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Úvod 
  

Rok 2023 je rokom 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Z knihovníckeho pohľadu sme sa s Českom nerozdelili. Každá krajina má totoiž 
v ISBN zahrnuté svoje identifikačné znaky, Slovensko má s Českom spoločné číslo 
80, podobne ako niektoré iné zaniknuté štátne útvary (Juhoslávia, ZSSR a ďalšie). 
Rovnaké okrúhle jubileum sa týka Slovenskej národnej sekcie Medzinárodnej 
asociácie hudobných knižníc (SNS IAML), ktorá je významným podporovateľom 
činnosti knižníc, archívov a dokumentačných stredísk zaoberajúcich sa hudbou 
a hudobnými materiálmi. Publikácia Kalendár výročí. Hudba sprostredkúva 
informácie o výročiach osobností hudobného sveta, nemôžem však aspoň v úvode 
nespomenúť prvý slovenský súbor starej hudby, priekopníka historicky poučenej 
interpretácie na dobových nástrojoch na Slovensku, v 90. rokoch jedného 
z najlepších európskych telies pre barokovú a klasicistickú hudbu, vytrvalého 
archívneho bádateľa a sprostredkovateľa hudby slovenskej proveniencie – súbor 
Musica aeterna, ktorý toho roku oslávi 50. výročie. 

Poďme teda k našim jubilujúcim osobnostiam. V roku 2023 očakávame 
okrúhle narodeniny slovenských muzikologičiek Nadi Földváriovej, Marty Hulkovej 
a Edity Marenčinovej, ktoré svojou košatou publicistickou aktivitou zanechali trvalý 
odkaz v slovenskej vede, školstve, kultúre, formovali laickú a odbornú verejnosť, 
vychovali niekoľko generácií vedcov a kultúrnych pracovníkov. Laudatio si zaslúžia 
aj výročia umelcov ako je Lívia Ághová, Marta Beňačková, Magdaléna 
Blahušiaková, Ladislav Déczi, Ladislav Dóša, František Griglák, Sidónia 
Haljaková-Gajdošová, Pavol Hammel, Eva Jenisová, Gabriel Jonáš, Sergej Kopčák, 
Víťazoslav Kubička, Peter Lipa, Pavol Zelenay a ďalší skladatelia, profesionálni 
hudobníci, hudobní teoretici a pedagógovia. Zo zahraničných osobností budú 
oslavovať Anne-Sophie Mutter, Ivo Pogorelich, Esa-Pekka Salonen, Felix Slováček, 
Andrew Lloyd Webber a iní. Zosnulých svetoznámych hudobných velikánov je také 
množstvo, že sa ani tí najznámejší z najznámejší nezmestia do úvodu, ktorý by 
nemal byť duplicitným menným zoznamom. Preto spomeniem len zlomok 
z domácich osobností: A. Albrecht, J. L. Bella, T. Frešo, J. N. Hummel, F. Kafenda, 
J. Kresánek, Lucia Popp, E. Rigler-Skalický, M. Ruppeldt, M. Schneider-Trnavský, 
E. Zavarský. Na zosnulých predchodcov s úctou a vďakou spomíname. Oslávencom 
touto cestou srdečne blahoželáme. 

Tento úvod píšem na konci roka 2022, v ktorom náš kalendár oslávil 
40 rokov existencie (prvý krát vyšiel pod názvom Významné výročia na rok 1982. 
Hudba). Úprimne si prajem, aby rok 2023 bol začatím ďalšej ničím neprerušenej 
quadraginty Kalendára výročí. Hudba. 

Zodpovedná redaktorka 
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Edičná poznámka 
 
Pri osobnostiach, ktoré majú v roku 2023 dve výročia, uvádzame pri prvom dátume 
všetky údaje, pri druhom dátume používame odkaz. Mená slovenských osobností sú 
z dôvodu prehľadnejšieho vyhľadávania zdôraznené tučným typom písma. 
Pri menách oslávencov, na ktorých sa v dobe ich života vzťahoval juliánsky 
kalendár, uvádzame dátumy v prvom rade podľa gregoriánskeho kalendára 
s nasledujúcim dátumom podľa juliánskeho kalendára v hranatej zátvorke, príklad: 
16.2. [4.2.] 1813 n. Semjon Gulak-Artemovskij, ukrajinský hudobný skladateľ 
a spevák (barytón), (u. 17.4. [5.4.] 1873), 205. výr. n.  
Gregoriánsky kalendár nariadil pápež Gregor XIII. pápežskou bulou Inter 
gravissimas roku 1582. Krajiny s rímsko-katolíckym vierovyznaním akceptovali 
nový kalendár hneď v roku 1582. Ostatné prijímali gregoriánsky kalendár postupne. 
Pre lepšiu orientáciu vyberáme teritóriá, pri ktorých je pravdepodobné, že sa budú 
týkať hudobných oslávencov uvedených v našom kalendári, avšak všeobecne je 
známy iba jeden dátum. Severské krajiny – v priebehu 18. storočia. Veľká Británia – 
1752. Katolícke kantóny vo Švajčiarsku – 1684; protestantské – 1701; obce Schiers 
a Grüsch – 1812. Osmanská ríša – 1917. Kresťanské ortodoxné krajiny prijali 
gregoriánsky kalendár pre civilné účely, pre cirkevné sa naďalej používa juliánsky, 
výnimočne kombinácia „starého“ a „nového“ štýlu: Bulharsko – 1916, Rusko – 
1918, Grécko – 1923.  
Dátumy nemožno prepočítavať automaticky, keďže sa líšia v rozmedzí od 11 do 14 
dní. Z uvedeného dôvodu uvádzame duálne dátumy len pri osobnostiach, u ktorých 
sa nám podarilo údaje zistiť z odborných zdrojov.  

