre, holandský hudobný 

skladateľ (u. 6.11.1968), 105. výr. n. 

24.2.1920  n. František Poloczek, slovenský hudobný 

vedec, folklorista, 90. výr. n. 

25.2.1860  n. Ferdinand Vach, český zbormajster a hudobný 

skladateľ (u. 16.2.1939), 150. výr. n. 
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25.2.1890  n. Dame Myra Hess, anglická klaviristka  

(u. 25.11.1965), 120. výr. n. 

25.2.1940 n. Jesús Lopéz-Cobos, španielsky dirigent,  

70. výr. n. 

26.2.1770 u. Giuseppe Tartini, taliansky huslista, hudobný 

skladateľ a teoretik (n. 8.4.1692), 240. výr. ú. 

26.2.1770 n. Antonín Rejcha, český hudobný skladateľ  

a teoretik (u. 28.5.1836), 240. výr. n. 

26.2.1890 n. Mária (Mariči) Peršlová, operná speváčka 

(alt), slovinského pôvodu, pôsobiaca na Slo-

vensku (u. 17.12.1949), 120. výr. n. 

26.2.1930 n. Lazar Berman, ruský klavirista (u. 6.2.2005), 

80. výr. n. 

 

26.2.1940   n. Ali Brezovský, slovenský   

  hudobný skladateľ, 70. výr. n. 

 

 

 

 

 
           Ali Brezovský 

 

27.2.1890 n. María de Baratta, salvadorský hudobný skla-

datel (u. 4.6.1978), 120. výr. n. 

27.2.1930 n. Milan Telecký, český violista  pôsobiaci       

na Slovensku, 80. výr. n. 

27.2.1935 n. Mirella Freni, talianska operná speváčka 

(soprán), 75. výr. n. 

28.2.1875 n. Viliam Figuš-Bystrý, slovenský hudobný  

skladateľ a pedagóg (u. 11.5.1937), 135. výr. n. 

28.2.1915 
n. William Lichtenwanger, americký hudobný  

vydavateľ a hudobný knihovník Kongresovej 

kniţnice (u. 16.12.2000), 95. výr. n. 

28.2.1945  n. Igor Tvrdoň, slovenský hudobný vedec, 

65. výr. n. 

28.2.1970 u. Ladislav Hrdina, slovenský violista, hudobný 

pedagóg a dirigent (n. 3.4.1910), 40. výr. ú. 
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M a r e c 
 

1.3.1810 n. Fryderyk Chopin, poľský hudobný skladateľ 

a klavirista (u. 17.10.1849), 200. výr. n. 

1.3.1835 n. Ebenezar Prout, anglický hudobný skladateľ  

(u. 5.12.1909), 175. výr. n. 

1.3.1885 n. Jindřich Praveček, český hudobný skladateľ 

a dirigent (u. 11.2.1969), 125. výr. n. 

1.3.1940 n. Ralph Towner, americký hudobný skladateľ  

a gitarista, 70. výr. n. 

1.3.1965 u. Boleslav Vomáčka, český hudobný skladateľ  

a kritik (n. 28.6.1887), 45. výr. ú. 

2.3.1695 n. Bernhard Breitkopf, nemecký publicista a 

skladateľ, zakladateľ hudobného vydavateľstva 

Breitkopf und Hartel v Lipsku (u. 23.3.1777),  

315. výr. n. 

2.3.1865 n. Theophile Ysaye, belgický hudobný skladateľ  

a klavirista (u. 24.3.1918), 145. výr. n. 

2.3.1900 n. Kurt Weill, nemecký hudobný skladateľ 

(u. 3.4.1950), 110. výr. n. 

2.3.1905 n. Marc Blitzstein, americký hudobný skladateľ 

(u. 22.1.1964), 105. výr. n. 

2.3.1910 n. Harry Blech, anglický huslista a dirigent, 

(u.6.5.1999), 100. výr. n. 

2.3.1940 n. Juraj Beneš ,slovenský hudobný skladateľ, 

(11.9.2004), 70.výr.n. 

2.3.1945 u. Jean Baptiste Lemire, francúzsky hudobný 

skladateľ (n. 8.6.1867), 65. výr. ú. 

2.3.1965 u. Ján Valašťan-Dolinský, slovenský hudobný 

skladateľ, pedagóg a publicista (n. 15.2.1892),  

45. výr. ú. 

2.3.1975 u. František Kováčik-Podmagurský,  

slovenský hudobný skladateľ,  

(n. 1.10.1902), 35. výr. ú. 
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2.3.2000 u. Alexander Young, anglický spevák (tenor), 

(n. 18.10.1920), 10. výr. ú. 

3.3.1895 n. Alexander Nicholas Voormolen, holandský 

hudobný skladateľ (u. 12.11.1980), 115. výr. n. 

3.3.1950  n. Katia Labeque, francúzska klaviristka, 

60. výr. n. 

4.3.1815 

 

u. František Eduard Pecník (Petzník), organár 

pôsobiaci na  Slovensku (n. 13.1.1748),  

195. výr. ú. 

4.3.1960 u. Leonard Warren, americký operný spevák 

(barytón), (n. 21.4.1911), 50. výr. ú. 

5.3.1795 u. Josef Rejcha, český hudobný skladateľ a 

violončelista (n. 13.3.1752), 215. výr. ú. 

5.3.1835 n. Ľudovít Vansa, slovenský hudobný skladateľ, 

pedagóg a publicista (u. 9.9.1873), 175. výr. n. 

6.3.1785 n. Karol Kurpinski, poľský hudobný skladateľ 

(u. 18.9.1857), 225. výr. n. 

6.3.1870 n. Oscar Straus, rakúsky hudobný skladateľ, 

klavirista a dirigent (u. 11.1.1954), 140. výr. n. 

6.3.1930 n. Lorin Maazel, americký dirigent holandského 

pôvodu, 80. výr. n. 

6.3.1945   u. Rudolf Karel, český hudobný skladateľ 

a dirigent (n. 9.11.1880), 65. výr. ú. 

7.3.1875 n. Maurice Ravel, francúzsky hudobný skladateľ 

(u. 28.12.1937), 135. výr. n. 

7.3.1920   n. Jozef Laborecký, slovenský muzikológ, 

90. výr. n. 

7.3.1925  n. Štefan Ladiţinský, slovenský dirigent 

a hudobný skladateľ, 85. výr. n. 

7.3.1965 u. Anton van der Horst, holandský hudobný 

skladateľ a dirigent (n. 20.6.1899), 45. výr. ú. 

8.3.1885   n. Boţena Durasová, česká operetná speváčka 

 a herečka (u. 14.12.1961), 125. výr. n. 

9.3.1870 u. Theodore Labarre, francúzsky hudobný 

skladateľ, čembalista a harfista (n. 24.3.1805), 

 140. výr. ú. 
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9.3.1895 n. Dame Isobel Baillie, škótska operná speváčka 

 (soprán), (u. 24.9.1983), 115. výr. n.  

9.3.1910 n. Samuel Barber, americký hudobný skladateľ, 

muzikológ a pedagóg (u. 23.1.1981), 100. výr. n. 

9.3.1930 n. Thomas Schippers, americký dirigent 

 (u. 16.12.1977), 80 výr. n. 

9.3.1950   n. Howard Shelly, anglický klavirista a dirigent, 

60. výr. n. 

10.3.1700 u. Diogo Dias Melgas, portugalský hudobný  

skladateľ a pedagóg (n. 11.4.1638), 310. výr. ú. 

10.3.1870  u. Ignaz Moscheles, český hudobný skladateľ 

a klavirista pôsobiaci v Nemecku (n. 23.5.1794), 

140. výr. ú. 

10.3.1895 n. František Michálek, český organista a organi-

zátor hudobného ţivota (u. 18.11.1951), 

115. výr. n. 

10.3.1900 u. Karl Doppler, rakúsky flautista, dirigent a 

hudobný skladateľ (n. 12.9.1825), 110. výr. ú. 

10.3.1900 u. Johann Peter Emilius Hartmann, dánsky  

skladateľ a organista (n. 14.5.1905), 110. výr. ú. 

10.3.1910 u. Carl Heinrich Reinecke, nemecký hudobný 

skladateľ a dirigent (n. 23.6.1824), 100. výr. ú. 

10.3.1915 n. Charles Groves, anglický dirigent  

(u. 20.6.1992), 95. výr. n. 

10.3.1950   u. Ján Jalovecký, slovenský teológ a cirkevný  

hudobný skladateľ (n. 7.2.1894), 60. výr. ú. 

11.3.1940   n. Jon Gibson, americký hudobný skladateľ,                           

  hudobník a výtvarník, 70 výr. n. 

11.3. 1940   n. Richard Toensing, americký hudobný                     

  skladateľ, 70. výr. n. 

11.3.1950   n. Bobby Mc Ferrin, americký spevák a dirigent,     

  60. výr. n. 

12.3.1515   n. Caspar  Othmayer, nemecký hudobný                          

  skladateľ (u. 4.2.1553), 495. výr. n. 

12.3.1710   n. Thomas Augustine Arne, anglický hudobný  

skladateľ, huslista a čembalista (u. 5.3.1778),  

300. výr. n.   
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13.3.1700   n. Michel Blavet, francúzsky hudobný skladateľ  

a flautista (u. 28.10.1768), 310. výr. n. 

13.3.1855 n. Lajos Serly, maďarský hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 1.2.1939), 155. výr. n. 

13.3.1860   n. Hugo Wolf, rakúsky hudobný skladateľ  

(u. 22.2.1903), 150. výr. n. 

14.3.1850 n. Heinrich Reimann, nemecký hudobný 

skladateľ, muzikológ a organista (u. 24.5.1906), 

160. výr. n. 

14.3.1930 n. Dieter Schnebel, nemecký hudobný skladateľ, 

teológ a hudobný spisovateľ, 80. výr. n. 

14.3.1950  n. Elena Holičková, slovenská  

operná speváčka 

(soprán), 55. výr. n. 

 

 

 

 
                                                                                         

                                                                                    Elena Holičková 

 

15.3.1915 n. Zita Strnadová-Paráková, slovenská klavi-

ristka, hudobná pedagogička (u. 3.2.1988),  

95. výr. n. 

15.3.1915  n. Viera Holoubková, slovenská operná 

speváčka (soprán), (u. 12.6.2001), 95. výr. n. 

16.3.1920 n. John Addison, anglický hudobný skladateľ,  

90. výr. n. 

16.3.1925 n. Irma Skuhrová, slovenská organistka a 

hudobná pedagogička (u. 29.7.2005), 85. výr. n. 

16.3.1935 n. Igor Vajda, slovenský hudobný vedec 

a kritik (u. 12.12.2001), 75. výr. n. 

16.3.1935 n. Teresa Berganza, španielska speváčka 

(mezzo-soprán), 75. výr. n. 

17.3.1805 n. Manuel Patricio García, španielsky pedagóg 

spevu, objaviteľ laryngoskopie (u. 1.7.1906),  

205. výr. n. 

17.3.1880 n. Guillermo Uribe-Holguín, kolumbijský 

hudobný skladateľ (u. 26.6.1971), 130. výr. n. 
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17.3.1900 n. Alfred Newman, pozri  17.2.1970, 

110. výr. n. 

 

17.3.1915   n. Mária Kišoňová-Hubová,            

  slovenská operná speváčka  

  (soprán), (u. 11.8.2004),        

  95. výr. n. 

 
 

Mária Kišoňová-Hubová 

 

17.3.1990 u. Július Hrdina, slovenský hudobný skladateľ, 

organista a dirigent (n. 5.8.1891), 20. výr. ú. 

 

17.3.1995 

u. Andrej Lieskovský, slovenský hudobný 

skladateľ tanečných piesní (n. 22.11.1913), 

15. výr. ú. 

18.3.1890 n. Jaroslav Bartoník, český zbormajster a hudob-

ný skladateľ (u. 29.6.1964), 120. výr. n. 

18.3.1905 n. John Kirkpatrick, americký klavirista a peda-

góg (u. 8.11.1991), 105. výr. n. 

18.3.1930 n. Maurice Peress, americký dirigent, 80. výr. n. 

18.3.1950 n. Jan Hendrik Rootering, nemecký operný spe-

vák (bas), 60 výr. n. 

19.3.1835 n. Jozef Inštitoris, slovenský hudobný skladateľ, 

zbormajster, osvetový pracovník a pedagog  

(u. 6.3.1921), 175. výr. n. 

19.(31.)3.1880 u. Henryk Wieniawski, poľský huslista 

(n. 10.7.1835), 130. výr. ú. 

20.3.1680 n. Emanuele d´Astorga, taliansky hudobný  

skladateľ opier a kantát (u. asi 1757), 330. výr. n. 

20.3.1890 n. Benjamino Gigli, taliansky operný spevák 

(tenor), (u. 30.11.1957), 120. výr. n. 

20.3.1890 n. Lauritz Melchior, dánsky operný spevák 

(tenor), (u. 18.3.1973), 120. výr. n. 

20.3.1910 n. Jozef Strečanský, slovenský zbormajster, 

(u. 1985), 100. výr. n. 

20.3.1915   n. Svjatoslav Richter, ruský klavirista  

(u. 1.8.1997), 95. výr. n. 
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20.3.1945 n. Anna Ličková, slovenská klaviristka a peda-

gogička, 65. výr. n. 

 

 

21.3.1685 

n. Johann Sebastian 

Bach, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 28.7.1750), 

325. výr. n.  
 

 

 

 

 

      Johann Sebastian Bach 

 

21.3.1875 n. Adolfo Betti, taliansky huslista (u. 2.12.1950),  

135. výr. n. 

21.3.1900 n. Paul Klecki, švajčiarsky dirigent poľského 

pôvodu (u. 5.3.1973), 110. výr. n. 

21.3.1930 n. Adolf  Vykydal, český dirigent pôsobiaci  

na Slovensku (u. 8.4.2009) 80. výr. n. 

22.3.1930 n. Stephen Sondheim, americký broadwayský 

skladateľ, 80. výr. n. 

22.3.1945 n. Alan Opie, anglický operný spevák (barytón) 

65. výr. n. 

23.3.1750 n. Johann Matthias Sperger, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 13.5.1812), 260. výr. n. 

24.3.1740 n. John Antes, americký hudobný skladateľ a 

výrobca sláčikových hudobných nástrojov  

(u. 17.12.1811), 270. výr. n. 

24.3.1805 n. Theodore Labarre (Berry), pozri 9.3.1870, 

205. výr. n. 

25.3.1570 u. Johann Walter, nemecký hudobný skladateľ  

a básnik (n. 1496), 440. výr. ú. 

26.3.1720  u. Pietro Giovanni Guarneri, pozri 18.2.1655, 

290. výr. ú. 

26.3.1900  n. Isadore Freed, americký hudobný skladateľ, 

narodený v Bielorusku (u. 10.11.1960),  

110. výr. n. 

26.3.1905 n. Andre Cluytens, francúzsky dirigent, narodený 

v Belgicku (u. 3.6.1967), 105. výr. n. 
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26.3.1925 n. Pierre Boulez, francúzsky hudobný skladateľ, 

teoretik, klavirista a dirigent, 85. výr. n. 

26.3.1965 u. Emil Hullebroeck, belgický hudobný sklada-

teľ (n. 20.2.1878), 45. výr. ú. 

27.3.1860 n. František Gaal, slovenský hudobný skladateľ 

(u. 11.12.1906), 150. výr. n. 

27.3.1890 n. Ján Pöschl, slovenský dirigent, hudobný skla-

dateľ populárnej hudby a pedagóg (u. 5.9.1961), 

120. výr. n. 

27.3.1950 n. Maria Louise Ewing, americká operná spe-

váčka (mezzosoprán), 60. výr. n. 

 

27.3.1975  u. Arthur Bliss, anglický  

hudobný skladateľ 

(n. 2.8.1891), 35. výr. ú.  
 

        

 

 

 

                                                                                      Arthur Bliss 

 

28.3.1835 n. Ludwig Strauss, husľový virtuóz, narodený 

v Bratislave (u. 15. alebo 23.10.1899),             

175. výr. n. 

28.3.1880 n. Rosina Lhevinne, ruská klaviristka a pedago-

gička (u. 9.11.1976), 130. výr. n. 

28.3.1890 n. Paul Whiteman, americký dirigent  

(u. 29.12.1967), 120. výr. n. 

28.3.1910  u. Édouard Colonne (Judas Colonna), francúzsky 

dirigent a huslista (n. 23.7.1838), 100. výr. ú. 

28.3.1910 n. Eduard Haken, český operný spevák (bas), 

(u.12.1.1996), 100. výr. n. 

28.3.1915 n. Viliam Kořínek, slovenský  huslista a hudob-

ný pedagog (u. 29.11.2006),  95. výr. n. 

30.3.1510 n. Antonio de Cabezon, španielsky hudobný 

skladateľ a organista (u. 26.3.1566), 500. výr. n. 

30.3.1900  n. Vladimír Štědroň, český hudobný skladateľ 

(u. 12.12.1982), 110. výr. n. 

31.3.1925 n. Pavel Bayerle, český dirigent a hudobný 

skladateľ (u.18.10.1971), 85. výr. n. 
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A p r í l 
 

1.4.1920  n. Ján Grünwald, český dramaturg opery a 

baletu, hudobný pedagóg pôsobiaci na Slo-

vensku (u. 18.7.1978), 90. výr. n. 

2.4.1905 n. Kurt Herbert Adler, americký operný dirigent 

rakúskeho pôvodu (u. 9.2.1988), 105. výr. n. 

3.4.1850 u. Václav Jan Křtitel Tomášek, český klavirista 

a hudobný skladateľ (n. 17.4.1774), 160. výr. ú. 

3.4.1895 n. Mario Castelnuovo-Tedesco, taliansky 

hudobný skladateľ, klavirista a muzikológ 

(u. 16.3.1968), 115. výr. n. 