 
Použité skratky 
n. = narodil sa 
u. = umrel 
výr. n. = výročie narodenia 
výr. ú. = výročie úmrtia 
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Január 
 
1. 1. 1583 n. Virginia Ramponi-Andreini, talianska herečka, poetka a speváčka  
   (soprán), (u.1629/1630), 440. výr. n   
1.1.1878 n. Edwin Franko Goldman, americký kapelník a hudobný skladateľ 

(u. 21.2.1956), 145. výr. n. 
1.1.1898 n. Marta Fuchs, nemecká operná speváčka (soprán),    
  (u. 22.9.1974), 125. výr. n. 
1.1.1898 n. Viktor Ullmann, český hudobný skladateľ a dirigent,   
 (u. 18.10.1944), 125. výr. n. 
1.1.1953 u. Ludomir Rózycki, poľský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg  
  (n. 6.11.1884), 70. výr. ú. 
2.1.1888 n. Tito Schipa, taliansky operný spevák (tenor), (u. 16.12.1965), 
 135. výr. n.  
2.1.1928 n. Alberto Zedda, taliansky dirigent, (u. 6.3.2017), 95. výr. n.  
2.1.1993 u. Karl Ahrendt, americký huslista, dirigent a hudobný skladateľ  
  (n. 3.3.1904), 30. výr. ú. 
3.1.1698 n. Pietro Metastasio [Trapassi], taliansky básnik a libretista,  jeho texty 

zhudobnilo viac ako 400 skladateľov (u. 12.4.1782),  325. výr. n. 
3.1.1823 n. Nicolas Jacques [Jaak Nikolaas] Lemmens, belgický organista 
  a hudobný skladateľ (u. 30.1.1881), 200. výr. n. 
3.1.1913 n. Viliam Fedor, slovenský zbormajster, hudobný pedagóg   
  a spisovateľ (u. 28.11.1979), 110. výr. n. 
3.1.1943 n. Heinz Karl Gruber, rakúsky hudobný skladateľ a kontrabasista,  
  80. výr. n. 
3.1.1983 u. Marion Talley, americká operná speváčka (soprán), (n. 20.12.1907), 

40. výr. ú. 
4.1.1908 u. Vilém Heš, český operný spevák (bas), (n. 3.7.1860), 115. výr. ú. 
4.1.2013 n. Pavol Bagin, slovenský dirigent, operný dramaturg a hudobný 
  skladateľ, (n. 11.5.1933), 10. výr. ú. 
5.1.1848 n. Adolf Krössing, český operný spevák (tenor), (u. 28.1.1933),  

175. výr. n. 
5.1.1888 u. Henri Herz, nemecký klavirista a skladateľ (n.6.1.1803), 135. výr. ú. 
5.1.1903 n. Leighton Lucas, anglický dirigent a skladateľ filmovej hudby  
  (u. 1.11.1982), 120. výr. n. 
6.1.1803 n. Henri Herz, pozri 5.1.1888, 220. výr. n. 
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6.1.1838 n. Max Bruch, nemecký hudobný skladateľ a dirigent    
  (u. 2.10.1920), 185. výr. n. 
6.1.1868 n. Vittorio Monti, taliansky hudobný skladateľ (u. 20.6.1922),  
  155. výr. n. 
6.1.1903 n. Maurice Abravanel, americký dirigent (u. 22.9.1993), 120. výr. n. 
6.1.1923 n. Viera Šedivá-Lipinská, slovenská muzikologička, 100. výr. n. 
6.1.1968 u. Stanislav Parýzek, český hudobný skladateľ a dirigent  
  (n. 6.11.1903), 55. výr. ú. 
6.1.1998 u. Jurij Vasiljevič Sviridov, ruský hudobný skladateľ, klavirista a  
  publicista (n. 16.12.1915), 25. výr. ú. 
7.1.1678 u. Johannes Flittner, nemecký hudobný skladateľ (n. 1.11.1618),  
  345. výr. ú. 
7.1.1943 n. Richard Armstrong, anglický dirigent, 80. výr. n. 
7.1.1983 u. Edith Coates, anglická operná speváčka (mezzosoprán),   
  (n. 31.5.1908), 40. výr. ú. 
8.1.1668 n. Jean Gilles, francúzsky hudobný skladateľ (u. 5.2.1705),   
  355. výr. n. 
8.1.1713 u. Arcangelo Corelli, taliansky hudobný skladateľ a huslista   
  (n. 17.2.1653), 310. výr. ú. 
8.1.1788 n. arcivojvoda Rudolph (Johann Joseph Rainer), syn cisára   
  Leopolda II., mecenáš hudby a amatérsky hudobník, Beethovenov 

priateľ a žiak (u. 24.7.1831), 235. výr. n. 
8.1.1938 n. Jevgenij Nesterenko, ruský operný spevák (bas) (u. 20.3.2021), 
  85. výr. n. 
8.1.1948 u. Richard Tauber, rakúsky skladateľ a operný spevák (tenor),  
  (n. 16.5.1891), 75. výr. ú. 
8.1.1998 u. Michael Tippett, anglický hudobný skladateľ (n. 2.1.1905), 

 25. výr. ú. 
9.1.1753 n. Luisa Rosa Todi, portugalská operná speváčka (mezzosoprán), 
  (u. 1.10.1833), 270. výr. n.  
9.1.1968 u. Louis François Aubert, francúzsky klavirista a hudobný skladateľ 

(n. 19.2.1877), 55. výr. ú. 
10.1.1683 n. Gasparo Visconti, taliansky hudobný skladateľ (u. po 1713),  
  340. výr. n. 
10.1.1783 n. Tadeus Amadé, klavirista a hudobný skladateľ, narodený   
  v Bratislave (u. 17.5.1845), 240. výr. n. 
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10.1.1863 n. Ľudmila Lehotská-Križková, slovenská hudobná skladateľka 
(u. 8.5.1946), 160. výr. n. 

10.1.1923 n. Jelena Hodžová-Medvecká, slovenská klaviristka   
  a pedagogička (u. 1999), 100. výr. n. 
10.1.1933 n. Alexander Melicher, slovenský muzikológ, 90. výr. n. 
10.1.1933 n. Akira Miyoshi, japonský hudobný skladateľ (u. 4.10.2013), 

90. výr. n. 
10.1.1948 n. Mischa Maisky, litevský violončelista, 75. výr. n. 
10.1.1963 u. Tadeusz Szeligowski, poľský hudobný skladateľ a pedagóg  

(n. 13.9.1896), 60. výr. ú. 
11.1.1703 n. Columban Praelisauer, nemecký hudobný skladateľ  

(u. 23.10.1752), 320. výr. n. 
11.1.1763 u. Giovanni Benedetto Platti, taliansky hudobný skladateľ  

(n. 9.7.1697), 260. výr. ú. 
11.1.1813 u. Giuseppe Aprile, taliansky spevák (kastrát), (n. 28.10.1732), 

210. výr. ú. 
11.1.1948 n. Boris Banáry, slovenský muzikológ a pedagóg, 75. výr. n. 
11.1.1968 u. Mariano Stabile, taliansky operný spevák (barytón),  

(n. 12.5.1888), 55. výr. ú. 
11.1.1973 u. Rudolf Kubín, český hudobný skladateľ (n. 10.1.1909),  

50. výr. ú. 
11.1.1978 u. Vítězslav Bill, český hudobný skladateľ a rozhlasový režisér  

(n. 7.6.1903), 45. výr. ú. 
12.1.1888 n. Claude Delvincourt, francúzsky hudobný skladateľ   

(u. 5. 4. 1954), 135. výr. n. 
12.1.1913 n. Tibor Gašparek, slovenský huslista a pedagóg  

(u. 11.11.1991), 110. výr. n. 
12.1.1933 u. Václav Suk, český huslista, dirigent a hudobný skladateľ  

(n. 16.11.1861), 90. výr. ú.  
12.1.1958 u. Arthur Shepherd, americký hudobný skladateľ (n. 19.2.1880),  

65. výr. ú. 
13.1.1683 n. Johann Christoph Graupner, nemecký hudobný skladateľ, 

(u. 10.5.1760), 340. výr. n. 
13.1.1748 n. František Petzník, slovenský organár (u. 2.3.1815), 275. výr. n. 
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(n. 16.11.1861), 90. výr. ú.  
12.1.1958 u. Arthur Shepherd, americký hudobný skladateľ (n. 19.2.1880),  

65. výr. ú. 
13.1.1683 n. Johann Christoph Graupner, nemecký hudobný skladateľ, 

(u. 10.5.1760), 340. výr. n. 
13.1.1748 n. František Petzník, slovenský organár (u. 2.3.1815), 275. výr. n. 
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13.1.1828 u. Elizabeth Anspach, francúzska spisovateľka a hudobná skladateľka, 
(n. 17.12.1750), 195. výr. ú. 

13.1.1838 u. Ferdinand Ries, nemecký hudobný skladateľ (n. 28.11.1784),  
185. výr. ú. 

13.1.1893 n. Jan Evangelista Zelinka, český hudobný skladateľ, (u. 30.6.1969), 
130. výr. n. 

13.1.1903 n. Charles Kullman, americký operný spevák (tenor), (u. 8.2.1983), 
1120. výr. n. 

13.1.1938 n. Ivan Palovič, slovenský klavirista a pedagóg (u. 12.12.1993),  
85. výr. n. 

13.1.1973 n. Juan Diego Flores, peruánsky operný spevák (tenor), 50. výr. n. 
13.1.1993 u. Mozart Camargo Guarnieri, brazílsky dirigent a skladateľ  

(n. 1.2.1907), 30. výr. ú. 
14.1.1888 u. Stephen Heller, klavírny virtuóz a hudobný skladateľ maďarského 

pôvodu (n. 15.5.1813), 135. výr. ú. 
14.1.1893 n. Karel Barvitius, český hudobný skladateľ a vydavateľ (u. 6.2.1949), 

130. výr. n. 
14.1.1893 n. Ivor Novello, anglický hudobný skladateľ, dramatik a herec  

(u. 6.3.1951), 130. výr. n. 
15.1.2003 u. Přemysl Kočí, český operný spevák (barytón), (n. 1.6.1917),  

20. výr. ú. 
16.1.1728 n. Niccolo Piccini, taliansky hudobný skladateľ (u. 7.5.1800),  

295. výr. n. 
16.1.1928 n. Pilar Lorengar, španielska operná speváčka (soprán), (u. 2.6.1996), 

95. výr. n. 
16.1.2003 u. Maria Tauberová, česká operná speváčka (soprán), (n. 28.4.1911), 
  20. výr. ú. 
17.1.1738 u. Jean-Francois Dandrieu, francúzsky organista a hudobný   
  skladateľ (n. 1681/1682), 285. výr. ú. 
17.1.1828 n. Ede (Eduard) Reményi, maďarský huslista (u. 15.5.1898),   
  195. výr. n. 
17.1.1938 n. Bohuslav Řehoř, český hudobný skladateľ, 85. výr. n.  
18.1.1893 n. Vladimír Meličko, slovenský hudobný skladateľ a kritik   
  (u. 11.11.1946), 130. výr. n.  
18.1.1893 n. John Laurence Seymour, americký hudobný skladateľ   
  (u. 1.2.1986), 130. výr. n. 
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18.1.1918 u. Bohuslav Jeremiáš, český hudobný skladateľ a pedagóg  
  (n. 1.5.1859), 105. výr. ú. 
19.1.1613 n. Jacques Huyn, francúzsky kňaz a hudobný skladateľ 

(u. 27.5.1652), 410. výr. n. 
19.1.1883 n. Hermann Abendroth, nemecký dirigent (u. 29.5.1956), 

140. výr. n. 
19.1.1903 n. Ervin Nyíregyházi, maďarský klavirista (u. 13.4.1987),   
  120. výr. n. 
19.1.1948 u. Jozef Škultéty, slovenský historik a lingvista, autor a vydavateľ 
  spevníkov slovenských piesní (n. 25.11.1853), 75. výr. ú. 
19.1.1973 u. René Kubínský, český dirigent (n. 6.5.1908), 50. výr. ú. 
19.1.1988 u. J. A. Mravinskij, ruský dirigent a hudobný pedagóg 

(n. 4.6. [22.5.] 1903), 35. výr. ú. 
19.1.2013 u. Melánia Olláryová, slovenská speváčka populárnych piesní  

(n. 8.8.1928), 10. výr. ú. 
20.1.1703 n. Joseph–Hector Fiocco, belgický hudobný skladateľ, organista 

a čembalista (u. 21.6.1741), 320. výr. nar. 
20.1.1798 u. Johann Christian Cannabich, nemecký hudobný skladateľ   
  (n. 12.12.1731), 225. výr. ú. 
20.1.1903 n. Jozef Petr, český dirigent, zbormajster a pedagóg, pôsobiaci  
  na Slovensku (u. 2.1.1981), 120. výr. n. 
20.1.1928 Antonio de Almeida, francúzsky dirigent a hudobný skladateľ   

(u. 18.2.1997), 95. výr. n. 
21.1.1793 n. Gertrude Van den Bergh, holandská klaviristka a hudobná 

skladateľka (u. 10.9.1840), 230. výr. n. 
21.1.1848 n. Henri Duparc, francúzsky hudobný skladateľ (u. 12.2.1933),  
  175. výr. n. 
21.1.1913 u. Karol Salva, slovenský publicista a kníhtlačiar, vydal viaceré  
  slovenské spevníky a hudobniny (n. 11.8.1849), 110. výr. ú. 
21.1.1943 u. Otakar Šín, český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg 