3.4.1910 n. Ladislav Hrdina, pozri 28.2.1970, 100. výr. n. 

3.4.1950 u. Kurt Weill, pozri 2.3.1900, 60. výr. ú. 

4.4.1875 n. Pierre Monteux, francúzsky dirigent a violista  

(u. 1.7.1964), 135. výr. n. 

4.4.1885 n. Pavol Halaša, slovenský novinár, zberateľ  

ľudových piesní a bibliograf (u. 15.10.1969),  

125. výr. n. 

4.4.1905 n. Eugene Bozza, francúzsky hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 28.9.1991), 105. výr. n. 

4.4.1940 n. Alexander Cattarino, slovenský klavirista, 

70. výr. n. 

4.4.1950 n. Miroslav Dudík, slovenský huslista, 60. výr.n. 

5.4.1755  n. Vincent Vašek, český hudobný skladateľ 

(u. 15.11.1831), 255. výr. n. 

5.4.1840 n. Anton Strehlen, dirigent pôsobiaci v Bratisla-

ve (u. 8.8.1922), 170. výr. n. 

6.4.1660 n. Johann Kuhnau, nemecký hudobný skladateľ, 

organista a teoretik českého pôvodu, 

(u. 5.6.1722), 350. výr. n. 

6.4.1885 n. Carlos Salzédo, americký hudobný skladateľ  

a harfista  francúzskeho pôvodu, (u. 17.8.1961), 

125. výr. n. 

7.4.1745 n. Juraj Druţecký (Druschetzky), český hudobný 

skladateľ a tympanista  pôsobiaci v Bratislave  

(u. 21.6.1819), 265. výr. n. 
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7.4.1920  n. Ravi Shankar, indický 

hráč na sitár a hudobný 

skladateľ, 90. výr. n. 

 

 

 

 

 
                                                                    Ravi Shankar 

 

8.4.1810 n. Ján Kadavý, slovenský hudobný skladateľ, 

dirigent, publicista, osvetový pracovník a peda-

góg (u. 11.8.1883), 200. výr. n. 

8.4.1810 u. Venanzio Rauzzini, taliansky spevák – kastrát 

(n. 19.12.1746), 200. výr. ú. 

8.4.1810 u. Ján Juraj Leeb, bratislavský husliar 

(n. 18.2.1752), 200. výr. ú. 

8.4.1815  u. Jakub Jan Ryba, český hudobný skladateľ  

a pedagog (n. 26.10.1765), 195. výr. ú. 

8.4.1870 u. Charles Auguste de Bériot, belgický husľový 

virtuóz, pedagóg a hudobný skladateľ  

(n. 20.2.1802), 140. výr. ú. 

8.4.1995 u. Andrej Očenáš, slovenský hudobný skladateľ 

(n. 8.1.1911), 15. výr. ú. 

9.4.1925 n. Gerhard Auer, český operný dirigent pôso-

biaci na Slovensku (u. 22.11.2002), 85. výr. n. 

9.4.1935  n. Aulis Sallinen, fínsky hudobný skladateľ, 

75. výr. n. 

9.4.1945 n. Neil Jenkins, anglický operný spevák (tenor), 

65. výr. n. 

9.4.1960 u. Arthur Benjamin, austrálsky hudobný skla-

datel a klavirista (n. 18.9.1893), 50. výr. ú. 

10.4.1880 n. Bernardino Molinari, taliansky dirigent 

(u. 25.12.1952), 130. výr. n. 

11.4.1850  n. Ludwig Burger, nemecký hudobný skladateľ  

a dirigent pôsobiaci v Bratislave (u. 29.5.1936),  

165. výr. n.   

12.4.1710 n. Thomas Arne, anglický huslista a hudobný 

skladateľ (u. 5.3.1778), 300. výr. n. 
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12.4.1710         n. Caffarelli, vl. m. Gaetano Majorano, taliansky  

spevák – kastrát (mezzosoprán), (u. 31.1.1783), 

300. výr. n. 

12.4.1930 n. Stanislav Beňačka, slovenský spevák (bas), 

(u. 14.7.2003), 80. výr. n. 

13.4.1865 n. Heinrich Reinhardt, rakúsky hudobný sklada-

teľ a kritik, narodený v Bratislave (u. 31.1.1922), 

145. výr. n. 

14.4.1885 n. Otto Klemperer, nemecký dirigent  

(u. 6.7.1973), 125. výr. n. 

14.4.1900 n. Salvatore Baccaloni, taliansky operný spevák 

(bas), (u. 31.12.1969), 110. výr. n. 

14./27.4.1915    u. Aleksander Nikolajevič Skrjabin, ruský 

hudobný  skladateľ a klavirista  

(n. 25.12.1871/6.1.1872), 95. výr. ú.  

15.4.1925 n. Juan Oncina, španielsky operný spevák 

(tenor), 85. výr. n. 

16.4.1885 n. Leo Weiner, maďarský hudobný skladateľ  

a pedagóg  (u. 13.9.1960), 125. výr. n. 

16.4.1940 n. Stephen Pruslin, anglický klavirista a hudobný 

skladateľ, 70. výr. n. 

16.4.1945  n. Ivan Marton, slovenský hudobný vedec, 

65. výr. n.  

17.4.1790  u. Benjamin Franklin, americký politik, vedec a  

amatérsky hudobník (n. 17.1.1706), 220. výr. ú. 

17.4.1900 n. Willy Burkhard, švajčiarsky hudobný sklada-

teľ (u. 18.6.1955), 110. výr. n. 

17.4.1925 n. Pamela Bowden, anglická speváčka  

(kontraalt), (u. 8.4.2003), 85. výr. n. 

17.4.1940  n. Siegfried Jerusalem, nemecký spevák (tenor) 

a fagotista, 70. výr. n. 

17.4.1950 n. Christina Ortiz, brazílska klaviristka,  

60. výr. n. 

18.4.1605 n. Giacomo Carissimi, taliansky hudobný 

skladateľ (u. 12.1.1674), 405. výr. n. 

18.4.1845  n. Wilhelm Gericke, rakúsky dirigent a skladateľ 

(u. 27.10.1925), 165. výr. n. 
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18.4.1910 n. Sylvia Fischer, austrálska operná speváčka 

(soprán), (u. 25.8.1996), 100. výr. n. 

19.4.1605 n. Orazio Benevoli, taliansky skladateľ  

chrámovej hudby (u. 17.6.1672), 405. výr. n 

19.4.1660 n. Sebastian Duron, španielsky hudobný sklada-

teľ (u.3.8.1716), 350. výr. n. 

19.4.1785 n. Alexander Pierre Francois Boëly, francúzsky  

hudobný skladateľ, klavirista a organista 

(u. 27.12.1858), 225. výr. n. 

19.4.1805         n. Charles Edmond Henri de Coussemaker, 

francúzsky muzikológ, medievalista, autor 

vedeckých diel o stredovekej hudbe  

(u. 10.1.1876), 205. výr. n. 

19.4.1910 n. Ladislav Berka, slovenský hudobný skladateľ 

a zberateľ ľudových piesní (u. 16.5.1966), 

100. výr. n. 

20.4.1910 n. Teodor Hirner, slovenský hudobný skladateľ, 

dirigent a pedagóg (u. 14.9.1975), 100. výr. n. 

20.4.1925 n. Henri Renaud, francúzsky klavirista, 

85. výr. n. 

20.4.1940 n. Ľudmila Kojanová, slovenská klaviristka, 

70. výr. n. 

21.4.1920 n. Bruno Maderna, taliansky hudobný skladateľ 

a dirigent (u. 13.11.1973), 90. výr. n. 

21.4.1935 u. Milan Lichard, slovenský hudobný skladateľ 

a teoretik (n. 25.2.1853), 75. výr. ú. 

21.4.1985 u. Ondrej Francisci, slovenský zbormajster a 

hudobný skladateľ (n. 10.11.1915), 25. výr. ú. 

22.4.1925 u. André Caplet, francúzsky hudobný skladateľ  

(n. 23.11.1878), 85. výr. ú. 

22.4.1935 n. Fiorenza Cossotto, talianska operná speváčka 

(mezzosoprán), 75. výr. n. 

22.4.1960 n. Cheryl Barker, austrálska operná speváčka 

(soprán), 50. výr. n. 

23.4.1900 n. Henry Barraud, francúzsky hudobný skladateľ 

a spisovateľ (u. 28.12.1997), 110. výr. n. 

23.4.1970 u. Ladislav Laifer, pozri 23.1.1930, 40. výr. ú. 
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24.4.1800  n. Georg Hellmesberger, rakúsky hudobný   

skladateľ a huslista (u. 16.8.1873), 210. výr. n. 

24.4.1875 n. Jenö Huszka, pozri  2.2.1960, 135. výr. n. 

25.4.1690 n. Gottlieb Theophil Muffat, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 19.12.1770), 320. výr. n. 

25.4.1835 u. Francois Xavier Tourte, francúzsky výrobca 

vzácnych sláčikov (n. 1747/1748), 175. výr. ú. 

25.4./7.5.1840  n. Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudobný skladateľ 

(u. 25.10.(6.11.)1893), 170. výr. n. 

25.4.1900 n. Heinrich Besseler, nemecký hudobný vedec 

(u. 25.7.1969), 110. výr. n. 

26.4.1910 n. Erland von Koch, švédsky hudobný skladateľ 

(u. 31.1.2009), 100. výr. n. 

26.4.1935  n. Conrad Susa, americký hudobný skladateľ, 

75. výr. n. 

27.4.1920 n. Guido Cantelli, taliansky dirigent  

(u. 24.11.1956), 90. výr. n. 

28.4.1880  n. Ľudovít Rajter st., regenschori, zbormajster  

a učiteľ pôsobiaci na Slovensku (u. 26.9.1945), 

130. výr. n. 

28.4.1935 u. Alexander Campbell Mackenzie, škótsky  

hudobný skladateľ a dirigent (n. 22.8.1847), 

75. výr. ú. 

29.4.1885 n. Wallingford Riegger, americký hudobný 

skladateľ (u. 2.4.1961), 125. výr. n. 

29.4.1895 n. Malcolm Sargent, anglický dirigent  

(u. 3.10.1967), 115. výr. n. 

29.4.1905 u. Ignatio Cervantes, kubánsky hudobný 

skladateľ a klavirista (n. 31.7.1847), 105. výr. ú. 

29.4.1940 n. Peter Hradil, slovenský dirigent  

(u. 25.7.2001), 70. výr. n. 

30.4.1830 u. Florián Ignác Veszter, slovenský skladateľ, 

hudobník a učiteľ (n. 19.12.1750), 180. výr. ú. 

30.4.1865 n. Ladislav Suda, český hudobný skladateľ 

(u. 1.9.1931), 145. výr. n. 

30.4.1870 n. Ferenc Lehár, maďarský operetný skladateľ 

(u. 24.10.1948), 140. výr. n. 



 34 

30.4.1885 n. Luigi Russolo, taliansky hudobný skladateľ 

(u. 6.2.1947), 125. výr. n. 

30.4.1890 n. Jozef Pihík, slovenský cigánsky primáš a 

hudobný skladateľ (u. 21.6.1956), 120. výr. n. 

30.4.1905 n. František Schäfer, český klavirista, hudobný 

pedagóg a skladateľ (u. 29.7.1966), 105. výr. n. 
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M á j 

 

 
1.5.1800 n. Ludvik Landerer, bratislavský kníhtlačiar a 

nakladateľ (u. 1.2.1854), 210. výr. n. 

1.5.1840 u. Giuditta Grisi, talianska operná speváčka 

(mezzosoprán), (n. 28.7.1805), 170. výr. ú. 

1.5.1945 n. Viera Reţuchová, slovenská muzikologička, 

65. výr. n. 

2.5.1660 n. Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti, taliansky 

hudobný skladateľ (u. 22.10.1725), 350. výr. n. 

2.5.1810 n. Hans Christian Lumbye, dánsky hudobný 

skladateľ a dirigent (u. 20.3.1874), 200. výr. n. 

2.5.1905 n. Alan Rawsthorne, anglický hudobný skladateľ 

(u. 24.7.1971), 105. výr. n. 

2.5.1915 n. Jan Hanuš, český hudobný skladateľ, redaktor 

a organizátor (u. 30.7.2004), 95. výr. n. 

2.5.1925 n. Svatopluk Havelka, český hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 24.2.2009), 85. výr. n. 

2.5.1955 u. Tadeusz Jarecki, americký hudobný skladateľ 

poľského pôvodu (n. 1.1.1889), 55. výr. ú. 

3.5.1745 n. Johann Baptist Krumpholz, pozri 19.2.1790, 

265. výr. n. 

3.5.1910 n. Aleco Galliera, taliansky dirigent  

(u. 20.4.1996), 100. výr. n. 

3.5.1960 u. Milan Zuna, český dirigent a huslista 

(n. 24.11.1881), 50. výr. ú. 

3.5.2000 u. Oto Ferenczy, slovenský hudobný skladateľ 

(n. 30.3.1921), 10. výr. ú. 

4.5.1655 n. Bartolomeo Cristofori, taliansky čembalista  

(u. 27.1.1732), 355. výr. n. 
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4.5.1860 n. Emil Nikolaus von Reznicek, rakúsky hudob-

ný skladateľ (u. 2.8.1945), 150. výr. n. 

4.5.1905 n. Mátyás György Seiber, maďarský violon-

čelista a hudobný skladateľ (u. 24.9.1960),  

105. výr. n. 

4.5.1925 n. Milan Bartoš, český hudobný folklorista, 

85. výr. n. 

4.5.1955 u. Georges Enescu, rumunský huslista a hudobný 

skladateľ (n. 19.8.1881), 55. výr. ú. 

5.5.1990 u. Reginald Goodall, anglický dirigent  

(n. 13.7.1901), 20. výr. ú. 

6.5.1880 n. Martin Jeţo, slovenský organológ, kartograf  

a učiteľ (u. 21.12.1946), 130. výr. n. 

6.5.1940 n. Murray Sidlin, americký dirigent, 70. výr. n. 

6.5.1945 n. Victoria Bond, americká hudobná skladateľka, 

65. výr. n. 

7.5.1800 u. Niccolo Vito Piccini, taliansky hudobný skla-

dateľ (n. 16.1.1728), 210. výr. ú. 

7.5.1825 u. Antonio Salieri, taliansky hudobný skladateľ  

a pedagóg (n. 18.8.1750), 185. výr. ú.   

7.5.1850 n. Anton Seidl, americký dirigent narodený 

v Pešti, šéfdirigent Metropolitan opery v New 

Yorku (u. 28.3.1898), 160. výr. n. 

7.5.1970 u. John Raynor, anglický hudobný skladateľ 

(n. 5.6.1909), 40. výr. ú. 

7.5.1745 n. Carl Philipp Stamitz, nemecký hudobný skla-

dateľ, huslista a violista českého pôvodu  

(u. 9.11.1801), 265. výr. n. 

7.5.1950 n. Philip Lane, anglický hudobný skladateľ, 

60. výr. n. 

8.5.1885 u. Pavel Kříţkovský, pozri 9.1.1820, 125. výr. ú. 

8.5.1920 n. Jozef Borovan, slovenský hudobný skladateľ  

populárnych a tanečných skladieb (u. 25.2.1982), 

90. výr. n. 

8.5.1930 n. Heather Harper, anglická operná speváčka 

(soprán), 80. výr. n. 
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8.5.1945 n. Keth Jarrett, americký hudobný skladateľ, 

klavirista a čembalista, 65. výr. n. 

8.5.1960  u. Hugo Alfven, švédsky huslista a skladateľ 

(n. 1.5.1872), 50. výr. ú. 

8.5.1990          u. Luigi Nono, taliansky hudobný skladateľ  

(n. 29.1.1924), 20. výr. ú. 

9.5.1740  n. Giovanni Paisiello, taliansky hudobný skla-

dateľ (u. 5.6.1816), 270. výr. n. 

9.5.1745 u. Tomaso Antonio Vitali, taliansky hudobný 

skladateľ  (n. 7.3.1663), 265. výr. ú. 

 

9.5.1945 n. Vladimír Valovič, 

slovenský dirigent tanečného 

orchestra, 65. výr. n. 

 

 

 

 
                                                                                          

                                                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                     Vladimír Valovič 

 

9.5.1955 n. Anne Sofie von Otter, švédska operná spe-

váčka (soprán), 55. výr. n. 

10.5.1785 u. Étienne Joseph Floquet, francúzsky hudobný 

skladateľ opier (n. 23.11.1748), 225. výr. ú. 

10.5.1760 n. Claude – Joseph Rouget de ľ Isle, francúzsky 

hudobný skladateľ, dôstojník, autor Marseillaise 

(u. 27.6.1836), 250. výr. n. 

10.5.1780 n. Peter Lichtenthal, hudobný skladateľ, publi-

cista a lekár, bratislavský rodák (u. 18.8.1853),  

230. výr. n. 

10.5.1840 u. Catterino Cavos, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 30.10.1775), 170. výr. ú. 

10.5.1880 u. John Goss, anglický hudobný skladateľ, 

dirigent a organista (n. 27.12.1800), 130. výr. ú. 

11.5.1945  n. Ross Pople, novozélandský violončelista a 

dirigent, 65. výr. n. 



 38 

12.5.1755 n. Giovanni Battista Viotti, taliansky huslista a 

hudobný skladateľ (u. 3.3.1824), 255. výr. n. 

12.5.1895 n. Bohumil Slezák, český trubkár a hudobný 

pedagóg pôsobiaci na Slovensku (u. 14.2.1981), 

115. výr. n. 

12.5.1940 n. Jozef Sixta, slovenský hudobný skladateľ, 

(u. 20.2.2007), 70. výr.n. 

12.5.1945 u. Gabriel Faure, francúzsky hudobný skladateľ  

(n. 4.11.1924), 65. výr. ú. 

12.5.1995 u. Marcel Rubin, rakúsky hudobný skladateľ 

a muzikológ (n. 7.7.1905), 15. výr. ú. 