(n. 23.4.1881), 80. výr. ú. 
21.1.1948 u. Ermanno Wolf-Ferrari, hudobný skladateľ nemecko-talianskeho 

pôvodu (n. 12.1.1876), 75. výr. ú. 
21.1.1973 u. Bence Szabolcsi, maďarský muzikológ (n. 2.8.1899), 50. výr. ú. 
21.1.1993 u. Ján Zimmer, slovenský klavirista a hudobný skladateľ   
  (n. 16.5.1926), 30. výr. ú. 
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22.1.1873 n. Otto Berger, český violončelista (u. 30.6.1897), 150. výr. n. 
22.1.1943 n. Jiří Štaidl, český textár populárnej hudby (u. 9.10.1973), 80. výr. n. 
23.1.1858 u. Luigi Lablache, taliansky operný spevák (bas), (n. 6.12.1794),  
  165. výr. ú. 
23.1.1888 n. Jerzy Gablenz, poľský hudobný skladateľ (u. 11.11.1937),  
  135. výr. n. 
23.1.1903 n. Ivan Galamian, americký huslista arménskeho pôvodu   
  (u. 14.4.1981), 120. výr. n. 
23.1.1913 n. Ernest Zachovay (Zahovay), slovenský hudobný skladateľ  
  (u. 29.5.1998), 110. výr. n. 
23.1.1923 n. Jozef Palka, slovenský zbormajster, 100. výr. n. 
24.1.1473 n. Conrad Paumann, nevidiaci nemecký organista a hudobný  
  skladateľ (n. cca 1410), 550. výr. ú. 
24.1.1758 n. Johann Chrysostomus Drexel, rakúsky hudobný skladateľ   
  (u. 9.2.1801), 265. výr. n. 
24.1.1883 u. Friedrich von Flotow, nemecký hudobný skladateľ    
  (n. 27.4.1812), 140. výr. ú. 
24.1.1918 n. Gottfried von Einem, rakúsky hudobný skladateľ    
  (u. 12.7.1996), 105. výr. n. 
24.1.1953 n. Jurij Bašmet, ruský violista a dirigent, 70. výr. n. 
24.1.1983 u. Aladár Móži, slovenský huslista, pedagóg a hudobný skladateľ 
  (n. 21.5.1923), 40. výr. ú. 
25.1.1858 n. Giuseppe Radiciotti, talianský hudobný skladateľ a muzikológ 

(u. 6.4.1931), 165. výr. n. 
25.1.1913 n. Witold Lutoslawski, poľský hudobný skladateľ (u. 7.2.1994),  
  110. výr. n. 
25.1.1958 n. Vincenzo La Scola, taliansky operný spevák (tenor), (u. 15.4.2011),
  65. výr. n. 
26.1.1613 n. Johann Jakob Wolleb, nemecký hudobný skladateľ    
  (u. 30.10.1667), 410. výr. n. 
26.1.1798 u. Christian Gottlob Neefe, nemecký hudobný skladateľ a dirigent 

(n. 5.2.1748), 225. výr. ú. 
26.1.1843 n. Ján Mocko, slovenský autor hymnických skladieb    
  (u. 17.11.1911), 180. výr. n. 
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26.1.1908 n. Stéphane Grappelli, francúzsky jazzový huslista (u. 1.12.1997),  
  115. výr. n. 
26.1.1948 u. Ignaz Friedman, poľský klavirista a hudobný skladateľ   
  (n. 13.2.1882), 75. výr. ú. 
26.1.1948 n. Boris Belkin, izraelský huslista ruského pôvodu, 75. výr. n. 
27.1.1758 u. Senesino (Francesco Bernardi), taliansky spevák – kastrát   
  (n. 31.10.1686), 265. výr. ú. 
27.1.1823 n. Edouard Lalo, francúzsky hudobný skladateľ španielskeho  
  pôvodu (u. 22.4.1892), 200. výr. n. 
27.1.1918 n. Lyle Russel „Skitch“ Henderson, americký dirigent   
  (u. 1.11.2005), 105 výr. n. 
27.1.1928 n. Jean Michel Damase, francúzsky klavirista a hudobný skladateľ 

(u. 21.4.2013), 95. výr. n.  
27.1.1948 n. Jean-Philippe Collard, francúzsky klavirista, 75. výr. n. 
28.1.1868 n. Frederic Archibald Lamond, škótsky klavirista a hudobný   
  skladateľ (u. 21.2.1948), 155. výr. n. 
28.1.1868 n. Julian Aguirre, argentínsky hudobný skladateľ (u. 13.8.1924),  
  155. výr. n. 
28.1.1933 n. Spiro Malas, americký operný spevák (bas), 90. výr. n. 
28.1.1933 u. Adolf Krössing, pozri 5.1.1848, 90. výr. ú. 
28.1.1968 u. Július Móži, slovenský hudobný skladateľ, dirigent a huslista 

(n. 27.3.1908), 55. výr. ú. 
29.1.1813 u. Ján Jozef Rössler, slovenský hudobný skladateľ, pôsobiaci  
  v Prahe (n. 22.8.1771), 210. výr. ú. 
29.1.1843 n. Anton P. Bulla, slovenský zberateľ ľudových piesní (u. 5.9.1873),
  180. výr. n. 
29.1.1893 n. Martian Negrea, rumunský hudobný skladateľ (u. 13.7.1973),  
 130. výr. n. 
29.1.1893 n. Edric Cundell, anglický dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 19.3.1961), 130. výr. n. 
29.1.1898 n. Fernand Quinet, belgický violončelista, hudobný skladateľ  
  a dirigent (u. 24.10.1971), 125. výr. n. 
29.1.1898 n. Marie Müllerová, česká operná speváčka (soprán),  (u. 15.3.1958), 

125. výr. n. 
29.1.1943 n. Irma Urrila, fínska operná speváčka (soprán), 80. výr. n. 
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30.1.1833 n. Marie Wilt, rakúska operná speváčka (soprán), (u. 24.9.1891),  
  190. výr. n. 
30.1.1918 n. Jaroslav Krombholc, český dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 16.7.1983), 105. výr. n. 
30.1.1933 n. Richard Dufallo, americký dirigent a klarinetista (u. 16.6.2000),  

 90. výr. n. 
30.1.1963 u. Francis Poulenc, francúzsky hudobný skladateľ (n. 7.1.1899),  
  60. výr. ú. 
30.1.1998 u. Richard Cassily, americký operný spevák (tenor), (n.14.12.1927), 

25. výr. ú. 
31.1.1573 n. Ambrosius Metzger, nemecký hudobný skladateľ (u. 1632),  
  450. výr. ú. 
31.1.1783 u. Caffarelli (Gaetano Majorano), taliansky spevák (kastrát),   
  (n. 12.4.1710), 240. výr. ú. 
31.1.1798 n. Carl Gottlieb Reissiger, nemecký dirigent a hudobný skladateľ  
  (u. 7.11.1859), 225. výr. n. 
31.1.1823 n. Ferdinand Rohoň, slovenský hudobný skladateľ    
  (u. 10.3.1884), 200. výr. n. 
31.1.1913 n. Héctor Iglesias Villoud, argentínsky hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 31.8.1988), 110. výr. n. 
31.1.1978 u. Margit Angerer, maďarská operná speváčka (soprán), 

(n. 6.11.1903), 45. výr. ú. 
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Február 
 
1.2.1633 n. Gabriel Schütz (Schütze), nemecký hudobný skladateľ, violista 

a kornetista (u. 9.8.1710), 390. výr. n. 

1.2.1743 u. Giuseppe Ottavio Pitoni, taliansky hudobný skladateľ   
  (u.18.3.1657), 280. výr. ú. 
1.2.1908 u. Dennis O´Sullivan, americký operný spevák (barytón),   
  (n. 25.4.1868), 115. výr. ú. 
2.2.1563 u. Hans Neusiedler, nemecký lutnista a nástrojár, narodený   
  v Bratislave  (n. 1508), 460. výr. ú. 
2.2.1818 n. Ignác Kohut, český hudobný skladateľ, regenschori a dirigent  
 pôsobiaci na Slovensku, (u. 9.2.1898), 205. výr. n. 
2.2.1883 n. Michail Fabianovič Gnesin, ruský hudobný skladateľ   
 (u. 5.5.1957), 140. výr. n. 
2.2.1888 n. Irene Scharrer, anglická klaviristka (u. 11.1.1971), 135. výr. n. 
2.2.1988 u. Solomon Cutner, anglický klavirista (n. 9.8.1902), 35. výr. ú. 
2.2.1988 u. Zita Strnadová-Paráková, slovenská klaviristka (n. 12.3.1915), 

35. výr. ú. 
3.2.1648 n. Louis Bouteiler, francúzsky hudobný skladateľ a chrámový  
  hudobník (u. 7.2.1725), 375. výr. n. 
3.2.1848 n. Josef Mödlinger, nemecký operný spevák (bas), (u. 14.4.1927), 

175. výr. n. 
3.2.1973 u. Július Letňan, slovenský hudobný skladateľ a organista 

(n. 14.12.1914), 50. výr. ú. 
3.2.1973 u. Edward Lockspeiser, anglický muzikológ (n. 21.5.1905),   
  50. výr. ú. 
4.2.1553 u. Caspar Othmayr, nemecký hudobný skladateľ (n. 12.3.1515),  
  470. výr. ú. 
4.2.1808 n. Michael Andrew Costa, anglický dirigent a skladateľ talianskeho  

pôvodu (u. 29.4.1884), 215. výr. n. 
4.2.1808 n. Josef Kajetán Tyl, český dramatik a organizátor kultúrneho 
 života (u. 11.7.1856), 215. výr. n. 
4.2.1928 n. Danica Móžiová-Nováková, slovenská klaviristka (u. 16.4.2009), 

95. výr. n. 
4.2.1933 n. Naďa Földváriová, slovenská muzikologička, 90. výr. n. 
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  hudobník (u. 7.2.1725), 375. výr. n. 
3.2.1848 n. Josef Mödlinger, nemecký operný spevák (bas), (u. 14.4.1927), 

175. výr. n. 
3.2.1973 u. Július Letňan, slovenský hudobný skladateľ a organista 

(n. 14.12.1914), 50. výr. ú. 
3.2.1973 u. Edward Lockspeiser, anglický muzikológ (n. 21.5.1905),   
  50. výr. ú. 
4.2.1553 u. Caspar Othmayr, nemecký hudobný skladateľ (n. 12.3.1515),  
  470. výr. ú. 
4.2.1808 n. Michael Andrew Costa, anglický dirigent a skladateľ talianskeho  

pôvodu (u. 29.4.1884), 215. výr. n. 
4.2.1808 n. Josef Kajetán Tyl, český dramatik a organizátor kultúrneho 
 života (u. 11.7.1856), 215. výr. n. 
4.2.1928 n. Danica Móžiová-Nováková, slovenská klaviristka (u. 16.4.2009), 

95. výr. n. 
4.2.1933 n. Naďa Földváriová, slovenská muzikologička, 90. výr. n. 
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4.2.1943 n. Nora Blahová (Bencúrová), slovenská speváčka populárnej hudby 
80. výr. n. 

4.2.1983  u. Ján Klimo, slovenský organizátor a propagátor robotníckych 
   spevokolov (n. 15.7.1892), 40. výr. ú. 
4.2.1933 u. Bohumil Pták, český operný spevák (tenor), (n. 14.6.1869),  
  90. výr. ú. 
5.2.1748 n. Christian Gottlob Neefe, pozri 26.1.1798, 275. výr. n. 
5.2.1848 n. Luigi Mancinelli, taliansky hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 2.2.1921), 175. výr. n. 
5.2.1868 n. Lodewijk Mortelmans, belgický hudobný skladateľ   
  (u. 24.6.1952), 155. výr. n. 
6.2.1903 n. Claudio Arrau, čílsky klavirista (u. 9.6.1991), 120. výr. n. 
7.2.1878 n. Ossip Gabrilowitsch, americký klavirista a dirigent ruského  
  pôvodu (u. 14.9.1936), 145. výr. n. 
7.2.1883 n. James Hubert Blake, americký klavirista, autor prvých čer- 
  nošských muzikálov (u. 12.2.1983), 140. výr. n. 
7.2.1898 n. Ladislav Stanček, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg  
  (u. 15.4.1979), 125. výr. n. 
7.2.1918 u. Alexander Tanejev, ruský hudobný skladateľ (n. 17.11.1850),  
  105. výr. ú. 
7.2.1948 u. Ján Ebringer, hudobný skladateľ, textár slovenskej populárnej 
  hudby (n. 24.3.1907), 75. výr. n. 
8.2.1858 n. Marie Laušmannová, česká operná a operetná speváčka   
  a pedagogička (u. 25.10.1933), 165. výr. n. 
8.2.1888 n. Matthijs Vermeulen, holandský hudobný skladateľ    
  (u. 26.7.1967), 135. výr. n. 
8.2.1903 n. Běla Rozumová-Chalabalová, česká operná speváčka 

(soprán), (u. 5.8.1986), 120. výr. n. 
8.2.1928 n. Osian Ellis, velšský harfista a spevák (tenor) (u. 5.1.2021), 
  95. výr. n. 
8.2.1943 n. Edita Marenčinová, slovenská muzikologička, hudobná   
  kritička a pedagogička, 80. výr. n. 
8.2.1943 n. Malcolm Donnelly, austrálsky operný spevák (tenor),   
  80. výr. n. 
8.2.1983 u. Charles Kullman, pozri 13.1.1903, 40. výr. ú. 
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9.2.1898 u. Ignác Kohut, pozri 2.2.1818, 125. výr. ú. 
9.2.1928 n. Miklós Erdélyi, maďarský dirigent (u. 1.9.1993), 95. výr. n. 
9.2.1938 n. Vojtech Schrenkel, slovenský operný spevák (tenor),   
  (u. 30.12.1986), 85. výr. n. 
9.2.1953 u. Rudolf Leo Vašata, český hudobný skladateľ (n. 8.4.1888),  
  70. výr. ú. 
9.2.1988 u. Kurt Adler, nemecký dirigent a operný riaditeľ rakúskeho   
  pôvodu (n. 2.4.1905), 35. výr. ú. 
10.2.1878 n. Zdeněk Nejedlý, zakladateľ českej hudobnej vedy, historik,  
  umelecký kritik a estetik (u. 9.3.1962), 145. výr. n. 
10.2.1923 n. Cesare Siepi, taliansky operný spevák (bas) (u. 5.7.2010),   
  100. výr. n. 
11.2.1708 n. Egidio Romualdo Duni, taliansky hudobný skladateľ   
  (u. 11.6.1775), 315. výr. n. 
11.2.1873 n. Fjodor Ivanovič Šaljapin, ruský operný spevák (bas), (u. 12.4.1938), 