14.5.1805 n. Johann Peter Emilius Hartmann,  

pozri 10.3.1900, 205. výr. n. 

14.5.1860 n. Miloslav Krčméry, slovenský hudobný 

skladateľ (u. 4.11.1902), 150. výr. n. 

14.5.1865 u. Cecilián Plihal, český hudobný pedagóg, 

organista a skladateľ pôsobiaci na Slovensku  

(n. 1804), 145. výr.ú. 

14.5.1885 n. Otto Klemperer, nemecký  

dirigent (u. 6.7.1973),  

125. výr. n. 

 

 

 

 
                                                                                           Otto Klemperer 
 

14.5.1900 n. Leo Smit, holandský hudobný skladateľ a kla-

virista (u. 30.4.1943), 110. výr. n. 

15.5.1925 n. Emmanuel Ghent, americký hudobný sklada-

teľ (u. 2003), 85. výr. n. 

16.(29.)5.1910  u. Milij Aleksejevič Balakirev, ruský hudobný 

skladateľ, klavirista a dirigent (n. 21.12.1836 

/2.1.1937), 100. výr. ú. 

16.5.1925 n. Mikuláš Jelínek, slovenský huslista, pedagóg, 

85. výr. n. 

16.5.1930 n. Friedrich Gulda, pozri  27.1.2000, 80. výr. ú. 
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17.5.1800 n. Karl Friedrich Zöllner, nemecký hudobný 

skladateľ a zbormajster (u. 25.9.1860),  

210. výr. n. 

17.5.1845 u. Tadeus Amadé, maďarský klavirista a hudob-

ný skladateľ, narodený v Bratislave  

(n. 10.1.1783), 165. výr. ú. 

17.5.1900 n. Nikolaj Berezowski, ruský huslista a skladateľ 

(u. 27.8.1953), 110. výr. n. 

17.5.1935 u. Paul Dukas, francúzsky hudobný skladateľ 

(n. 1.10.1865), 75. výr. ú. 

18.5.1810  n. Francesco Maria Piave, taliansky libretista 

(u. 5.3.1876), 200. výr. n. 

18.5.1830 n n. Karol Goldmark, pozri 2.1.1915, 180. výr. n. 

18.5.1875 n. Guido Alberto Fano, taliansky klavirista a  

pedagóg (u. 14.8.1961), 135. výr. n. 

18.5.1905 n. Erich Zeisl, rakúsky hudobný skladateľ 

(u. 18.2.1959), 105. výr. n. 

18.5.1905  n. Theodor Berger, rakúsky hudobný skladateľ 

(u. 21.8.1992),  105. výr. n.  

18.5.1910 u. Pauline Viardot-García, francúzska speváčka  

(kontraalt) a skladateľka (n. 18.7.1821),  

100. výr. ú. 

18.5.1945 u. Vladimír Helfert, český hudobný vedec 

(n. 24.3.1886), 65. výr. ú. 

19.5.1780  n. Václav Malinský, slovenský organista a 

hudobný skladateľ (u. 8.10.1838), 230. výr. n. 

19.5.1890 n. Juraj Kubinec, slovenský hudobný nástrojár,  

spevák, hudobník (u. 28.4.1986), 120. výr. n 

19.5.1935 u. Charles Martin Loeffler, americký hudobný 

skladateľ a huslista, nemeckého pôvodu  

(n. 30.1.1861), 75. výr. ú. 

19.5.1975 u. Miroslav Bíba, český huslista a publicista 

(n. 6.11.1907), 35. výr. ú. 

20.5.1910  u. Jean Baptiste Théodore  Weckerlin, 

francúzsky hudobný skladateľ, muzikológ, 

vydavateľ a hudobný knihovník paríţskeho 

Konzervatória (n. 9.11.1821), 100. výr. ú. 



 40 

20.5.1920 n. Hephizabah Menuhin, americká klaviristka 

(u. 22.4.1981), 90. výr. n. 

20.5.2000 u. Jean Pierre Rampal, francúzsky flautista 

(n. 7.1.1922), 10. výr. ú. 

21.5.1895 u. Franz von Suppé, rakúsky hudobný skladateľ 

belgického pôvodu (n.18.4.1819), 115. výr. ú. 

21.5.1900 n. Emil Hába, český organista a hudobný 

skladateľ (u. 12.2.1982), 110. výr. n. 

21.5.1935 n. Pavol Mauréry, slovenský operný spevák 

(barytón), 75. výr. n. 

22.5.1865 n. Enrique Morera, katalánsko-argentínsky 

dirigent a pedagóg (u. 11.3.1942), 145. výr. n. 

22.5.1980 u. Pavol Tonkovič, slovenský hudobný skla-

dateľ, dirigent, folklorista, rozhlasový pracovník 

a pedagóg (n. 13.1.1907), 30. výr. ú. 

24.5.1820 n. Fanny Crosby (Francis Jane), pozri 12.2.1915, 

190. výr. n. 

24.5.1950 n. Peter Šubert, slovenský operný spevák 

(barytón), 60. výr. n. 

25.5.1945 u. Vilém Kura, český klavírny pedagóg 

(n. 23.12.1872), 65. výr. ú. 

26.5.1595 u. Saint Filippo Neri, svätec, taliansky duchovný 

vodca, reformátor cirkevného oratória  

(n. 22.7.1515), 415. výr. ú.  

26.5.1900 n. Vítězslav Nezval, český básnik, dramatik,  

prozaik, prekladateľ a hudobný skladateľ 

(u. 3.4.1958), 110. výr. n. 

26.5.1900  n. Michael Tippett, anglický hudobný skladateľ 

(u. 9.1.1998), 110. výr. n. 

27.5.1690 u. Giovanni Legrenzi, taliansky hudobný skla-

dateľ a organista (n. 12.8.1626), 320. výr. ú. 

27.5.1840        u. Niccolo Paganini, taliansky husľový virtuóz  

a hudobný skladateľ (n. 27.10.1782), 170. výr. ú. 

27.5.1890 n. Jaroslav Jindra, český zbormajster, publicista 

a organizátor (u. 21.10.1970), 120. výr. n. 

28.5.1730 u. Leonardo Vinci, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 1690), 280. výr. ú. 
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28.5.1805 u. Luigi Boccherini, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 19.2.1743), 205. výr.ú. 

28.5.1900 u. George Grove, anglický muzikológ a hudobný 

vydavateľ (n. 13.8.1820), 110. výr. ú. 

28.5.1925 n. Dietrich Fischer-Dieskau, nemecký baryto-

nista a  dirigent, 85. výr. n. 

29.5.1825 n. Michal Chrástek, slovenský zberateľ ľudo-

vých piesní, literárny historik, bibliograf a re-

daktor (u. 28.6.1900), 185. výr. n. 

29.5.1860 n. Isaac Albéniz, španielsky hudobný skladateľ 

a klavirista (u. 18.5.1909), 150. výr. n. 

29.5.1905 u. Leon Francis Victor Caron, pozri 13.1.1850, 

105. výr. ú. 

29.5.1910 u. Mily Aleksejevič Balakirev, ruský hudobný 

skladateľ (n. 2.1.1837), 105. výr. ú. 

29.5.1935  u. Josef  Suk st., český hudobný skladateľ a hus-

lista (n. 4.1.1874), 75. výr. ú. 

 

 

 

 

 
 

Josef Suk, st. 

 

 

30.5.1895 n. Jelly d´Arányi, anglická huslistka maďarské-

ho pôvodu (u. 30.3.1966), 115. výr. n. 

30.5.1975 u. Ernest Kriţan, slovenský hudobný skladateľ 

a pedagóg (n. 17.3.1893), 35. výr. ú. 

31.5.1875 n. Italo Montemezzi, taliansky hudobný sklada-

teľ (u. 15.5.1952), 135. výr. n. 
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J ú n 

1.6.1905 n. Jan Racek, český hudobný vedec  

(u. 5.12.1979), 105. výr. n. 

1.6.1945 n. Frederica Von Stade, americká operná spe-

váčka (mezzosoprán), 65. výr. n. 

1.6.1955 u. Adolphe Boschot, francúzsky hudobný kritik 

a spisovateľ (n. 4.5.1871), 55. výr. ú. 

2./14.6.1835 n. Nikolaj Grigorjevič Rubinštejn, ruský klavi-

rista, dirigent a pedagóg (u. 11./23.3.1881),  

175. výr. n. 

2.6.1785 u. Gottfried August Homilius, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 2.2.1714), 225. výr. ú. 

2.6.1955 n. Michel Dalberto, francúzsky klavirista,  

55. výr. n. 

3.6.1875  u. Georges (Alexander César Leopold) Bizet, 

francúzsky hudobný skladateľ (n. 25.10.1838), 

135. výr. ú. 

3.6.1960 u. František Hájek, český operný spevák 

(tenor) pôsobiaci na Slovensku (n. 30.6.1897),   

50. výr. ú. 

4.6.1770 n. James Hewitt, anglický klavirista, skladateľ,  

dirigent a hudobný vydavateľ (u. 2.8.1827), 

240. výr. n. 

4.6.1910 n. Anton Dermota, slovinský operný spevák 

(tenor), (u. 22.6.1989), 100. výr. n. 

4.6.1920  n. Fedora Barbieri, talianska operná speváčka 

(soprán), (u. 4.3.2003), 90. výr. n. 

5.6.1625 u. Orlando Gibbons, anglický alţbetínsky hu-

dobný skladateľ a čembalista (u. 25.12.1583), 

375. výr. ú. 

6.6.1840 n. Sir John Stainer, anglický hudobný skladateľ, 

organista a hudobný vedec (u. 31.3.1901), 

170. výr. n. 

6.6.1925 n. Viera Palátová-Ţáková, slovenská speváčka 

(alt), 85. výr. n. 

7.6.1845 n. Leopold Auer, maďarský huslista a pedagóg  

(u. 15.7.1930), 165. výr. n. 
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7.6.1910 n. Suzanne Clercx-Lejeune, belgická muzikolo-

gička, profesorka na Sorbonne (u. 25.9.1985), 

100. výr. n. 

8.6.1810 n. Robert Schumann, nemecký hudobný sklada-

teľ (u. 29.7.1856), 200. výr. n. 

8.6.1950 n. Elmar Oliveira, americký huslista, 60. výr. n. 

9.6.1810 n. Carl Otto Nicolai, nemecký hudobný skladateľ 

a dirigent (u. 11.5.1849), 200. výr. n. 

9.6.1865 n. Lucien (Denis Gabriel) Magnard, francúzsky  

hudobný skladateľ (u. 3.9.1914), 145. výr. n. 

9.6.1865 n. Carl Nielsen, dánsky hudobný skladateľ 

(u. 3.10.1931), 145. výr. n. 

10.6.1800 u. Johann Abraham Peter Schulz, nemecký hu-

dobný skladateľ (n. 31.3.1747), 210. výr. ú. 

10.6.1860 n. Hariclea Darcleé, rumunská operná speváčka 

(soprán), (u. 10.1.1939), 150. výr. n. 

10.6.1910 n. Robert Still, anglický hudobný skladateľ  

(u. 13.1.1971), 100. výr. n. 

10.-6.1910 n. Jean Martinon, francúzsky dirigent  

(u. 1.3.1976), 100. výr. n. 

10.6.1955 u. Emanuel Ambros, český hudobný pedagóg  

a historik (n. 26.9.1885), 55. výr. ú. 

11.6.1740 n. Luigi Gatti, taliansky hudobný skladateľ  

(u. 1.3.1817), 270. výr. n. 

11.6.1905 n. Celestín Alojz Lepáček, slovenský literárny 

a hudobný historik (u. 8.10.1955), 105. výr. n. 

12.6.1900 u. Filip Červenka, český organista a pedagóg 

pôsobiaci na Slovensku (n. 17.4.1844),  

110. výr. ú. 

12.6.1995 u. Arturo Benedetti Michelangeli, pozri 

5.1.1920, 15. výr. ú. 

13.6.1905 n. František Bartoš, český hudobný skladateľ a 

kritik (u. 21.5.1973), 105. výr. n. 

14.6.1710 u. Johann Friedrich Alberti, nemecký hudobný 

skladateľ (n. 11.1.1642), 300. výr. ú. 

14.6.1910 n. Rudolf  Kempe, nemecký dirigent  

(u. 12.5.1976), 100. výr. n. 
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14.6.1990 u. Erna Berger, nemecká operná speváčka (sop-

rán), (n. 14.6.1990), 20. výr. ú. 

14.6.1925 n. Pavol Polanský,  

český dirigent tanečného  

orchestra pôsobiaci na 

Slovensku, 85. výr. n. 

 
                                                                       

                                                                          

Pavol Polanský 

15.6.1910 n. Bernd Giltau, holandský hudobný skladateľ 

(u. 21.3.1975), 100. výr. n. 

16.6.1940 u. Vítězslava Kaprálová, pozri 24.1.1915, 

70. výr. ú. 

17.6.1900 n. Hermann Reuter, pozri 1.1.1985, 110. výr. n. 

17.6.1965 u. Barnabáš Šimoni, pozri 19.2.1910, 45. výr. ú. 

18.6.1955  u. Willy Burkhard, pozri 17.4.1900, 55. výr. ú. 

19.6.1885 n. Stevan Hristič, srbský hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 21.8.1958), 125. výr. n. 

19.6.1905 n. Jiří Voskovec, český herec, dramatik, reţisér 

a spevák (u. 4.7.1981), 105. výr. n. 

19.6.1940 u. Maurice Jaubert, pozri  3.1.1900,  70. výr. ú. 

20.6.1615 n. Salvator Rosa, taliansky maliar, lutnista a 

hudobný skladateľ (u. 15.3.1673), 395. výr. n. 

20.6.1940 n. Milan Dubovský, slovenský hudobný sklada-

teľ a klavirista, 70. výr. n. 

22.6.1830 n. Theodore Leschetizky, rakúsky klavirista, 

hudobný skladateľ a pedagóg (u. 14.11.1915), 

180. výr. n. 

23.6.1950 n. Nicholas Cleobury, anglický dirigent,  

60. výr. n. 

24.6.1895 n. Anna  Kafendová-Zochová, slovenská kla-

viristka a hudobná pedagogička (u. 13.4.1977), 

115. výr. n. 

24.6.1970 u. Eman Fiala, český filmový komik a hudobník 

(n. 15.4.1899), 40. výr. ú. 
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25.6.1860 n. Gustave Charpentier, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 18.2.1956), 150. výr. n. 

25.6.1900 n. Radovan Fest - Spišiak, slovenský dirigent  

a hudobný skladateľ (u. 1978), 110. výr. n. 

26.6.1930 n. Boris Šimanovský, slovenský spevák (bary-

tón), (u. 28.6.2004), 80. výr. n. 

27.6.1900 n. Emil Rusko, slovenský folklorista, priekopník 

národopisného prieskumu na Slovensku, zakla-

dateľ SĽUK-u (u. 9.5.1961), 110. výr. n. 

27.6.1910 n. Karel Reiner, český hudobný skladateľ, kla-

virista, hudobný publicista a organizátor 

(u. 17.10.1979), 100. výr. n. 

27.6.1915 n. Silvia Grünwaldová-Golombová, česká 

operná speváčka pôsobiaca na Slovensku,  

95. výr. n. 

27.6.1975 u. Robert Stoltz, rakúsky hudobný skladateľ 

(n. 25.8.1880), 35. výr. ú. 

28.6.1895 n. Kazimierz Sikorski, poľský hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 23.7.1986), 115. výr. n. 

28.6.1900 u. Michal Chrástek, pozri 29.5.1825, 110. výr. ú. 

28.6.1925 n. Giselher Wolfgang Klebe, nemecký hudobný  

skladateľ (u. 5.10.2009), 85. výr. n. 

28.6.1950 n. Philips Fowke, anglický klavirista, 60. výr. n. 

28.6.1950 u. Henry Balfour Gardiner, anglický hudobný 

skladateľ (n. 7.11.1877), 60. výr. ú. 

29.6.1870 n. Joseph Carl Breil, americký hudobný 

skladateľ (u. 23.1.1926), 140. výr. n. 

29.6.1930 n. Pavol Šimai, slovenský hudobný skladateľ 

pôsobiaci vo Švédsku, 80. výr. n. 

30.6.1815 n. Karol Martinek, slovenský hudobný pedagóg  

a skladateľ (u. po roku 1861), 195. výr. n. 

30.6.1825 n. Hervé (Florimond Ronger), francúzsky 

operetný skladateľ (u. 3.11.1892), 185. výr. n. 

30.6.1960 u. Clarence Cameron White, americký hudobný 

skladateľ a huslista (n. 10.8.1880), 50. výr. ú. 
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1.7.1705 u. Giovanni Andrea Bontempi, pozri  21.2.1625, 

305. výr. ú. 

1.7.1925 u. Eric Satie, francúzsky hudobný skladateľ  

(n. 17.5.1866), 85. výr.ú. 

1.7.1940 n. Ingeborg  Šišková, slovenská muzikologička, 

70. výr. n. 

1.7.1950 u. Émile Jaques-Dalcroze, švajčiarsky hudobný 

pedagóg a skladateľ (n. 6.7.1865), 60. výr. ú. 

2.7.1880 n. Albert Szirmal, americký operetný a muziká-

lový hudobný skladateľ maďarského pôvodu    

(u. 15.1.1967), 130. výr. n. 

2.7.1885 n. Cyril Hrabovský, český hudobný skladateľ 

pôsobiaci na Slovensku (u. 1974), 125. výr. n. 

2.7.1910 n. Earl Hawley Robinson, americký hudobný 

skladateľ (u. 20.7.1991), 100. výr. n. 

2.7.1910 n. William Douglas Denny, americký hudobný  

skladateľ (u. 2.9.1980), 100. výr. n. 

2.7.1935 n. Gilbert Kalish, americký klavirista, 75. výr. n. 

3.7.1860 n. William Wallace, škótsky hudobný skladateľ  

a spisovateľ (u. 16.12.1940), 150. výr. n. 

3.7.1930 n. Carlos Kleiber, nemecký dirigent  

(u. 13.7.2004), 80. výr. n. 

3.7.1995 u. Zdeněk Košler, český dirigent pôsobiaci  

na Slovensku (n. 25.3.1928), 15. výr. ú. 

4.7.1850 n. Ole Olsen, nórsky hudobný skladateľ 

(u. 9.11.1927), 160. výr. n. 

4.7.1895 n. Ervín Horáček, slovenský hudobný pedagóg 

(u. 8.11.1979), 115. výr. n. 

5.7.1775 n. William Crotch, anglický hudobník, skladateľ, 

organista, teoretik, maliar (u. 29.12.1847),  

235. výr. n. 

5.7.1880 n. Jan Kubelík, český husľový virtuóz a hudobný 

skladateľ (u. 5.12.1940), 130. výr. n. 

5.7.1895 n. Gordon Jacob, anglický hudobný skladateľ  

(u. 8.6.1984), 115. výr. n. 
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6.7.1580 n. Johann Stobaeus, nemecký kantor a organista  

(u. 11.9.1646), 430. výr. n. 

6.7.1795 u. Georg Gottfried Petri, nemecký hudobný skla-

dateľ (n. 9.12.1715), 215. výr. ú. 

6.7.1865 n. Émile Jaques-Dalcroze, pozri 1.7.1950, 

145. výr. n. 

6.7.1910 n. Imrich Gál, slovenský spevák (u. 9.2.1977), 

100. výr. n. 

6.7.1910 n. Emil Schütz, český spevák (barytón) pôsobia-

ci na Slovensku (u. 1.7.1999), 100. výr. n. 

6.7.1915 u. Paul Etienne Wachs, francúzsky hudobný  

skladateľ, organista a klavirista (n. 19.9.1851), 

95. výr. ú. 

6.7.1920 u. Leopoldo Américo, brazílsky hudobný skla-

dateľ a dirigent (n. 9.9.1850), 90. výr. ú. 

6.7.2000 u. Ľudovít Rajter, slovenský hudobný skladateľ, 

dirigent a pedagóg (n. 30.7.1906), 10. výr. ú. 

 

7.7.1860       

     n. Gustav Mahler, rakúsky     

     hudobný skladateľ a dirigent  

     (u. 18.5.1911), 150. výr. n.  

 

 

 
    

        Gustav Mahler 

 

7.7.1905  n. Marcel Rubin, pozri  12.5.1995, 105. výr. n. 

8.7.1805 n. Luigi Ricci, taliansky hudobný skladateľ  

(u. 31.12.1859), 205. výr. n. 

8.7.1885 u. Hendrick Waelput, flámsky hudobný skladateľ 

a dirigent (n. 26.10.1845), 125. výr. ú. 

8.7.1900 n. George Antheil, americký klavirista, ţurna-

lista a hudobný skladateľ (u.12.2.1959),  

110. výr. n. 

9.7.1950 u. Leoš Firkušný, český hudobný vedec, spolu-

zakladateľ  Praţskej jari (n. 16.7.1905),  

60. výr. ú. 
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9.7.1960 u. Edward Burlington Hill, americký hudobný  

skladateľ (n. 9.9.1872), 50. výr. ú. 

10.7.1690 u. Domenico Gabrielli, taliansky hudobný skla-

dateľ (n. 15.4.1651), 420. výr. ú. 

10.7.1795 u. Ján Michal Landerer, bratislavský tlačiar a 

nakladateľ (n. 5.8.1726), 225. výr. ú. 

10.7.1820         n. Louis Antoine Vidal, francúzsky violončelista, 

skladateľ a muzikológ (u. 7.1.1891), 190. výr. n. 

10.7.1830 n. Marie Auguste Durand, francúzsky hudobný 

skladateľ, organista a vydavateľ (u. 31.5.1909), 

180. výr. n. 

10.7.1835 n. Henryk Wieniawski, pozri 19.3.1880,  

175. výr. n. 

10.7.1885 n. Arnold Flögl, český operný spevák a reţisér 

pôsobiaci v Bratislave, (u. 20.11.1950),  

125. výr. n. 

10.7.1890 n. Rodolphe Mathieu, kanadský hudobný skla-

dateľ (u. 29.6.1962), 120. výr. n. 

10.7.1895 n. Carl Orff, nemecký hudobný skladateľ a diri-

gent (u. 29.3.1982), 125. výr. n. 

10.7.1940 u. Donald Francis Tovey, anglický hudobný 

skladateľ a dirigent (n. 17.7.1875), 70. výr. ú. 

10.7.1945 n. Peter Michalica, slovenský 

huslista, 65. výr. n.  

 

 

 

 

 
Peter Michalica 

 

11.7.1925 n. Nicolai Gedda, švédsky operný spevák  

(tenor), 85. výr. n. 

11.7.1935 u. Ferdinand Loschdorfer, bratislavský hudobný 

skladateľ a pedagóg (n. 8.5.1849), 75. výr. ú. 

12.7.1675 n. Evarista dall´Abaco, taliansky hudobný 

skladateľ a dirigent (u. 12.7.1742), 335. výr. n. 
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12.7.1885 n. George Butterworth, anglický  skladateľ a 

zberateľ ľudových piesní (u. 5.8.1916),  

125. výr. n.  

12.7.1895 n. Oscar Hammerstein, americký básnik, muzi-

kálový libretista a producent (u. 23.8.1960),  

115. výr. n. 

12.7.1895 n. Kirsen Flagstad, nórska operná speváčka 

(soprán), (u. 8.12.1962), 115. výr. n. 

12.7.1925 n. Yasushi Akutagawa, japonský hudobný 

skladateľ (u. 31.1.1989), 85. výr. n. 

12.7.1935 n. Gerd Albrecht, nemecký dirigent, 75. výr. n. 

14.7.1905 n. Nadia Reisenberg, ruská klaviristka  

(u. 10.6.1983), 105. výr. n. 

14.7.1950 n. Allan Jaffe, americký operný skladateľ a gita-

rista, 60. výr. n. 

15.7.1910 n. Ronald Binge, anglický hudobný skladateľ 

(u. 6.9.1978), 100. výr. n. 

15.7.1930 u. Leopold Auer, pozri  7.6.1845, 80. výr. ú. 

15.7.1950 n. Rudolf  Brejka, slovenský hudobný teoretik a 

pedagóg, 60. výr. n. 

15.7.1960 u. Lawrence Tibbett, americký operný spevák  

(barytón), (n. 16.11.1896), 50. výr. ú. 

16.7.1795 n. Ján Nepomuk Batka st., organista, hudobný 

skladateľ a pedagóg pôsobiaci na Slovensku 

(u. 13.8.1874), 215. výr. n. 

16.7.1905 n. Leoš Firkušný, pozri 9.7.1950, 105. výr. n. 

17.7.1870 n. Ludvík Čelanský, český dirigent a skladateľ 

(u. 27.10.1931), 140. výr. n. 

17.7.1875 n. Donald Tovey, pozri 10.7.1940,  135. výr. n. 

17.7.1920  

 
n. Ladislav Boháček, český hlasový pedagóg 

pôsobiaci na Slovensku, 90. výr. n. 

18.7.1670 n. Giovanni Battista Bononcini, taliansky hudob-

ný skladateľ a violončelista (u. 9.7.1747),   

340. výr. n. 

18.7.1905 n. Vladimír Jedenáctík, český operný spevák 

(bas), (u. 9.8.1980), 105. výr. n. 
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18.7.1920 n. Ida Černecká, slovenská vokálna pedagogič-

ka (u. 18.1.2009), 90. výr. n. 

18.7.1935 n. Peter Schreier, nemecký dirigent a spevák  

(tenor), 75. výr. n. 

18.7.1955         u. Rudolf  Wünsch, český hudobný skladateľ 

a pedagóg (n. 2.9.1880), 55. výr. ú. 

18.7.1980 u. Josef  Blatný, český hudobný skladateľ,  

organista a pedagóg (n. 19.3.1891), 30. výr. ú. 

19.7.1730 u. Jean Baptiste Loeillet, francúzsky hudobný 

skladateľ a flautista (n. 18.11.1680), 280. výr. ú. 

19.7.1905 n. Louis Kentner, anglický klavirista 

maďarského pôvodu (u. 22.9.1987), 105. výr. n. 

19.7.1940 n. Terry Jennings, americký hudobný skladateľ 

(u. 11.12.1981), 70. výr. n. 

20.7.1910 n. Vilém Tausky, český hudobný skladateľ a 

dirigent pôsobiaci v Anglicku (u. 16.3.2004), 

100. výr. n. 

21.7.1920 n. Isaac Stern, americký huslista ruského pôvo-

du, (u. 22.10.2001), 90. výr. n. 

22.7.1515 n. Saint Filippo Neri, pozri 26.5.1595, 

495. výr. n. 

22.7.1895 n. Hans Rosbaud, rakúsky dirigent  

(u. 29.12.1962), 115. výr. n. 

22.7.1925 n. Jan Maria Dobrodinský, český zbormajster  

pôsobiaci aj v Bratislave, 85. výr. n. 

23.7.1595 u. Thoinot Jehan Arbeau (Jehan Tabourot),  

francúzsky kňaz a hudobný skladateľ 

(n. 17.3.1519), 415. výr. ú. 

23.7.1940 n. Dagmar Dubenová, slovenská klaviristka, 

70. výr. n. 

24.7.1905 u. Ján Beţo, slovenský pedagóg, kníhtlačiar a  

vydavateľ (n. 21.3.1842), 105. výr. ú. 

25.7.1955 u. Isaak Osipovič Dunajevskij, pozri 18.1.1900, 

55. výr. ú. 

26.7.1840 n. Serafína Vrábelyová-Tausigová, klaviristka 

a hudobná pedagogička, narodená v Bratislave  

(u. 1931), 170. výr. n. 
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26.7.1960 u. Váša Příhoda, český husľový virtuóz a peda-

góg (n. 22.8.1900), 50. výr. ú. 

26.7.1995 u. Laurindo Almeida, brazílsky gitarista  

(n. 2.9.1917), 15. výr. ú. 

27.7.1900  n. Hans Haug, švajčiarsky hudobný skladateľ 

(u. 15.9.1967), 110. výr. n. 

27.7.1915 n. Mario del Monaco,  taliansky operný spevák 

(tenor), (u. 16.10.1982), 95. výr. n. 

27.7.1915 u. Johan Adam Krygell, dánsky hudobný 

skladateľ (n. 18.9.1835), 95. výr. ú. 

27.7.1995  u. Miklós Rózsa, americký skladateľ maďarské-

ho pôvodu (n. 18.4.1907), 15. výr. ú. 

28.7.1750 u. Johann Sebastian Bach, pozri 21.3.1685, 

260. výr. ú. 

28.7.1970 u. John Barbirolli, anglický dirigent a violon-

čelista (n. 2.12.1899), 40. výr. ú. 

29.7.1825 u. Micah Hawkins, americký hudobný skladateľ, 

flautista, huslista a klavirista (n. 1.1.1777),  

185. výr. ú. 

29.7./11.8.1900  n. Aleksandr Vasiljevič Mosolov, ruský 

klavirista a hudobný skladateľ (u. 12.7.1973), 

110. výr. n. 

29.7.1925 n. Mikis Theodorakis, grécky hudobný skladateľ, 

85. výr. n. 

29.7.1970 u. Jonel Perlea, rumunský hudobný skladateľ 

a dirigent (n. 13.12.1900), 40. výr. ú. 

30.7.1655 u. Sigmund Theophil Staden, nemecký operný 

skladateľ a teoretik (n. 6.11.1607), 355. výr. ú. 

 

31.7.1830 
n. František Zdeněk Skuherský, český hudobný  

teoretik a skladateľ (u.19.8.1892), 180. výr. n. 

31.7.1885  n. Aristide Baracchi, taliansky operný spevák 

(barytón), (u. 28.8.1964), 125. výr. n. 
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A u g u s t   
 

2.8.1905 n. Karl Amadeus Hartmann, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 5.12.1963), 105. výr. n. 

2.8.1945 u. Pietro Mascagni, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 7.12.1863), 65. výr. ú. 

2.8.1945 u. Emil Nikolaus von  Reznicek, pozri  4.5.1860, 

65. výr. ú. 

3.8.1820 n. Luther Orlando Emerson, americký hudobný 

skladateľ (u. 29.9.1915), 190. výr. n. 

3.8.1875 n. Marie Delna, francúzska operná speváčka 

(kontraalt), (u. 23.7.1932), 135. výr. n. 

3.8.1945  n. Tatiana Fraňová, slovenská klaviristka, 

65. výr. n. 

4.8.1910  n. William Howard Schuman, americký hudobný 

skladateľ, profesor, prezident Julliard School of 

Music (u. 15.2.1992), 100. výr. n. 

4.8.1930 u. Siegfried Wagner, nemecký skladateľ a 

dirigent (syn Richarda Wagnera), (n. 6.6.1869),  

80. výr. ú. 

5.8.1860 n. Ľudovít Geryk, slovenský zberateľ ľudových 

piesní a učiteľ (u. 17.10.1950), 150. výr. n. 

5.8.1890 n. Erich Kleiber, rakúsky dirigent (u. 27.1.1956), 

120. výr. n. 

5.8.1945 n. Stoika Milanova, bulharská  huslistka,  

65. výr. n. 

5.8.1980 u. Teodor Šebo-Martinský, slovenský hudobný  

skladateľ (n. 23.10.1911), 30. výr. ú. 

6.8.1895 u. George Frederick Root, americký hudobný 

skladateľ a muzikológ (n. 30.8.1820), 115. výr.ú. 

6.8.1965 u. Peter Ronnefeld, pozri  26.1.1935,  

45. výr. ú. 

6.8.1970 u. Ingolf  Dahl, americký hudobný skladateľ 

(n. 9.6.1912), 40. výr. ú. 

7.8.1925 n. Antonín Bartoš, český gitarový virtuóz,  

85. výr. n. 
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7.8.1930 n. Veljo Tormis, estónsky hudobný skladateľ,  

80. výr. n. 

7.8.1960  u. Väino Hannikainen, pozri 12.1.1900,  

50. výr. ú. 

8.8.1905 n. André Jolivet, francúzsky hudobný skladateľ 

(u. 20.12.1974), 105. výr. n. 

8.8.1905 n. Carleton Sprague Smith, americký muzikológ,   

flautista, hudobný knihovník  New York City 

Library, prezident Music Library Association 

(u. 19.9.1994), 105. výr. n. 

8.8.1940 u. Alessandro Bonci, pozri 10.2.1870, 70. výr. ú. 

8.8.1950 u. Nikolaj Jakovlevič Mjaskovskij, ruský 

hudobný skladateľ (n. 8.4.1881), 60. výr. ú. 

9.8.1875 n. Albert William Ketelbey, anglický hudobný 

skladateľ (u. 26.11.1959), 135. výr. n. 

9.8.1890 n. Sándor (Alexander) Jemnitz, maďarský 

hudobný skladateľ (u. 8.8.1963), 120. výr. n. 

9.8.1930 n. Roman Berger, slovenský hudobný skladateľ, 

80. výr. n. 

9.8.1975 u. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, ruský hudob-

ný skladateľ (n. 12./25.9.1906), 35. výr. ú. 

9.8.1980 u. Vladimír Jedenáctík, pozri 18.7.1905, 

30. výr. ú. 

10.8.1560 n. Hieronymus Praetorius, nemecký hudobný 

skladateľ, organista, kopista a hudobný 

vydavateľ (u. 27.1.1629), 450. výr. n. 

10.8.1750 n. Daniel Gottlob Türk, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 26.8.1813), 260. výr. n. 

10.8.1865 n. Aleksandr Konstantinovič Glazunov, ruský 

hudobný skladateľ (u. 21.3.1936), 145. výr. n. 

10.8.1880 n. Clarence Cameron White, pozri  30.6.1960, 

130. výr. n. 

10.8.1970 u. Bernd Alois Zimmermann, nemecký hudobný  

skladateľ (n. 20.3.1918), 40. výr. ú. 

11.8.1730 u. Andre Danican Philidor, francúzsky skladateľ, 

inštrumentalista, hudobný knihovník na dvore 

kráľa Ľudovíta XIV (n. asi 1652), 280. výr. ú. 
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11.8.1820 u. Ján Lavotta, maďarský huslista a hudobný 

skladateľ pôsobiaci u piaristov v Trenčíne  

(n. 5.7.1764), 190. výr. ú. 

11.8.1905 n. Mikuláš Strausz, slovenský hudobný 

pedagóg, organizátor a klavirista (u. 5.10.1983), 

105. výr. n. 

12.8.1825 n. Frederick Arthur Gore Ouseley, anglický  

hudobný skladateľ, vedec, profesor hudby   

v Oxforde (u. 6.4.1889), 185. výr. n. 

12.8.1885 n. Alexander Albrecht, slovenský hudobný  

skladateľ, dirigent a pedagóg (u. 30.7.1958), 

125. výr. n. 

13.8.1655 n. Johann Christoph Denner, nemecký výrobca  

dychových hudobných nástrojov (u. 26.4.1717), 

355. výr. n. 

13.8.1820 n. George Grove, pozri 28.5.1900, 190. výr. n. 

13.8.1865 n. Emma Eames, americká operná speváčka 

(soprán), (u. 13.6.1952), 145. výr. n. 

14.8.1910 n. Pierre Schaeffer, francúzsky hudobný sklada-

teľ, teoretik, spisovateľ a pedagóg elektronickej 

hudby na Konzervatóriu v Paríţi (u. 19.8.1995), 

100. výr. n. 

14.8.1915 n. Miroslav Venhoda, český zbormajster  

(u. 10.5.1987), 95. výr. n. 