150. výr. n. 
12.2.1653 n. Siface (Giovanni Francesco Grossi), taliansky spevák (kastrát),  
  (u. 29.5.1697), 370. výr. n. 
12.2.1813 n. Otto Ludwig, nemecký básnik, hudobník a esejista    
  (u. 25.2.1865), 210. výr. n. 
12.2.1888 n. Viktor Kolár, slovenský huslista a dirigent, pôsobiaci v USA  
  (u. 1957), 135. výr. n. 
12.2.1903 n. Todd Duncan, americký operný spevák (barytón),    
  (u. 28.2.1998), 120. výr. n. 
12.2.1933 u. Henri Duparc, pozri 21.1.1848, 90. výr. ú. 
12.2.1963 u. Pavel Petrík, slovenský hudobný skladateľ (n. 27.7.1893),  
  60. výr. ú. 
12.2.1973 u. Benjamin Frankel, anglický hudobný skladateľ filmovej 

hudby (n. 31.1.1906), 50. výr. ú. 
12.2.1983 u. James Hubert Blake, pozri 7.2.1883, 40. výr. ú. 
12.2.1988 u. Leon Goossens, anglický hobojista (n. 12.6.1897), 35. výr. ú. 
13.2.1693 u. Johann Kaspar von Kerl, nemecký organista, zbormajster   
  a skladateľ (n. 9.4.1627), 330. výr. ú. 
13.2.1883 u. Richard Wagner, nemecký hudobný skladateľ, básnik 

a spisovateľ (n. 22.5.1813), 140. výr. ú. 
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14.2.1573 u. Ján Silván, slovenský básnik, autor duchovných piesní   
  (n. 1493), 450. výr. ú. 
14.2.1758 n. Francois Lays (Lai, Lay, Lais), francúzsky operný spevák   
  (barytón), (u. 30.3.1831), 265. výr. n. 
14.2.1778 n. Fernando Sor, španielsky gitarista a hudobný skladateľ   
  (u. 10.7.1839), 245. výr. n. 
14.2. [2.2.] 1813 n. Alexander Sergejevič Dargomyžskij, ruský hudobný  

skladateľ (u. 17.1. [5.1.] 1869), 210. výr. n. 
14.2.1978 u. Jindřich Rohan, český dirigent (n. 14.5.1919), 45. výr. ú. 
14.2.1988 u. Frederic Loewe, americký hudobný skladateľ a klavirista   
  rakúskeho pôvodu, autor muzikálovej hudby (n. 10.6.1901),   
  35. výr. ú. 
15.2.1808 n. Josef Vašák, český hudobný skladateľ a pedagóg (u. 9.7.1875), 

215. výr. n. 
15.2.1833 u. Ignác Ružička, huslista, kapelník a hudobný skladateľ,   
  rodák z Pezinku (n. 18.4.1777), 190. výr. ú. 
15.2.1858 n. Marcella Sembrich, americká operná speváčka (soprán),   
  poľského pôvodu (u. 11.1.1935), 165. výr. n. 
15.2.1908 n. Jozef Šamko, slovenský hudobný pedagóg, muzikológ   
  a publicista (u. 23.11.1980), 115. výr. n. 
15.2.1948 n. Edward McGuire, škótsky hudobný skladateľ, 75. výr. n. 
15.2.1973 u. Angela Cziczková, slovenská klaviristka a hudobná 

skladateľka (n. 28.4.1888), 50. výr. ú. 
15.2.2003 u. Miroslav Horníček, český herec, dramaturg, libretista, textár 

a spisovateľ (n. 10.11.1918), 20. výr. ú. 
16.2.1653 u. Johannes Schultz, nemecký organista a hudobný skladateľ   
  (n. 26.6.1582), 370. výr. n. 
16.2.1803 u. Jan Václav Stich-Punto, český hornista a hudobný skladateľ  
  (n. 28.9.1746), 220. výr. ú. 
16.2. [4.2.] 1813 n. Semjon Gulak-Artemovskij, ukrajinský hudobný skladateľ   
  a spevák (barytón), (u. 17.4. [5.4.] 1873), 210. výr. n. 
16.2.1873  u. Jan Křtitel Pišek, český operný spevák (barytón), (n. 13.10.1814), 

150. výr. ú. 
16.2.1878 n. Selim Palmgren, fínsky klavirista, dirigent a hudobný skladateľ 
  (u. 13.12.1951), 145. výr. n. 
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16.2.1928 n. Ladislav Dóša, slovenský organista, hudobný skladateľ   
  a publicista, 95. výr. n. 
16.2.1938 n. John Corigliano, americký hudobný skladateľ, 85. výr. n. 
16.2.1963 u. László Lajtha, maďarský hudobný skladateľ, muzikológ   
  a pedagóg (n. 30.6.1892), 60. výr. ú. 
17.2.1653 n. Arcangelo Corelli, pozri 8.1.1713, 370. výr. n. 
17.2.1883 u. Napoléon Coste, francúzsky gitarista a hudobný skladateľ   
  (n. 27.6.1805), 140. výr. ú. 
17.2.1893 n. Margita Furchová-Reisenbergerová, slovenská hudobná  
  spisovateľka (u. ?), 130. výr. n. 
17.2.1903 u. Joseph Parry, velšský hudobný skladateľ (n. 21.5.1841), 

120. výr. ú. 
17.2.1913 n. René Leibowitz, francúzsky hudobný skladateľ a dirigent   
  poľského pôvodu (u. 29.8.1972), 110. výr. n. 
17.2.1953 u. František Hanus, slovenský dirigent a upravovateľ ľudových  
  piesní (n. 13.1.1890), 70. výr. ú. 
18.2.1818 n. Marianna Barbieri-Nini, talianska operná speváčka (soprán), 

(u. 27.11.1887), 205. výr. n. 
18.2.1923 n. Zdeněk Podskalský, český režisér a scénarista (u. 29.10.1993), 