14.8.1945 n. Ľubomír Chalupka, slovenský hudobný 

vedec a pedagóg, 65. výr. n. 

15.8.1810 n. Johann Schöllnast, výrobca hudobných 

nástrojov v Bratislave (u. 13. 5. 1882),  

200. výr. n. 

15.8.1890 n. Jacques Ibert, francúzsky hudobný skladateľ 

(u. 5.2.1962), 120. výr. n. 

15.8.1925 n. Aldo Ciccolini, taliánsky klavirista, 85. výr. n. 

15.8.1955 n. Anne Marie Owens, anglická operná speváčka  

(mezzosoprán), 55. výr. n. 

16.8.1795 n. Heinrich Marschner, nemecký hudobný 

skladateľ a dirigent, pôsobil aj v Bratislave ako 

učiteľ hudby (u. 14.12.1861), 215. výr. n. 

16.8.1995 u. Ernest Zavarský, slovenský hudobný vedec a 

organológ (n. 17.9.1913), 15. výr. ú. 
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17.8.1880 u. Ole Bull, nórsky hudobný skladateľ a huslista 

(n. 5.2.1810), 130. výr. ú. 

18.8.1535 n. Giaches de Wert, flámsky hudobný skladateľ 

pôsobiaci v Taliansku (u. 6.5.1596), 475. výr. n. 

18.8.1745 n. Václav Josef  Bartoloměj  Praupner, český 

hudobný skladateľ a huslista (u. 1.4.1807), 

265. výr. n. 

18.8.1750  n. Antonio Salieri, pozri 7.5.1825, 260. výr. n. 

18.8.1860 n. Kristína Royová, slovenská náboţenská  

spisovateľka, autorka duchovných piesní  

(u. 27.12.1936), 150. výr. n. 

19.8.1905 n. Jacques de Menasce, pozri  28.1.1960,  

105. výr. n. 

19.8.1955 u. Géza Révész, maďarský hudobný psychológ 

(n. 9.12.1878), 55. výr. ú. 

20.8.1920 u. Etelka Gersterová-Gardiniová, operná 

speváčka a učiteľka spevu, rodáčka z Košíc  

(n. 27.6.1854), 90. výr. ú. 

20.8.1935 u. Otakar Ostrčil, český hudobný skladateľ 

(n. 25.2.1879), 75. výr. ú. 

20.8.1935 n. Charles Shere, americký hudobný skladateľ,  

75. výr. n. 

20.8.1990 u. Maurice Gendron, francúzsky violončelista 

(n. 26.12.1920), 20. výr. ú. 

21.8.1835 n. Jérome van Wilder, belgický spisovateľ, 

ţivotopisec Mozarta a Beethovena  

(u. 8.9.1892), 175. výr. n. 

22.8.1615  n. Christopher Gibbons, anglický hudobný 

skladateľ a organista (u. 20.10.1676),  

395. výr. n. 

22.8.1900 n. Váša Příhoda, pozri 26.7.1960, 110. výr. n. 

22.8.1915 n. Mikuláš Košťál, slovenský hudobný sklada-

teľ, (u. 20.3.1997), 95. výr. n. 

23.8.1900  n. Ernst Krenek (Křenek), americký hudobný  

skladateľ českého pôvodu (u. 22.12.1991), 

110. výr. n. 
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23.8.1905 n. Constant Lambert, anglický hudobný skla-

dateľ, dirigent a spisovateľ (u. 21.8.1951),  

105. výr. n. 

23.8.1925  n. Wlodzimierz Kotonski, poľský hudobný 

skladateľ, 85. výr. n. 

23.8.1960 u. Oscar Hammerstein, pozri 12.7.1895,  

50. výr. ú. 

24.8.1765 n. Nancy Storace , anglická operná speváčka 

(soprán), (u. 24.8.1817), 245. výr. n. 

24.8.1910 n. Bernhard Heiden, pozri 30.4.2000, 100. výr. n. 

25.8.1880  n. Robert Stoltz, pozri  27.6.1975, 130. výr. n. 

25.8.1940 n. Jose Van Dam, belgický operný spevák  

(basbarytón), 70. výr. n. 

26.8.1875 n. Vladimír Gustáv Šaško, slovenský klavirista, 

hudobný pedagóg a skladateľ (u.?), 135. výr. n. 

26.8.1915 n. Humprey Searle, anglický hudobný skladateľ  

a spisovateľ (u. 12.5.1982), 95. výr. n. 

26.8.1935 n. Ivan Mačák, slovenský etnomuzikológ a orga-

nológ, 75. výr. n. 

28.8.1950 n. Marián Vach, slovenský dirigent, 60. výr. n. 

28.8.1890 n. Ivor Gurney, anglický hudobný skladateľ  

a básnik (u. 26.12.1937), 120. výr. n. 

29.8.1855 n. Emil Paur, rakúsky dirigent, skladateľ 

a huslista (u. 7.6.1932), 155. výr. n. 

29.8.1915 n. Alvinio Misciano, taliansky operný spevák 

(tenor), (u. 10.1.1997), 95. výr. n. 

30.8.1585 u. Andrea Gabrieli, taliansky organista, hudobný 

skladateľ (n. 1532/3), 425. výr. ú. 

30.8.1820 n. George Frederick Root, pozri 6.8.1895,  

190. výr. n. 

30.8.1940 u. Fritz  Feinhals, nemecký operný spevák 

(barytón), (n. 14.12.1869), 70. výr. ú. 

30.8.1945  n. David Schiff, americký hudobný skladateľ,  

65. výr. n. 

31.8.1795 u. Francois André Philidor, francúzsky hudobný 

skladateľ (n. 7.9.1726), 215. výr. ú. 
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31.8.1905  u. Francesco Tamagno, taliansky operný spevák 

(tenor), (n. 28.12.1850), 105. výr. ú. 

31.8.1910 u. Pierre Aubry, francúzsky muzikológ  

(n. 14.2.1874), 100. výr. ú. 

31.8.1940 n. Miloslav Starosta, slovenský klavirista a 

hudobný pedagóg, 70. výr. n. 

31.8.1945 n. Itzhak Perlman, izraelský huslista a dirigent 

pôsobiaci v Amerike, 65. výr. n. 
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S e p t e m b e r 
   

1.9.1860 n. Cleofonte Campanini, taliansky dirigent 

a huslista (u. 19.12.1919), 150. výr. n.  

1.9.1895 n. Gertrude Kappel, nemecká operná speváčka 

(soprán), (u. 3.4.1971), 115. výr. n. 

1.9.1925 n. Zdeněk Kratochvíl, český spevák tanečných 

piesní pôsobiaci aj v Bratislave, 85. výr. n. 

1.9.1935 n. Seiji Ozawa, japonský dirigent, 75. výr. n. 

1.9.1960 u. Ivan Fiňko, slovenský spevák (bas), 

(n. 23.9.1897), 50. výr. ú. 

2.9.1860 n. Karol Förster, pozri 22.2.1925, 150. výr. n. 

2.9.1880 n. Rudolf Wünsch, pozri 18.7.1955, 130. výr. n. 

2.9.1950 n. Stanislav Hochel, slovenský hudobný sklada-

teľ a pedagóg, 60. výr. n. 

2.9.1980 u. William Douglas Denny, pozri  2.7.1910,  

30. výr. ú. 

2.9.1995 u. Václav Neumann, český dirigent  

(n. 29.10.1920), 15. výr. ú. 

3.9.1640 n. Daniel Sinapius-Horčička, slovenský 

spisovateľ, evanjelický kňaz a hudobník  

(u. 27.1.1688), 370. výr. n. 

3.9.1695  n. Pietro Locatelli, taliansky skladateľ a huslista 

(u. 30.3.1764), 315. výr. n. 

3.9.1900 n. Eduard van Beinum, holandský dirigent  

(u. 13.4.1959), 110. výr. n. 

4.9.1815 n. Mihály Mosonyi,  maďarský hudobný sklada-

teľ muzikológ, pedagóg  (u. 31.10.1870),  

195. výr. n. 

4.9.1920 n. Josef  Frank-Zemplínsky, slovenský hudob-

ný  skladateľ (u. 6.1.1974), 90. výr. n. 

4.9.1965 u. Albert Schweitzer, pozri 14.1.1875, 45. výr. ú. 

5.9.1735 n. Johann Christian Bach, nemecký hudobný  

skladateľ (u. 1.1.1782), 275. výr. n. 

5.9.1895 n. Meta Seinemeyer, nemecká speváčka (soprán), 

(u. 19.8.1929), 115. výr. n. 
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5.9.1920 n. Peter Racine Fricker, pozri 1.2.1990, 

90. výr. n. 

5.9.1945 n. Thomas Oboe Lee, americký hudobný sklada-

teľ čínskeho pôvodu, 65. výr. n. 

6.9.1960 u. Viktor Matyasovich, slovenský kapelník a 

hudobný skladateľ (n. 28.5.1883), 50. výr. ú. 

6.9.1620 n. Isabella Leonarda (Leonardi, Anna Isabella), 

talianska skladateľka (u. 25.2.1704), 390. výr. n. 

6.9.1985 u. Léon Orthel, holandský hudobný skladateľ 

(n. 4.10.1905), 25. výr. ú. 

7.9.1900 n. Joan Cross, anglická operná speváčka  

(soprán), (u. 12.12.1993), 110. výr. n. 

8.9.1870 n. Hermann Hans Wetzler, nemecký hudobný 

skladateľ a dirigent (u. 29.5.1943), 140. výr. n. 

8.9.1980 u. Miloslav Bervíd, český dirigent (n. 6.7.1921), 

30. výr. ú. 

9.9.1850 n. Leopoldo Américo, pozri 6.7.1920,  

160. výr. n. 

9.9.1890 n. Vilém Zítek, český operný spevák (bas), 

(u. 11.8.1956), 120. výr. n. 

9.9.1935 n. Nedda Casei, americká operná speváčka 

(mezzosoprán), 75. výr. n. 

9.9.1960 u. Jussi Björling, švédsky operný spevák (tenor),  

(n. 5.2.1911), 50. výr. ú. 

9.9.1965 u. Julián Antonio Carrilio-Trujillo, mexický 

hudobný skladateľ (n. 28.1.1874), 45. výr. ú. 

10.9.1680 u. Marco Uccellini, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 1603), 330. výr. ú. 

10.9.1875 n. Mikolajus Ciurlionis, litevský hudobný 

skladateľ (u. 28.3.1911), 135. výr. n. 

10.9.1975 u. Hans Swarovsky, rakúsky dirigent  

(n. 16.9.1899), 35. výr. ú. 

11.9.1825 n. Eduard Hanslick, rakúsky  hudobný kritik a 

estetik, praţský rodák (u. 6.8.1904), 185. výr. n. 

11.9.1865 n. Alfred Hollins, slepý anglický klavirista, 

organista a skladateľ (u. 17.5.1942), 145. výr. n. 
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11.9.1925 n. Harry Somers, kanadský hudobný skladateľ 

a klavirista (u. 9.3.1999), 85. výr. n. 

11.9.1935 n. Arvo Pärt, estónsky hudobný skladateľ,   

75. výr. n. 

11.9.1985 u. William Alwyn, anglický hudobný skladateľ 

(n. 7.11.1905), 25. výr. ú. 

12.9.1825 n. Karl Doppler, pozri 10.3.1900, 110. výr. ú. 

12.9.1890 n. Aleksandr Vasiljevič Svešnikov, pozri  

3.1.1980, 120. výr. n. 

13.9.1825 u. Luigi Bassi, taliansky operný spevák 

(barytón), (n. 4.9.1766), 185. výr. n. 

13.9.1960 u. Leo Weiner, pozri 16.4.1885, 50. výr. ú. 

14.9.1760 n. Maria Luigi Cherubini, taliansky hudobný  

skladateľ (u. 15.3.1842), 250. výr. n. 

14.9.1910 n. Rolf Liebermann, švajčiarsky hudobný  

skladateľ (u. 2.1.1999), 100. výr. n. 

14.9.1910 n. Lehman Engel, americký hudobný skladateľ, 

dirigent a spisovateľ (u. 29.8.1982), 100. výr. n. 

14.9.1935 n. Jozef Špaček, slovenský operný spevák (bas) 

a hudobný pedagóg, 75. výr. n. 

14.9.1975 u. Teodor Hirner, pozri 20.4.1910, 35. výr. ú. 

15.9.1890 n. Frank Martin, švajčiarsky hudobný skladateľ 

(u. 21.11.1974), 120. výr. n. 

15.9.1945 u. Anton Webern, rakúsky hudobný skladateľ  

a dirigent (n. 3.12.1883), 65. výr. ú. 

15.9.1945 n. Jessye Norman, americká  

operná speváčka (soprán),  

65. výr. n.                                    
 

 

 

 

     

 

 

                    

 
                                                                               Jessye Norman    
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17.9.1795 n. Severio Mercadante, taliansky hudobný 

skladateľ (u. 17.12.1870), 215. výr. n. 

17.9.1815 n. Halfdan Kjerulf, nórsky hudobný skladateľ, 

dirigent a pedagóg (u. 11.8.1868), 195. výr. n. 

17.9.1885 n. Uzeir Hadţibekov, azerbajdţanský hudobný  

skladateľ (u. 23.11.1948), 125. výr. n. 

18.9.1765 n. Oliver Holden, americký hudobný skladateľ, 

hudobný vydavateľ a zostavovateľ piesňových 

zbierok (u. 4.9.1844), 245. výr. n. 

18.9.1835 n. Johan Adam Krygell, pozri 27.7.1915,  

175. výr. n. 

18.9.1885  n. Muslim Magomerovič Magomajev, azerbaj-

dţanský hudobný skladateľ (u. 28.7.1937),  

125. výr. n. 

19.9.1705 n. Marguerite Antoinette Couperin, francúzska 

čembalistka, (u. asi 1778), 305. výr. n. 

19.9.1885 n. Eva Gauthier, kanadská operná speváčka 

(kontraalt), (u. 20.12.1958), 125. výr. n. 

19.9.1855 n. Katharina Klafsky, maďarská operná speváčka 

(soprán), (u. 22.9.1896), 155. výr. n. 

20.9.1460 u. Gilles Binchois, franko-flámsky hudobný  

skladateľ (n. c. 1400), 550. výr. ú. 

20.9.1685 n. Giuseppe Matheo Alberti, taliansky huslista 

a skladateľ (u. 18.2.1751), 325. výr. n. 

20.9.1900 n. Uuno Klami, fínsky hudobný skladateľ 

(u. 29.5.1961), 110. výr. n. 

21.9.1955 n. Andrej Gavrilov, ruský klavirista, 55. výr. n. 

22.9.1720 n. Adolph Karl Kunzen, nemecký hudobný 

skladateľ a čembalista (u. 11.7.1781), 290. výr.n. 

22.9.1780  n. Ján Čaplovič, slovenský hudobný skladateľ,  

etnograf a publicista  (u. 29.5.1847), 230. výr. n. 

22.9.1930 n. Roger Durham Hannay, americký hudobný 

skladateľ (u. 27.1.2006), 80. výr. n. 

22.9.1975 u. Franz Salmhofer, pozri 22.1.1900, 35. výr. ú. 

23.9.1775 n. František Schöllnast, bratislavský výrobca 

dychových a sláčikových hudobných nástrojov 

(u. 12.9.1844), 235. výr. n. 
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23.9.1835 u.Vincenzo Bellini, taliansky operný skladateľ 

(n. 3.11.1801), 175. výr. ú. 

23.9.1890 n. Arthur Walter Kramer, americký hudobný 

skladateľ, kritik a vydavateľ (u. 8.4.1969),  

120. výr. n. 

 

23.9.1915 n. Julius Baker, americký  

flautista (u. 6.8.2003),  

95. výr. n. 

 

 

 

 
                                                                                     Julius Baker 

 

23.9.1920 n. Alexander Gregorievič Arutiunian, arménsky 

hudobný skladateľ, 90. výr. n. 

23.9.1945 n. Gabriel Szakál, maďarský operný spevák  

(tenor) pôsobiaci v Košiciach, 65. výr. n. 

24.9.1645 u. William Lawes, anglický hudobný skladateľ  

(n. 1.5.1602), 365. výr. ú. 

24.9.1855 n. Michal Marian Biernacki, poľský hudobný  

skladateľ a teoretik (u. 18.5.1936), 155. výr. n. 

24.9.1910 n. Václav Neshybel, český hudobný skladateľ  

(u. 22.3.1996), 100. výr. n. 

24.9.1945 n. John Rutter, anglický hudobný skladateľ  

a dirigent, 65. výr. n. 

24.9.1960 u. Mátyás György Seiber, pozri 4.5.1905,  

50. výr. ú. 

26.9.1860 u. Karl Friedrich Zöllner,  pozri 17.5.1800, 

150. výr. ú. 

25.9.1830 n. Karl Klindworth, nemecký klavirista, dirigent 

a skladateľ (u. 27.7.1916), 180. výr. n. 

25.9.1905 u. Ľudovít Adolf  Reuss, slovenský hudobný 

teoretik (n. 18.4.1822), 105. výr. ú. 

25.9.1965 u. Karol Pádivý, český hudobný skladateľ a 

dirigent pôsobiaci na Slovensku (n. 10.9.1908), 

45. výr. ú. 
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25.9.1985 u. Suzanne Clercx-Lejeune, pozri  7.6.1910,  

25. výr. ú. 

26.9.1600 u. Claude Le Jeune, francúzsky hudobný sklada-

teľ (n. 1530), 410. výr. ú. 

26.9.1800 u. William Billings, americký hudobný skladateľ  

(n. 7.10.1746), 210. výr. ú. 

26.9.1885  n. Emanuel Ambros, pozri 10.6.1955,125. výr. n. 

26.9.1945 u. Béla Bartók, maďarský hudobný skladateľ, 

etnomuzikológ a klavírny virtuóz (n. 25.3.1881), 

65. výr. ú. 

26.9.1945 u. Ľudovít Rajter st., pozri 28.4.1880, 65. výr. ú. 

27.9.1880 n. Jacques Thibaud, francúzsky huslista  

(u. 1.9.1953), 130. výr. n 

27.9.1930 n. Igor Kipnis, americký čembalista 

(u. 23.1.2002), 80. výr. n. 

27.9.1940 n. Dame Josephine Barstow, anglická operná 

speváčka (soprán), 70. výr. n. 

28.9./10.10.1825 u. Dmitrij Stepanovič Bortnjanskij, ruský 

hudobný skladateľ (n. 1751), 185. výr. ú. 

29.9.1905 n. Magda Móryová-Szakmáry, maďarská 

speváčka, klaviristka a hudobná pedagogička 

pôsobiaca v Bratislave (u. 3.8. 2001), 105.výr.n. 

29.9.1915  u. Luther Orgando Emerson, pozri  3.8.1820, 

95. výr. ú. 

29.9.1920 n. Václav Neumann, pozri 2.9.1995, 90. výr. n. 

30.9.1755  u. Francesco Durante, taliansky hudobný 

skladateľ (n. 31.3.1684), 255. výr. ú. 

30.9.1840 n. Johann Svendsen, nórsky hudobný skladateľ 

(u. 14.6.1911), 170. výr. n. 

30.9.1900 n. Mary Hemerková-Mašiková, slovenská 

klaviristka a hudobná pedagogička 

(u. 29.1.1996), 110. výr. n. 
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O k t ó b e r 
 

1.10.   Medzinárodný deň hudby 

1.10.1770 u. Louis Gabriel Guillemain, francúzsky 

houslista chudobný skladateľ (n. 15.11.1705), 

240. výr. ú. 

1.10.1865  n. Paul Dukas, pozri 17.5.1935, 145. výr. n. 

2.10.1920 u. Max Bruch, nemecký hudobný skladateľ  

(n. 6.1.1838), 90. výr. ú. 

2.10.1930 n. Günter Kochan, nemecký hudobný skladateľ 

(u. 22.2.2009), 80. výr. n. 

2.10.1935 n. Peter Frankl, anglický klavirista maďarského   

pôvodu, 75. výr. n. 

2.10.1960 u. Jaroslav Doubrava, český hudobný skladateľ, 

učiteľ a rozhlasový pracovník (n. 25.4.1909),  

50. výr. ú. 

3.10.1725 u. Jean-Baptiste Drouard de Bousset, francúzsky 

spevák, skladateľ motet a piesní (n. 1662),  

285. výr. ú. 

3.10.1750 u. Mathias Georg Monn (Mann), rakúsky 

hudobný skladateľ (n. 9.4.1717), 260. výr. ú. 

3.10.1875 n. Mikolajus Konstantinas Ciurlionis, litovský 

hudobný skladateľ (u. 10.4.1911), 135. výr. n. 

3.10.1915 n. Ernest Kostelník, slovenský tanečník, herec 

a operetný spevák (u. 6.2.1976), 95. výr. n. 

4.10.1505  u. Robert Wydow, anglický hudobný skladateľ  

a básnik (n. asi 1445), 505. výr. ú. 

4.10.1845 n. Ján Nepomuk Batka, publicista a novinár,  

bratislavský mestský archivár, organizátor 

hudobného ţivota v Bratislave (u. 2.12.1917),  

165. výr. n. 

4.10.1905 n. Léon Orthel, pozri  6.9.1985, 105. výr. n. 

4.10.1940 n. Alain Lombard, francúzsky dirigent, 70. výr.n. 

4.10.1950 n. Francisco Araiza, mexický tenorista, 60. výr.n. 
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5.10.1875 n. Cyril Rootham, anglický organista a skladateľ 

(u. 18.3.1938), 135. výr. n. 

 

5.10.1880 

 

 

u. Jacques Offenbach, francúzsky hudobný   

skladateľ nemeckého pôvodu (n. 20.6.1819),  

130. výr. ú.                                       

5.10.1925 n. Jürgen Jürgens, nemecký zbormajster 

(u. 4.8.1994), 85. výr. n. 

5.10.1940 u. Silvestre Revueltas, mexický hudobný skla-

dateľ (n. 31.12.1899), 70. výr. ú. 

6.10.1820 n. Jenny Lind, švédska operná speváčka (soprán) 

(u. 2.11.1887), 190. výr. n. 

6.10.1935 u. Frederic Hymen Cowen, anglický klavirista, 

dirigent a hudobný skladateľ (n. 29.2.1852),  

75. výr. ú. 

6.10.1950 u. Anton Gerţa, slovenský hudobný skladateľ 

populárnych piesní a dirigent (n. 29.5.1909),  

60. výr. ú.   

6.10.1950 n. Keith Lewis, novozélandský operný spevák  

(tenor), 60. výr. n. 

6.10.1955 n. Yo-Yo-Ma, americký violončelista čínskeho 

pôvodu, 55. výr. n. 

7.10.1890 u. John Hill Hewitt, americký hudobný skladateľ  

a pedagóg (n. 12.7.1801), 120. výr. ú. 

8.10.1865 u. Heinrich Wilhelm  Ernst, moravský huslista  

a skladateľ (n. 6.5.1814), 145. výr. ú. 

8.10.1870 n. Louis Vierne, francúzsky organista a hudobný 

skladateľ (u. 2.6.1937), 140. výr. n. 

8.10.1930  n. Ladislav Leng, slovenský etnomuzikológ a 

hudobný pedagóg  (u. 25.7.1973), 80. výr. n. 

8.10.1930 n. Toru Takemitsu, japonský hudobný skladateľ 

(u. 20.2.1996), 80. výr. n. 

8.10.1955 u. Celestín Lepáček, pozri 11.6.1905, 55. výr. ú. 

9.10.1585 n. Heinrich Schütz, nemecký hudobný skladateľ 

(u. 6.11.1672), 425. výr. n. 

9.10.1810 

 

 

n. Robert Julien Van Maldéghem, belgický orga-

nista, skladateľ, muzikológ a vydavateľ  

(u. 13.11.1893), 200. výr. n.    
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9.10.1835 n. Charles Camille Saint-Saëns, francúzsky 

hudobný skladateľ (u. 16.12.1921), 175. výr. n. 

9.10.1940 n. Hans Ulrich Humpert, nemecký hudobný 

skladateľ, 70. výr. n. 

10.10.2000 u. Ferenc Farkas, maďarský klavirista, hudobný 

skladateľ a pedagog (n. 15.12.1905), 10. výr. ú. 

12.10.1800 n. Francesco Florimo, taliansky hudobný sklada-

teľ (u. 18.12.1888), 210. výr. n. 

12.10.1855  n. Arthur Nikisch, rakúsky dirigent maďarského  

pôvodu (u. 23.1.1922), 155. výr. n. 

12.10.1890 n. Luís Freitas Branco, portugalský hudobný 

skladateľ (u. 27.11.1955), 120. výr. n. 

12.10.1915 n. Guillermo Venegas Lloveras, portorikánsky 

hudobný skladateľ, muzikológ a pedagóg 

(u. 23.7.1993), 95. výr. n. 

12.10.1935  n. Luciano Pavarotti, taliansky operný spevák 

(tenor), (u. 6.9.2007), 75. výr. n. 

12.10.1890  n. Gösta Nystroem, švédsky hudobný skladateľ,  

kritik a maliar (u. 9.8.1966), 120. výr. n. 

13.10.1950 n. Katarína Bachmannová, slovenská klavi-

ristka, 60. výr. n. 

13.10.1980 u. Ladislav R. Schramm, pozri 21.2.1915, 

30. výr. ú. 

13.10.1995 u. Golfredo Corradetti, taliansky dirigent  

(n. 26.10.1915), 15. výr. ú. 

14.10.1990 u. Leonard Bernstein, 

americký dirigent, klavirista  

a skladateľ  

(n. 25.8.1918), 20. výr. ú. 

 
                

                             

 

 

 

                             

                                                                                Leonard Bernstein 

 

15.10.1775 n. Bernhard Henrick Crusell, fínsky hudobný 

skladateľ (u. 28.7.1838), 235. výr. n. 
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15.10.1885 n. Metod Doleţil, český dirigent a hudobný 

pedagóg (u. 10.10.1971), 125. výr. n. 

15.10.1900 u. Zdeněk Fibich, český hudobný skladateľ  

(n. 21.12.1850), 110. výr. ú. 

15.10.1905 n. Dag Wirén, švédsky hudobný skladateľ 

(u. 19.4.1986), 105. výr. n. 

16.10.1750 

 
u. Silvius Leopold Weiss, nemecký lutnista a 

skladateľ (n. 12.10.1686), 260. výr. ú. 

16.10.1845 n. František Otto Matzenauer, český pedagóg, 

spisovateľ, prekladateľ, hudobný skladateľ a 

dirigent pôsobiaci na Slovensku (u. 22.12.1901), 

165. výr. n. 

16.10.1855 n. William Barclay Squire, anglický muzikológ, 

riaditeľ Royal Music Library (od r.1917)  

(u. 13.1.1927), 155. výr. n. 

16.10.1920 u. Alberto Nepomuceno, brazílsky skladateľ a 

dirigent (n. 6.7.1864), 90. výr. ú. 

16.10.1930  n. James Lockhart, škótsky skladateľ a klavirista, 

80. výr. n. 

16.10.1940 n. Stephen Bishop Kovačevič, americký 

klavírista  juhoslovanského pôvodu, 70. výr. n. 

17.10.1720 n. Maria Teresa d´Agnesi, pozri 19.1.1795,  

290. výr. n. 

17.10.1920 n. Erna Wernerová-Danková, slovenská 

estrádna speváčka, 90. výr. n. 

17.10.1950 u. Ľudovít Geryk, pozri 5.8.1860, 60. výr. ú. 

18.10.1545 u. John Taverner, anglický organista a skladateľ 

(n. asi 1490), 465. výr. ú. 

18.10.1920 n. Alexander Young, pozri 2.3.2000, 90. výr. n. 

18.10.1930 n. Barry Mc Daniel, americký operný spevák 

(barytón), 80. výr. n. 

19.10.1545 n. Giovanale Ancina, taliansky hudobný sklada-

teľ, vydavateľ a muzikológ (u. 31.8.1604), 

465.výr. n. 

19.10.1900 n. Erna Berger, pozri  14.6.1990, 110. výr. n. 

19.10.1900 n. Theodoro Valcarcel, peruánsky hudobný 

skladateľ (u. 20.3.1942), 105. výr. n. 
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20.10.1870 u. Michael William Balfe, írsky hudobný skla-

dateľ (n. 15.5.1808), 140. výr. ú. 

20.10.1955 n. Thomas Montgomery Newton, americký 

skladateľ filmovej hudby, 55. výr. n. 

20.10.1960  u. František Spilka, český zbormajster, hudobný 

skladateľ a pedagóg (n. 13.11.1877), 50. výr. ú. 

21.10.1570 n. Wolfgang Schonsleder, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 17.12.1651), 440. výr. n. 

21.10.1885 n. Egon Joseph Wellesz, rakúsky hudobný skla-

dateľ a hudobný vedec (u. 9.11.1974),  

125. výr. n. 

21.10.1895 n. Shukichi Mitsukuri, japonský hudobný skla-

dateľ (u. 10.5.1971), 115. výr. n. 

21.10.1905 u. José Teodor Vilar, španielsky klavirista, 

dirigent a skladateľ (n. 10.8.1836), 105. výr. ú. 

21.10.1920 n. Kornel  Hájek, slovenský operný reţisér a  

prekladateľ (u. 8.3.1968), 90. výr. n. 

21.10.1970 u. Jaroslav Jindra, pozri 27.5.1890, 40. výr. ú. 

22.10.1455 u. Johannes Brassart, holandský spevák  

a skladateľ (n. 1400/1405), 555. výr. ú. 

22.10.1725 u. Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti,  

pozri 2.5.1660, 285. výr. ú. 

22.10.1885 u. Pavol Dobšinský, slovenský pedagóg, 

spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových 

rozprávok, prekladateľ, folklorista a publicista 

(n.16.3.1828), 125. výr. ú. 

22.10.1885 n. Giovanni Martinelli, taliansky operný spevák  

(tenor), (u. 2.2.1969), 125. výr. n. 

22.10.1905 n. Joseph Kosma (József Kozma), francúzsky 

hudobný skladateľ maďarského pôvodu 

(u. 7.8.1969), 105. výr. n. 

23.10.1955 n. Martin Burlas, slovenský hudobný skladateľ, 

55. výr. n. 

24.10.1925 n. Luciano Berio, taliansky hudobný skladateľ,  

(u. 27.5.2003), 85. výr. n. 

24.10.1955 n. Cheryl Studer, americká operná speváčka 

(soprán), 55. výr. n. 
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25.10.1795 u. Francesco Uttini, taliansky operný skladateľ  

a dirigent  pôsobiaci vo Švédsku (n. 1723),  

215. výr. ú. 

25.10.1825 n. Johann (Baptist) Strauss jr., rakúsky hudobný 

skladateľ, houslista a dirigent  (u. 3.6.1899),  

185. výr. n. 

25.10.1960 u. Jose Padilla, španielsky hudobný skladateľ  

(n. 28.5.1889), 50. výr. ú. 

26.10.1685 n. Giuseppe Domenico Scarlatti, taliansky 

čembalista a hudobný skladateľ (u. 23.7.1757),  

325. výr. n. 

26.10.1765  n. Jakub Jan Ryba, pozri 8.4.1815, 245. výr. n. 

26.10.1795 n. Nicolas Mantzaros, grécky hudobný skladateľ, 

autor gréckej hymny (u. 12.4.1872), 215. výr. n. 

26.10.1845  n. Hendrick Waelput, pozri  8.7.1885, 165. výr.n. 

26.10.1915 n. Golfredo Corradetti, pozri  13.10.1995,  

95. výr. n. 

26.10.1935 u. Ákos Buttykay, maďarský skladateľ a 

klavirista (n. 22.7.1871), 75. výr. ú. 

26.10.1980  u. Elena Šimáková-Smidţárová, slovenská  

klaviristka a hudobná pedagogička (n. 2.8.1906),  

30. výr. ú. 

27.10.1765 n. Nancy (Ann Selina) Storace, anglická operná 

speváčka (soprán), (u. 24.8.1817), 245. výr. n. 

27.10.1775 n. Traugott Maximilian Eberwein, nemecký 

huslista  a skladateľ (u. 2.12.1831), 235. výr. n. 

27.10.1895  n. Antonín Balatka, český hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 25.6.1958), 115. výr. n. 

27.10.1925  u. Wilhelm Gericke, pozri 18.4.1845, 85. výr. ú. 

27.10.1945 n. František Poul, slovenský hudobný reţisér 

a skladateľ, 65. výr. n. 

28.10.1755 u. Joseph Bodin de Boismortier, francúzsky  

hudobný skladateľ (n. 23.12.1689), 255. výr. ú. 

28.10.1880 n. Samko Dudík, slovenský primáš, zberateľ a 

upravovateľ ľudových piesní  (u. 25.5.1967), 

130 výr. n. 

29.10.1815 n. Daniel (Decatur)Emmett, americký hudobný 

skladateľ (u. 28.6.1904), 195. výr. n. 
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29.10.1920 n. Václav Neumann, pozri  2.9.1995, 90. výr. n. 

29.10.1970 u. Karel Konvalinka, český hudobný skladateľ, 

zbormajster a dirigent (n. 21.12.1885), 40. výr. ú. 

30.10.1775 n. Catterino Cavos, pozri 10.5.1840, 235. výr. n. 

30.10.1810  n. Charles Louis Triebert, francúzsky hobojista 

a skladateľ (u. 18.7.1867), 200. výr. n. 

30.10.1885 n. Ezra  Pound, americký skladateľ, básnik  

a spisovateľ (u. 1.11.1972), 125. výr. n. 

30.10.1900 n. Rodolfo Halffter Jiménez, mexický hudobný 

skladateľ nemeckého pôvodu (u. 14.10.1987), 

110. výr. n. 

30.10.1905 n. Bohumír Štědroň, český hudobný vedec, 

pedagóg, zbormajster, dirigent a klavirista  

(u. 24.11.1982), 105. výr. n. 

30.10.1910 n. Luciano Sgrizzi, taliansky klavirista, 

čembalista a organista (u. 11.9.1994), 100. výr.n. 

30.10.1960  
u. Alfred Hill, austrálsky hudobný skladateľ 

(n. 16.12.1870), 50. výr. ú. 

31.10.1865 n. Miklós Markó, maďarský hudobný spisovateľ 

(u. 13.8.1933), 145. výr. n. 

31.10.1870 u. Mihály Mosonyi, maďarský hudobný 

skladateľ, muzikológ a pedagóg (n. 4.9.1815), 

140. výr. ú. 

 

31.10.1980 

 

u. Jan Werich, pozri 

6.2.1905, 30. výr. ú. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

                                                                                       Jan Werich 

 

31.10.1995 u. Alan (Dudley) Bush, anglický klavirista, 

hudobný skladateľ a pedagóg (n. 22.12.1900), 

15. výr. ú. 
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N o v e m b e r 
 

1.11.1855 n. Guido Adler, rakúsky hudobný vedec  

(u. 15.2.1941), 155. výr. n. 

1.11.1885 n. Emil Haraszti, maďarský hudobný vedec 

(u. 27.12.1958), 125. výr. n. 

1.11.1930 n. Boţena Hanáková-Plocková, slovenská 

speváčka (lyrický soprán), 80. výr. n. 

1.11.1975 u. Philip James, americký hudobný skladateľ 

(n. 17.5.1890), 35. výr. ú. 

2.11.1635 u. Aurelio Signoretti, taliansky hudobný sklada-

teľ (n. 25.4.1567), 375. výr. ú. 

2.11.1735 u. Šimon Brixi, český hudobný skladateľ 

(n. 28.10.1693), 275. výr. ú. 