100 výr. n. 
18.2.1958 u. Jaroslav Kvapil, český hudobný skladateľ, dirigent a klavirista  
  (n. 21.4.1892), 65. výr. ú. 
19.2.1653 u. Luigi Rossi, taliansky hudobný skladateľ, lutnista a spevák  
  (n. 1597/1598), 370. výr. ú. 
19.2.1743 n. Luigi Boccherini, taliansky hudobný skladateľ (u. 28.5.1805),  
  280. výr. n. 
19.2.1863 n. Tobias Emanuel Moór, maďarský hudobný skladateľ 

a vynálezca (u. 20.10.1931), 160. výr. n.      
19.2.1913 n. Alvin Etler, americký hudobný skladateľ a hobojista 

(u. 13.6.1973), 110. výr. n.   
19.2.1973 u. József Szigeti, maďarský huslista pôsobiaci v USA, 
  (n. 5.9.1892), 50. výr. ú. 
20.2.1523 n. Jan Blahoslav, český hudobný teoretik, autor prvej náuky o hudbe 

v českom jazyku (u. 24.11.1571), 500. výr. n. 
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20.2.1763 n. Vojtěch Matyáš Jírovec, český hudobný skladateľ    
  (u. 19.3.1850), 260. výr. n. 
20.2.1893 u. Martin Šaško, slovenský organár (n. 28.4.1807), 130. výr. ú. 
20.2.1903 n. Karel Janeček, český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg  
  (u. 4.1.1974), 120. výr. n. 
20.2.1928 u. Carl Valentine Lachmund, americký klavirista a pedagóg   
  (n. 27.3.1853), 95. výr. ú. 
20.2.1953 n. Riccardo Chailly, talinsky dirigent, 70. výr. n. 
20.2.1958 u. Isidore Philipp, francúzsky klavirista (n. 2.9.1863), 65. výr. ú. 
20.2.1983 u. Arno Schellenberg, nemecký operný spevák (barytón), 

(n. 16.11.1903), 40. výr. ú. 
20.2.1993 u. Janka Guzová-Becková, slovenská speváčka ľudových piesní  
  (n. 4.4.1917), 30. výr. ú. 
21.2.1878 n. Fritz Cortolezis, nemecký hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 13.3.1934), 145. výr. n. 
21.2.1893 n. Andrés Segovia, španielsky gitarista (u. 2.6.1987), 130. výr. n. 
21.2.1928 n. Andreas Agrelli, rakúsky operný spevák (barytón), (u. febr. 2009) 

95. výr. n. 
21.2.1948 u. Frederic Archibals Lamond, pozri 28.1.1868, 75. výr. ú. 
22.2.1833 n. Josef Förster, český organista, hudobný skladateľ, teoretik  
  a pedagóg (u. 3.1.1907), 190. výr. n. 
22.2.1883 n. Jaroslav Kocian, český huslista, hudobný pedagóg a skladateľ  
  (u. 8.3.1950), 140. výr. n. 
22.2.1903 u. Hugo Wolf, rakúsky hudobný skladateľ (n. 13.3.1860),   
  120. výr. ú. 
22.2.1903 n. Robert Weede, americký herec a spevák (barytón), 

(u. 9.7.1972), 120. výr. n. 
22.2.2013 u. Wolfgang Sawalisch, nemecký dirigent (n. 26.8.1923), 10. výr. ú. 
23.2.1903 u. Friedrich Grutzmacher, nemecký violončelista a hudobný   
  skladateľ (n.1.3.1832), 120. výr. ú. 
23.2.1903 n. Emil Doležel, český dirigent a hudobný skladateľ tanečnej  
  hudby, pôsobiaci na Slovensku (u. 6.1.1960), 120. výr. n. 
23.2.1918 u. Sophie Menter, nemecká klaviristka a hudobná skladateľka  
  (n. 29.7.1846), 105. výr. ú. 
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23.2.1973 u. František Hertl, český kontrabasista, dirigent a hudobný   
  skladateľ (n. 18.4.1906), 50. výr. ú. 
23.2.1983 u. Achille Braschi, taliansky operný spevák (tenor), (n. 1909),  
  40. výr. ú. 
24.2.1898 u. Juraj Matúška, slovenský básnik (n. 14.11.1809), 125. výr. ú. 
24.2.1913 n. Matej Belaj, slovenský hudobný skladateľ a kapelník   
  (u. 3.4.1976), 110. výr. n. 
24.2.1933 n. Renata Scotto, talianska operná speváčka (soprán), 90. výr. n. 
25.2.1643 u. Marco da Gagliano, taliansky operný skladateľ (n. 1.5.1582),  
  380. výr. ú. 
25.2.1808 n. Jan Pavel Martinovský, český hudobný skladateľ, (u. 7.11.1873), 

215. výr. n. 
25.2.1853 n. Milan Lichard, slovenský hudobný skladateľ (u. 21.4.1935),  
  170. výr. n. 
25.2.1873 n. Enrico Caruso, taliansky operný spevák (tenor), (u. 2.8.1921),  
  150. výr. n. 
25.2.1883 n. Kazimierz Garbusinski, poľský hudobný skladateľ (u. 29.6.1945), 

140. výr. n. 
25.2.1938 u. Julie Reisserová, česká hudobná skladateľka (n. 9.10.1888),  
  85. výr. ú. 
25.2.1938 u. Ružena Maturová, česká operná speváčka (soprán),   
  (n. 2.9.1869), 85. výr. ú. 
25.2.1948 n. Dennis O´Neill, velšský operný spevák (tenor), 75. výr. n. 
25.2.1978 u. Jozef Šátek, slovenský kňaz, hudobný pedagóg, historik   
  a prekladateľ (n. 10.2.1910), 45. výr. ú. 
26.2.1768 n. Carlo Casaccia, talianský operný spevák, (u. 1828), 255. výr. n. 
26.2.1878 n. Ema Destinnová, česká operná speváčka (soprán),    
  (u. 28.1.1930), 145. výr. n. 
26.2.1888 n. Ludmila Prokopová, česká klaviristka a operná speváčka   
  (u. 6.6.1959), 135. výr. n. 
26.2.1913 u. Felix Draeseke, nemecký hudobný skladateľ (n. 7.10.1835),  
  110. výr. ú. 
27.2.1718 u. Václav Karel Holan-Rovenský, český organista a hudobný  
  skladateľ (n. 1644), 305. výr. n. 
27.2.1848 n. Charles Hubert Hastings Parry, anglický hudobný skladateľ  
  (u. 7.10.1918), 175. výr. n. 
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23.2.1973 u. František Hertl, český kontrabasista, dirigent a hudobný   
  skladateľ (n. 18.4.1906), 50. výr. ú. 
23.2.1983 u. Achille Braschi, taliansky operný spevák (tenor), (n. 1909),  
  40. výr. ú. 
24.2.1898 u. Juraj Matúška, slovenský básnik (n. 14.11.1809), 125. výr. ú. 
24.2.1913 n. Matej Belaj, slovenský hudobný skladateľ a kapelník   
  (u. 3.4.1976), 110. výr. n. 
24.2.1933 n. Renata Scotto, talianska operná speváčka (soprán), 90. výr. n. 
25.2.1643 u. Marco da Gagliano, taliansky operný skladateľ (n. 1.5.1582),  
  380. výr. ú. 
25.2.1808 n. Jan Pavel Martinovský, český hudobný skladateľ, (u. 7.11.1873), 