2.11.1845  u. Chretien d´Urhan, pozri 16.2.1790, 165. výr.ú. 

2.11.1915 n. Douglas Lilburn, novozélandský hudobný 

skladateľ (u. 6.6.2001), 95. výr. n. 

2.11.1935 u. Vojtech Laszky, rakúsky hudobný skladateľ 

populárnych skladieb (n. 3.6.1867 ), 75. výr. ú. 

3.11.1780 n. Victor Charles Paul Dourlen, francúzsky 

hudobný skladateľ (u. 8.1.1864), 230. výr. n. 

3.11.1815 n. Adrien Louis Victor Boieldieu, francúzsky  

hudobný skladateľ (u. 9.7.1883), 195. výr. n. 

3.11.1875   

  

n. Emils Darzins, litevský hudobný skladateľ 

(u. 31.8.1910), 135. výr. n. 

 

3.11.1940  n. Dieter Acker, nemecký 

hudobný skladateľ  

(u. 27.5.2006), 70. výr. n. 

 

 

 
                                                                                                

 

                                                                                           Dieter Acker 

 

3.11.1945 u. Alessandro Longo, taliansky hudobný sklada-

teľ a klavirista (n. 30.12.1864), 65. výr. ú. 
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3.11.1995 u. Zdeněk Cón, slovenský hudobný skladateľ a 

hudobný redaktor (n. 27.12.1919), 15. výr. ú. 

4.11.1640 n. Carlo Mannelli, taliansky huslista, spevák a 

skladateľ (u. 6.1.1697), 370. výr. n. 

4.11.1935 u. Miklós Radnai, maďarský hudobný skladateľ 

(n. 1.1.1892), 75. výr. ú. 

4.11.1935 

   
n. Elgar Howarth, anglický trúbkový virtuóz a  

dirigent, 75. výr. n. 

5.11.1895 n. Walter Gieseking, nemecký klavirista 

(u. 26.10.1956), 115. výr. n. 

5.11.1905 n. František Babušek, slovenský hudobný skla-

dateľ a dirigent (u. 15.10.1954), 105. výr. n. 

5.11.1935 n. John Nicholas Maw, anglický hudobný 

skladateľ, klavirista a pedagog (u. 19.5.2009), 

75. výr. n. 

5.11.1940 n. Anthony Rolfe-Johnson, anglický operný 

spevák (tenor), 70. výr. n. 

6.11.1795 u. Jiří Antonín Benda, český hudobný skladateľ 

(n. 30.6.1722), 215. výr. ú. 

6.(18.)11.1860 n. Ignacy Jan Paderewski, poľský klavírny 

virtuóz a hudobný skladateľ (u. 29.6.1941), 

150. výr. n. 

6.11.1910 n. Arthur Cohn, americký hudobný skladateľ,  

dirigent a publicista (u. 15.2.1998), 100. výr. n. 

6.11.1965 u. Edgard Varése, americký hudobný skladateľ 

francúzskeho pôvodu (n. 22.12.1883), 45. výr. ú. 

7.11.1810 n. Ferenc Erkel, maďarský hudobný skladateľ, 

dirigent, klavirista a pedagóg , autor maďarskej 

národnej hymny (u. 15.6.1893), 200. výr. n. 

7.11.1905 n. William Alwyn, pozri 11.9.1985, 105. výr. n. 

7.11.1925 n. Herta Šimanová-Maďarová, slovenská kla-

viristka, 85. výr. n. 

7.11.1770 n. Friedrich Witt, nemecký hudobný skladateľ  

(u. 3.1.1836), 240. výr. n. 

8.11.1725  n. Johann George Tromlitz, pozri  3.2.1805, 

285. výr. n.   
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8.11.1850  n. Karel Komzák, český hudobný skladateľ 

(u. 23.4.1905), 160. výr. n. 

8.11.1890 u. César Franck, francúzsky hudobný skladateľ 

(n. 10.12.1822), 120. výr. ú. 

9.11.1835 n. Davorin Jenko, slovinský hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 25.11.1914), 175. výr. n. 

9.11.1880 n. Rudolf  Karel, pozri 6.3.1945,  

130. výr. n. 

9.11.1890 n. Ludmila (Lída) Mašková-Kublová, česká spe-

váčka a pedagogička (u. 14.2.1976), 120. výr. n. 

9.11.1930 n. Ivan Moravec, český klavirista, 80. výr. n. 

9.11.1940 n. Sergio Cervetti, uruguajský hudobný sklada-

teľ, 70. výr. n. 

9.11.1940 n. Dušan Húščava, slovenský klarinetista, 

saxofonista a skladateľ dţezovej hudby,  

70. výr. n. 

10.11.1665    u. Samuel Capricornus, nemecký skladateľ 

narodený v Čechách, pôsobil aj v Bratislave ako 

pedagóg a hudobník (n. 21.12.1628), 345. výr. ú.                       

10.11.1915  n. Ondrej Francisci, pozri 21.4.1985, 95. výr. n. 

10.11.1955  n. David Flood, anglický organista, 55. výr. n. 

10.11.1960 u. Isidore Freed, pozri  26.3.1900, 50. výr. ú. 

10.11.1965 n. Bryn Terfel, velšský operný spevák (barytón), 

45. výr. n. 

11.11.1945 u. Jerome Kern, pozri  27.1.1885, 65. výr. ú. 

11.11.1930 n. Vernon Handley, anglický dirigent, 80. výr. n. 

12.11.1730 n. Catterina Gabrielli, talianska operná speváčka  

(soprán), (u. 16.2.1796), 280. výr. n. 

12.11.1905 n. Jevgenij Grigorjevič Brusilovskij, kazašský 

hudobný skladateľ (u. 9.5.1981), 105. výr. n. 

12.11.1925 u. Roman Statkowski, poľský hudobný skladateľ 

a pedagog (n. 24.12.1859), 85. výr. ú. 

12.11.1980  u. Alexander Nicholas Voormolen, pozri 

3.3.1895, 30. výr. ú. 
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13.11.1930 n. František Špáni, slovenský huslista  

(u. 24.12.1954), 80. výr. n. 

14.11.1805 n. Fanny Mendelssohn-Hensel, nemecká hudob-

ná skladateľka (u. 14.5.1847), 205. výr. n. 

14.11.1900 n. Aaron Copland, americký hudobný skladateľ a 

klavirista (u. 2.12.1990), 110. výr. n. 

14.11.1905  n. August Wenziger, švajčiarsky violončelista, 

violista a dirigent (u. 25.12.1996), 105. výr. n. 

14.11.1915 u. Theodore Leschetizky, pozri 22.6.1830, 

95. výr. ú. 

14.11.1925 u. Agnes Zimermann, anglická klaviristka a skla-

dateľka (n. 5.7.1847), 85. výr. ú.  

15.11.1705  n. Louis Gabriel Guillemain, pozri 1.10.1770, 

305. výr. n. 

15.11.1905 n. Annunzio Paolo Mantovani, anglický huslista  

a dirigent talianskeho pôvodu (u. 29.3.1980),  

105. výr. n. 

15.11.1930 n. Ivan Luknár, slovenský zbormajster,  

80. výr. n. 

16.11.1615 n. Guillaume Dumanoir, francúzsky skladateľ,  

huslista a tanečný majster (u. 18.5.1697),  

395. výr. n. 

16.11.1715 n. Girolamo Abos, maltský hudobný skladateľ 

a pedagog (u. okt. 1760), 295. výr. n. 

16.11.1860 n. Edmund Schuëcker, americký skladateľ a 

harfista rakúskeho pôvodu (u. 9.11.1911), 

150. výr. n. 

16.11.1895 n. Paul Hindemith, nemecký hudobný skladateľ 

(u. 28.12.1963), 110. výr. n. 

16.11.1940 n. Ghena Dimitrova, bulharská operná speváčka  

(soprán), (u. 11.6.2005), 70. výr. n. 

17.- 23.11.1750 u. Giuseppe Sammartini, pozri 6.1.1695,  

260. výr. ú. 

17.11.1855  n. Giuseppe Campanari, taliansky operný spevák 

(barytón),  (u.31.5.1927), 155. výr. n. 

17.11.1925  n. Charles Mackerras, austrálsky dirigent,  

85. výr. n. 
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18.11.1680  n. Jean Baptiste Loeillet, pozri 19.7.1730,  

330. výr. n. 

18.11.1910 n. Ruţena Kustrová-Pichlerová, slovenská 

operná a operetná speváčka (u. 7.8.2000),  

100. výr. n. 

19.11.1630 u. Johann Hermann Schein, nemecký hudobný  

skladateľ a básnik (n. 20.1.1586), 380. výr. ú. 

19.11.1785 n. Jan Nepomuk Filčík, český hudobný pedagóg 

(u. 25.1.1837), 225. výr. n. 

19.11.1825 u. Jan Václav Hugo Voříšek, český hudobný  

skladateľ a organista (n. 11.5.1791), 185. výr. ú. 

20.11.1950 u. Francesco Cilea, taliansky hudobný skladateľ 

(n. 23.7.1866), 60. výr. ú. 

20.11.1950 u. Arnold Flögl, pozri 10.7.1885, 60. výr. ú. 

21.11.1695 u. Henry Purcell, anglický hudobný skladateľ  

(n. 10.9.1659), 315. výr. ú. 

21.11.1710 u. Bernardo Pasquini, taliansky hudobný 

skladateľ (n. 7.12.1637), 300. výr. ú. 

21.11.1930 u. Marjory Kennedy Fraser, škótska klaviristka 

a speváčka (n. 1.10.1857), 80. výr. ú. 

21.11.1940 n. Alberto Villalpando, bolívijský hudobný 

skladateľ, 70. výr. n. 

21.11.1930 n. Alica Elscheková-Stankovičová, slovenská 

etnomuzikologička a folkloristka, 80. výr. n. 

 

22.11. 

 

Deň Sv. Cecílie, patrónky hudobníkov 

St. Cecilia´s Day. Patron Saint of Musicians 

22.11.1450 n. Jakob Obrecht, franko-flámsky hudobný 

skladateľ (u. 1505), 560. výr. n. 

22.11.1690 

   
n. Francois Collin de Blamont, pozri 14.2.1760, 

320. výr. n. 

22.11.1710    

  

   

n. Wilhelm Friedemann Bach, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 1.7.1784),  300. výr. n. 

22.11.1780  n. Conradin Kreutzer, nemecký hudobný skla-

dateľ (u. 14.12.1849), 230. výr. n. 
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22.11.1840 n. Karol Ruppeldt, slovenský hudobný skladateľ 

a dirigent (u.18.8.1909), 170. výr. n. 

22.11.1900  u. Arthur Sullivan, anglický hudobný skladateľ a 

dirigent írskeho pôvodu (n. 13.5.1842),  

110. výr. ú. 

22.11.1925 n. Gunther Schuller, americký hudobný sklada-

teľ, dirigent, spisovateľ a vydavateľ, 85. výr. n.                                                                           

22.11.1955 u. Joseph Guy Marie Ropartz, francúzsky 

hudobný skladateľ a dirigent (n. 15.6.1864),  

55. výr. ú. 

23.11.1750 u. Giuseppe Sammartini, pozri 6.1.1695, 

260. výr. ú. 

23.11.1865 u. Josef  Leopold  Zvonař, český muzikológ, 

skladateľ a pedagóg (u. 22.1.1824), 145. výr. ú. 

23.11.1980 u. Jozef Šamko, slovenský hudobný vedec, 

pedagóg a publicista (n.15.2.1908), 30. výr. ú. 

24.11.1835 n. Richard Pauli, slovenský operný spevák 

(tenor), (u. 3.1.1901), 175. výr. n. 

24.11.1930 n. Matej  Lengyel, slovenský klavirista a peda-

góg, 80. výr. n. 

24.11.1985 u. Kornel  Schimpl ml., slovenský hudobný  

skladateľ a pedagóg (n. 26.12.1907), 25. výr. ú. 

25.11.1755 u. Johann Georg Pisendel, nemecký huslista  

a skladateľ (n. 26.12.1687), 255. výr. ú. 

25.11.1830 u. Jacques Pierre Joseph  Rode, francisky 

huslista, hudobný pedagóg a skladateľ 

(n. 16.2.1774), 180. výr. ú. 

25.11.1895 n. Wilhelm Kempff, nemecký klavirista  

(u. 23.5.1991), 115. výr. n. 

25.11.1940 n. Jean-Claude Malgoire, francúzsky dirigent 

a hobojista, 70. výr. n. 

25.11.1965 u. Dame Myra Hess, pozri  25.2.1890, 45. výr. ú. 

26.11.1925 n. Eugene Istomin, americký klavirista 

(u. 10.10.2003), 85. výr. n. 

27.11.1680 u. Athanasius Kircher, nemecký profesor  

prírodných vied vo Würzburgu, autor diel   

o hudobnej akustike (n. 2.5.1602), 330. výr. ú.  
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27.11.1750 n. Anton Johann Nepomuk Stamitz, český 

hudobný skladateľ, violista a huslista 

(u. 27.10.1798), 260. výr. n. 

27.11.1910 n. František Oswald, slovenský hudobný peda-

góg, organista a zbormajster (u. 1.6.1972),   

100. výr. n. 

27.11.1925 n. Bertold Hummel, 

nemecký hudobný 

skladateľ (u. 9.8.2002),  

85. výr. n. 

 
                                       

 

           Bertold Hummel 

27.11.1955 u. Arthur Honegger, francúzsky hudobný skla-

dateľ švajčiarskeho pôvodu (n. 10.3.1892),  

55. výr. ú. 

28.11.1925 n. Aurelio de la Vega, kubánsky hudobný 

skladateľ, 85. výr. n. 

28.11.1940 n. Ivan Valenta, slovenský hudobný skladateľ, 

teoretik a organizátor, 70. výr. n. 

28.11.1975 u. Ján Strelec, slovenský zbormajster, hudobný 

pedagóg a organizátor hudobného ţivota 

(n. 23.12.1893), 35. výr. ú. 

29.11.1775 u. Lorenzo Giovanni Somis, taliansky huslista  

(n. 11.11.1688), 235. výr. ú. 

29.11.1850 n. Sofia Scalchi, talianska operná speváčka 

(kontraalt), (u. 22.8.1922), 160. výr. n. 

29.11.1915  n. Harold Charles Schonberg, americký  

hudobný kritik, nositeľ Pulitzerovej ceny  

(u. 26.7.2003), 95. výr. n. 

30.11.1765 n. Augustín Šmehlík, slovenský skladateľ,  

regenschori, piarista  v Trenčíne (u. 24.5.1844),  

245. výr. n. 

30.11.1870 n. Cecil Forsyth, anglický spisovateľ a hudobný 

skladateľ (u. 7.12.1941), 140. výr. n. 

30.11.1895 n. Johann Nepomuk David, rakúsky hudobný 

skladateľ a pedagóg (u. 22.12.1977), 115. výr. n. 

30.11.1945  n. Radu Lupu, rumunský klavirista, 65. výr. n. 
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D e c e m b e r 
 

 

1.12.1605 n. Juan de Padilla, španielsky kňaz, hudobný 

skladateľ (u. 16.12.1673), 405 výr. n. 

1.12.1635 u. Melchior Teschner, nemecký hudobný skla-

dateľ (n. 29.4.1584), 375. výr. ú. 

1.12.1755 u. Maurice Greene, anglický hudobný skladateľ  

a organista (n. 12.8.1696), 255. výr. ú. 

1.12.1850 n. Peter Erasmus Lange-Muller, dánsky hudobný 

skladateľ (u. 26.2.1926), 160. výr. n. 

1.12.1885 n. Guy de Lioncourt, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 24.12.1961), 125. výr. n. 

1.12.1925  u. Vicente Arregui Garay, panamský hudobný 

skladateľ (n. 3.7.1871), 85. výr. ú. 

1.12.1950  u. Ernest John Moeran, anglický hudobný skla-

dateľ (n. 31.12.1894), 60. výr. ú. 

2.12.1490 n. Adrian Willaert, flámsky hudobný skladateľ 

(u. 7.12.1562), 520. výr. n. 

2.12.1730 n. Capel Bond, pozri 14.2.1790, 280. výr. n.  

2.12.1760 

   
n. Joseph Graetz, nemecký  hudobný skladateľ 

(u. 17.7.1826), 250. výr. n. 

2.12.1850 u. Jozef Zomb, hudobný pedagóg a skladateľ  

pôsobiaci v Košiciach (n. 18.3.1791),160. výr. ú. 

2.12.1870 n. Francis Louis Casadesus, francúzsky hudobný  

skladateľ, huslista a dirigent (u. 25.6.1954),  

140. výr. n. 

2.12.1915 u. Jan Malát, český hudobný pedagóg a skladateľ 

(n. 16.6.1843), 95. výr. ú. 

2.12.1925 n. Lucia Ganzová-Holoubková, slovenská 

operná speváčka (soprán) a pedagogička,  

85. výr. n. 

2.12.1950 u. Dinu Lipatti, rumunský hudobný skladateľ a 

klavirista (n. 19.3.1917), 60. výr. ú. 

2.12.1950 u. Adolfo Betti, pozri 21.3.1875, 60. výr. ú. 

2.12.1990 u. Aaron Copland, pozri 14.11.1900, 20. výr. ú. 
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3.12.1750 n. Johann Franz Xaver Sterkel, nemecký kňaz,  

organista a skladateľ (u. 12.10.1817), 260. výr.n. 

 

3.12.1940 n. Svetozár Stračina,  

slovenský hudobný 

skladateľ a folklorista  

(u. 26.2.1996), 70. výr. n. 

 

 
 

                                        

                                                                     

                                        

                                                                                             

                                                                          Svetozár Stračina 

4.12.1660 n. Andre Capra, francúzsky hudobný skladateľ 

(u. 14.6.1744), 350. výr. n. 

4.12.1680 u. Petronio Franceschini, taliansky hudobný 

skladateľ a violončelista (n. 9.1.1651), 

330.výr.ú. 

4.12.1825 n. Hynek Vojáček, český hudobný skladateľ 

(u. 9.2.1916), 185. výr. n. 

4.12.1910 n. Alex North, americký hudobný skladateľ  

a dirigent (u. 8.9.1991), 100. výr. n. 

4.12.1935 u. Johan Halvorsen, nórsky huslista, dirigent  

a hudobný skladateľ (n. 15.3.1864), 75. výr. ú. 

4.12.1940 n. Vojtech Didi, slovenský hudobný skladateľ, 

70. výr. n. 

5.12.1850 n. Alexander Girardi, rakúsky spevák a herec  

(u. 20.4.1918), 160. výr. n. 

5.12.1870 n. Vítězslav Novák, český hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 18.7.1949), 140. výr. n. 

5.12.1900 n. Ladislav Árvay, slovenský hudobný pedagóg  

a  huslista (u. 13.8.1967), 110. výr. n. 

5.12.1940  u. Jan Kubelík, pozri 5.7.1880, 70. výr. ú. 

6.12.1550  n. Orazio Vecchi, pozri 19.2.1605, 460. výr. n. 

6.12.1775 n. Nicolo Isouard, francúzsky skladateľ, organis-

ta a klavirista, pôvodom z Malty (u. 23.3.1818), 

235. výr. n.  
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6.12.1885 n. Birger Sjöberg, švédsky básnik a hudobný 

skladateľ (u. 30.4.1929), 125. výr. n.  

6.12.1920 u. Karel Kovařovic, český hudobný skladateľ, 

dirigent a harfista (n. 9.12.1862), 90. výr. ú. 

6.12.1920 n. Dave Brubeck, americký dţezový klavirista a 

hudobný skladateľ, 90. výr. n. 

6.12.1955  n. Bright Sheng, čínsky hudobný skladateľ,  

55. výr. n. 

6.12.1965 u. Tito Schipa, taliansky operný spevák (tenor) 

(n. 2.1.1887), 45. výr. ú. 

7.12.1840 n. Hermann Goetz, nemecký organista, klavirista  

a kritik (u. 3.12.1876), 170. výr. n. 

7.12.1865 n. Sybil Sanderson,americká operná speváčka  

(soprán), (u. 16.5.1903), 145. výr. n. 

7.12.1890 n. Rudolf  Bella, slovenský hudobný skladateľ a 

dirigent (syn Jána Levoslava Bellu),  

(u. 14.7.1973), 120. výr. n. 

7.12.1920  u. Štěpán Doubek, český hudobný skladateľ a 

učiteľ pôsobiaci na Slovensku (n. 15.9.1872), 

90. výr. ú. 

8.12.1795 n. Jaçques Francois Gallay, francúzsky hudobný 

skladateľ a hornista (u. 18.10.1864), 215. výr. n. 

8.12.1865 n. Jean Sibelius, fínsky hudobný skladateľ 

(u. 20.9.1957), 145. výr. n. 

8.12.1890 n. Bohuslav Martinů, český hudobný skladateľ, 

houslista a pedagóg (u. 28.8.1959), 120. výr. n. 

8.12.1900 u. Ján Rotarides, slovenský zberateľ ľudových 

piesní (n. 15.2.1822), 110. výr. ú. 

8.12.1900 u. Henry Russel, anglický skladateľ, spevák,  

organista (n. 24.12.1812), 110. výr. ú. 

8.12.1905 n. Ernst Hermann Meyer, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 8.10.1988), 105. výr. n. 

8.12.1905 n. Charles Cushing, americký hudobný skladateľ 

(u. 14.4.1982), 105. výr. n. 

8.12.1995 u. Herta Suchoňová, slovenská klaviristka a 

pedagogička (n. 21.3.1916), 15. výr. ú. 
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9.12.1715  n. Georg Gottfried Petri, pozri 6.7.1795,  

295. výr. n. 

9.12.1770 u. Gottlieb Theophil Muffat, pozri 25.4.1690, 

240. výr. ú. 

9.12.1895 n. Conchita Supervia, španielska operná  

speváčka (mezzosoprán), (u. 1.3.1936), 

115. výr. n. 

9.12.1915 n. Elisabeth Schwarzkopf, nemecká operná 

speváčka (soprán), (u. 3.8.2006), 95. výr. n. 

9.12.1925 u. Eugene Gigout, francúzsky skladateľ a orga-

nista (n. 23.3.1844), 85. výr. ú. 

10.12.1925 n. Jiří Trávníček, český huslista (u. 16.6.1973), 

85. výr. n. 

10.12.1965 u. Henry Dixon Cowell, americký klavirista  

a skladateľ (n. 11.3.1897), 45. výr. ú. 

11.12.1935 n. Vojtech Tátoš, slovenský hudobný skladateľ, 

75. výr. n. 

12.12.1850 u. Ladislav Füredy, hudobný pedagóg – slepec, 

propagátor slovenskej ľudovej tvorby v Pešti 

(n. 13.11.1794), 160. výr. ú. 

12.12.1910 n. Louis Noguera, španielsky operný spevák 

(barytón), (u. 8.3.1984), 100. výr. n. 

13.12.1770 n. John Clarke Whitfeld, anglický organista 

a skladateľ (u. 22.2.1836), 240. výr. n. 

13.12.1850 n. Iver Paul Frederik Holter, nórsky hudobný 

skladateľ (u. 27.1.1941), 160. výr. n. 

13.12.1865  n. Gustav Luders, americký hudobný skladateľ 

nemeckého pôvodu (u. 24.1.1913), 145. výr. n. 

13.12.1900 n. Jonel Perlea, pozri 29.7.1970, 110. výr. n. 
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14.12.1975 u. Rose Pauly, maďarská  

operná speváčka (soprán),  

(n. 15.3.1894), 35. výr. ú. 

 

 

 
 

 

Rose Pauly 

 

15.12.1855 n. Josef  Klička, český organový virtuóz 

(u. 28.3.1937), 155. výr. n. 

15.12.1870 n. Dobroslav Orel, český historik (u. 18.2.1942), 

140. výr. n. 

15.12.1905 n. Ferenc Farkas, pozri 10.10.2000, 105. výr. n. 

15.12.1945 u. Tobias Augustus  Matthay, anglický klavirista 

a pedagóg (n. 19.2.1858), 65. výr. ú. 

15.12.2000 u. Christopher Dearnley, pozri 11.2.1930,  

10. výr. ú. 

16.12.1775 n. François Adrien  Boieldieu, francúzsky 

hudobný skladateľ (u. 8.10.1834),  235. výr. n. 

16.12.1790 u. Ludwig August Lebrun, nemecký hudobný  

skladateľ a hobojista (n. 2.5.1752), 220. výr. ú. 

16.12.1870 n. Alfred Francis Hill, pozri 30.10.1960,  

140. výr. n. 

16.12.1915 n. Jurij Vasiljevič Sviridov, ruský hudobný skla-

dateľ (u. 5.1.1998),  95. výr. n. 

16.12.1925 n. Thea King, anglická klarinetistka  

(u. 26.6.2007), 85. výr. n. 

16.12.1940 u. William Wallace, pozri 3.7.1860, 70. výr. ú. 

16.12.2000 u. William Lichtenwanger, pozri 28.2.1915,  

10. výr. ú. 

17.12.1765 u. Konrad Friedrich Hurlebusch, nemecký 

hudobný skladateľ a čembalista (n. 30.12.1691), 

245. výr. ú. 

17.12.1770 n. Ludwig van Beethoven, nemecký hudobný 

skladateľ (u. 26.3.1827), 240. výr. n. 
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17.12.1870 u. Severio Mercadante, pozri 17.9.1795, 

140. výr. ú. 

17.12.1930 u. Peter Warlock (Philip Arnold Heseltine), 

anglický skladateľ, muzikológ a vydavateľ 

(n. 30.10.1894), 80. výr. ú. 

17.12.1975  u. Bohuslav Valašťan, slovenský hudobný 

pedagóg, skladateľ a zbormajster (n. 9.5.1918), 

35. výr. ú. 

18.12.1860 n. Edward Mac Dowell, americký hudobný  

skladateľ (u. 23.1.1908), 150. výr. n. 

18.12.1920 n. Rita Streich, nemecká operná speváčka 

(soprán), (u. 20.3.1987), 90. výr. n. 

18.12.1980 u. Arnold Hanka, košický nástrojár klávesových 

nástrojov (n. 1.11.1904), 30. výr. ú. 

19.12.1750  n. Florián Ignác Veszter, pozri 30.4.1830, 

260. výr. n. 

19.12.1825 n. George Frederick Bristow, americký hudobný  

skladateľ, dirigent, pedagóg (u. 13.12.1898),  

185. výr. n. 

19.12.1915 n. Edith Piaf, francúzska  

šansoniérka  

(u. 11.10.1963),          

95. výr.n. 
 

 

 

 

Edith Piaf 

 

20.12.1680 n. Nicolas Couperin, francúzsky organista  

(u. 25.7.1748), 330. výr. n. 

21.12.1850 n. Zdeněk Fibich, pozri 15.10.1900, 160. výr. n. 

21.12.1885 n. Karel Konvalinka, pozri  29.10.1970,  

125. výr. n. 

21.12.1905 n. Harry Revel, americký skladateľ filmovej 

hudby (u. 3.11.1958), 105. výr. n. 

21.12.1940 n. Frank Zappa, americký gitarista a skladateľ 

(u. 4.12.1993), 70. výr. n. 
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22.12.1885 n. Edgar Varése, pozri 6.11.1965, 125. výr. n. 

22.12.1900 n. Alan (Dudlej) Bush, pozri 31.10.1995,  

110. výr. n. 

22.12.1940 n. Branislav Hronec, slovenský hudobný 

skladateľ tanečných piesní,  70. výr. n. 

23.12.1745 u. Jan Dismas Zelenka, český hudobný skladateľ 

(krstený 16.10.1679),  265. výr. ú. 

23.12.1900  n. Karl Schmidt-Walter, nemecký operný spevák 

(barytón), (u. 14.1.1985), 110. výr. n. 

23.12.1950 u. Vincenzo Tommasini, taliansky hudobný 

skladateľ (n. 17.9.1878), 60. výr. ú. 

24.12.1930 u. Oskar Nedbal, český hudobný skladateľ, 

dirigent a violista (n. 26.3.1874), 80. výr. ú. 

24.12.1935  u. Alban Berg, pozri 9.2.1885, 75. výr. ú. 

24.12.1975 u. Bernard Herrmann, americký dirigent a skla-

dateľ (n. 29.6.1911), 35. výr. ú. 

25.12.1845 u. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, nemecký 

hudobný skladateľ (n. 24.5.1759), 165. výr. ú. 

25.12.1995 u. Nicolas Slonimsky, americký muzikológ, 

historik, skladateľ a vydavateľ Baker´s  Bio-

graphical Dictionary (n. 27.4.1894), 15. výr. ú. 

26.12.1920 n. Maurice Gendron, pozri 20.8.1990, 90. výr. n. 

27.12.1800 n. John Goss, pozri 10.5.1880, 215. výr. n. 

27.12.1885 n. Pavel Dědeček, český dirigent a hudobný  

pedagóg  (u. 23.11.1954), 125. výr. n. 

27.12.1955  u. Luís Freitas Branco, pozri 12.10.1890,  

55. výr. ú. 

28.12.1850 n. Francesco Tamagno, pozri  31.8.1905, 

160. výr. n. 

29.12.1850 n. Tomás Bretón, španielsky dirigent a skladateľ   

(u. 2.12.1923), 160. výr. n. 

30.12.1880 n. Alfred Einstein, americký muzikológ  

nemeckého pôvodu, hudobný kritik a spisovateľ,     

(u. 13.2.1952), 130. výr. n. 
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30.12.1860 n. Giovanni Dimitrescu, rumunský operný 

spevák (tenor), (u. 4.3.1913), 150. výr. n. 

30.12.1910 n. Paul Frederick Bowles, americký hudobný  

skladateľ a spisovateľ (u.18.11.1999), 95. výr. n. 

30.12.1920 n. Dagmar Bellová, klavírna virtuózka a  

pedagogička, (vnučka J. L. Bellu), (u. 8.5.1999),  

90. výr. n. 

30.12.1980 u. Alois Sarauer, český klavirista, hudobný 

skladateľ a pedagóg (n. 16.6.1901), 30. výr. ú. 

30.12.2000             

u. Bohdan Warchal,   

pozri  27.1.1930,  

10. výr. ú. 

 

 
 

 

Bohdan Warchal 

 

31.12.1910 n. Vladislav Brunner, český flautista a hudobný 

pedagóg (u. 13.1.1989), 100. výr. n.   

31.12.1970 u. Cyril Scott, anglický hudobný skladateľ 

(n. 27.9.1879), 40. výr. ú. 

31.12.1950 u. Charles Koechlin, francúzsky hudobný 

skladateľ (n. 27.11.1867), 60. výr. ú. 
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Výročia, pri ktorých pramene neuvádzajú presný dátum  
 

asi 850  n. Hucbald of St Amand, benediktínsky mních, 

stredoveký hagiograf, skladateľ a teoretik, autor 

jedného zo starých notačných systémov  

(u. 20.6.930), 1080. výr. n. 

asi 990 n. Guido z Arezza, slávny taliansky učiteľ hudby 

a stredoveký hudobný teoretik (u. 17.5.1050), 

1020. výr. n. 

1245-1250 n. Adam de la Halle, francúzsky básnik, truvér a 

skladateľ organálneho viachlasu (u. asi  1285/8), 

1325  n. Francesco Landini, taliansky skladateľ, 

básnik, organista a výrobca nástrojov (u. 1397),  

685. výr. n. 

1410  n. Jean de Ockeghem, franko-flámsky skladateľ, 

spevák a kapelník (u. 6.2.1497), 600. výr. n. 

asi 1470 n. Elzéar Genet Carpentras , francúzsky 

skladateľ na dvore Ľudovíta XII. a pápeţa Leva 

X. (u. 14.6.1548), 540. výr. n. 

asi 1485 n. Clément Janequin, francúzsky skladateľ, 

majster chansonu a´cappella (u. po 1558), 

525. výr. n. 

1500  n. Christobal de Morales, španielsky hudobný 

skladateľ (u. 7.10.1553), 510. výr. n. 

1505  u. Jacob Obrecht, franko-flámsky hudobný 

skladateľ a kapelník (n. 1457/8 ), 505. výr. ú. 

asi 1505  n. Thomas Tallis, anglický hudobný skladateľ 

chrámovej hudby (u. 20./23.11.1585), 

555. výr. n. 

1515/1516  n. Cyprien de Rore, nizozemský hudobník, 

skladateľ starobenátskej školy                            

(u. 11./20.9.1565), 445. výr. ú. 

1525/1526 n. Giovanni Pierluigi da Palestrina, taliansky 

hudobný  skladateľ (u. 2.2.1594), 485. výr. n. 

asi 1550 n. Pedro de Cristo, portugalský hudobný 

skladateľ (u. 12.12.1618), 460. výr. n. 

asi 1560 n. Carlo Gesualdo di Venosa, taliansky skladateľ 

madrigalov a lutnista (u. 8.9.1613), 450. výr. n. 
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1565  n. Duarte Lobo, portugalský hudobný skladateľ 

(u. 24.9.1646), 445. výr. n. 

1575 n. Giovanni Maria Trabaci, taliansky hudobný 

skladateľ a organista (u. 31.12.1647), 435. výr.n. 

1580  n. Giovanni Girolamo Kapsberger, taliansky 

skladateľ, lutnista a gitarista nemeckého pôvodu 

(u. 17.1.1651), 430. výr. n. 

1600  n. Etienne Moulinié, francúzsky hudobný 

skladateľ (u. 1669), 410. výr. n. 

1610  u. Gregor Vít, organista v Dóme sv. Martina 

v Bratislave (n.?), 410. výr. ú. 

1610  n. Michel Lambert, francúzsky lutnista, učiteľ 

spevu, skladateľ piesní a baletov na francúzskom 

kráľovskom dvore (u. 27.6.1696), 400. výr. n. 

1615  n. Štefan Pilárik, slovenský skladateľ duchov-

ných piesní (u. pred 8.2.1693), 395. výr. n. 

1650 n. Johann Jacob Walther, nemecký huslista a 

skladateľ (u. 2.11.1717), 360. výr. n. 

1665  n. Nicolas Bruhns, nemecký skladateľ, organista 

a huslista (u. 29.3.1697), 345. výr. n. 

asi  1720  n. Papavoine (Pellecier), francúzsky huslista a 

jeden z prvých francúzskych skladateľov 

symfónií (u. asi 1793), 290. výr. n. 

1745  n. P. Cyprián Brandys (SchP), učiteľ hudby, 

piarista v Trenčíne (u. 1809), 265. výr. n. 

1770  u. Andrej Ambrozi, slovenský hudobný 

skladateľ a dirigent (n. 7.9.1709), 240. výr. ú. 

1800  n. Jozef Piťo, cigánsky primáš (u. 22.3.1886) 

210. výr. n. 

1820  u. Theodor Lotz, bratislavský výrobca 

dychových hudobných nástrojov (n. 1748),    

190. výr. ú. 

1835  n. Adolphe Léopold Danhauser, francúzsky 

hudobný skladateľ a pedagóg, autor klasickej 

príručky Théorie de la Musique (1872), dodnes 

pouţívanej vo Francúzsku (u. 1896), 175. výr. n. 
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1855  n. František Horváth, slovenský huslista, primáš 

(u. 4.4.1939), 155. výr. n. 

1860  n. Eugen Kossow, dirigent pôsobiaci aj 

v Bratislave (u. 24.1.1921), 150. výr. n. 

asi 1870  u. Karol Ertl, bratislavský husliar (n. 8.12.1813) 

140. výr. ú. 
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