215. výr. n. 
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25.2.1873 n. Enrico Caruso, taliansky operný spevák (tenor), (u. 2.8.1921),  
  150. výr. n. 
25.2.1883 n. Kazimierz Garbusinski, poľský hudobný skladateľ (u. 29.6.1945), 

140. výr. n. 
25.2.1938 u. Julie Reisserová, česká hudobná skladateľka (n. 9.10.1888),  
  85. výr. ú. 
25.2.1938 u. Ružena Maturová, česká operná speváčka (soprán),   
  (n. 2.9.1869), 85. výr. ú. 
25.2.1948 n. Dennis O´Neill, velšský operný spevák (tenor), 75. výr. n. 
25.2.1978 u. Jozef Šátek, slovenský kňaz, hudobný pedagóg, historik   
  a prekladateľ (n. 10.2.1910), 45. výr. ú. 
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27.2.1888 n. Lotte Lehman, nemecká operná speváčka (soprán),    
  (u. 26.8.1976), 135. výr. n. 
27.2.1918 u. Vasilij Iljič Safonov, ruský dirigent, klavirista a pedagóg   
  (n. 6.2. [25.1.] 1852), 105. výr. ú. 
27.2.1923 n. Viktor Kalabis, český hudobný skladateľ a klavirista,   
  (u. 28.9.2006), 100. výr. n. 
27.2.1968 u. Ludvík Podéšť, český hudobný skladateľ (n. 19.12.1921),   
  55. výr. ú. 
27.2.1973 u. Lucijan Marija Škerjanc, slovinský hudobný skladateľ   
  a hudobný spisovateľ (n. 17.12.1900), 50. výr. ú. 
27.2.2003 u. John Lanchbery, anglický hudobný skladateľ a dirigent 

(n. 15.5.1923), 20. výr. ú. 
28.2.1758 n. Domenico Luigi Bruni, taliansky spevák (kastrát), (u. 17.1.1821), 

265. výr. n. 
28.2.1808 n. Elias Parish-Alvars, anglický harfista a hudobný skladateľ  
  (u. 25.1.1849), 215. výr. n. 
28.2.1888 n. Eugéne Bigot, francúzsky dirigent (u. 17.7.1965), 135. výr. n. 
28.2.1998 u. Todd Duncan, pozri 12.2.1903, 25. výr. ú. 
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Marec 
 
1.3.1643 u. Girolamo Frescobaldi, taliansky hudobný skladateľ, organista, 
  čembalista a spevák (n. 1583), 380. výr. ú. 
1.3.1823 u. Pierre-Jean Garat, francúzsky operný spevák (tenor),   
  (n. 26.4.1762), 200. výr. ú. 
1.3.1843 n. Josef Vacek, český hudobný skladateľ a pedagóg    
  (u. 7.5.1893), 180. výr. n. 
1.3.1918 u. Emil (Johan Gustav) Sjögren, švédsky hudobný skladateľ   
  a organista (n. 16.6.1853), 105. výr. ú. 
1.3.1928 n. Václav Snítil, český huslista, 95. výr. n. 
1.3.1943 u. Clara Novello-Davies, anglická operná speváčka (soprán),  
  zbormajsterka a pedagogička (n. 7.4.1861), 80. výr. ú. 
1.3.1998 u. Miltiades Caridis, grécky dirigent (n. 9.5.1923), 25. výr. ú. 
1.3.2003 u. Nadine Conner, americká operná speváčka (soprán), (n. 20.2.1907), 

20. výr. ú. 
2.3.1813 n. George Alexander Macfarren, anglický hudobný skladateľ   
  (u. 31.10.1887), 210. výr. n. 
2.3.1908 n. Ctibor Lenský (Tibor Lengyel), slovenský skladateľ tanečných  
  piesní (u. 8.7.1981), 115. výr. n. 
2.3.1913 n. Celedonio Romero, španielsky gitarista a hudobný skladateľ  
  (u. 8.5.1996), 110. výr. n. 
3.3.1768 u. Nicola Antonio Giacinto Porpora, taliansky hudobný skladateľ 
  (n. 17.8.1686), 255. výr. ú. 
3.3.1938 n. Rachel Yakar, francúzska operná speváčka (soprán), 85. výr. n. 
3.3.1988 u. Henryk Szeryng, mexický husľový virtuóz poľského pôvodu  
  (n. 22.9.1918), 35. výr. ú. 
3.3.1993 u. Carlos Montoya, španielsky gitarista flamenco (n. 13.12.1903),  
  30. výr. ú. 
3.3.2003 u. Goffredo Petrassi, taliansky hudobný skladateľ (n. 16.7.1904), 

20. výr. ú. 
4.3.1678 n. Antonio Lucio Vivaldi, taliansky hudobný skladateľ a huslista   
  (u. 28.7.1741), 345. výr. n. 
4.3.1813 u. Jozef Chudý, slovenský dirigent a hudobný skladateľ (n.14.6.1753), 

210. výr. ú. 
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4.3.1863 n. Ellen Gulbranson, švédska operná speváčka (soprán),   
  (u. 2.1.1947), 160. výr. n. 
4.3.1878 u. Napoleone Moriani, taliansky operný spevák (tenor),   
  (n. 10.3.1806 al. 1808), 145. výr. ú. 
4.3.1928 n. Samuel Adler, nemecký organista a skladateľ, 95. výr. n. 
4.3.2003 u. Fedora Barbieri, talianska operná speváčka (mezzosoprán), 

(n. 4.6.1920), 20. výr. ú. 
5.3.1748 n. William Shield, americký hudobný skladateľ a violista 

(u. 25.1.1829), 275. výr. n. 
5.3.1778 u. Thomas Arne, anglický hudobný skladateľ (n. 12.3.1710),  
  245. výr. ú. 
5.3.1853 n. Arthur Foote, americký hudobný skladateľ a organista   
  (u. 8.4.1937), 170. výr. n. 
5.3.1938 n. Dimitrij Petkoff, bulharský operný spevák (bas), 85. výr. n.  
5.3.1948 n. Richard Hickox, anglický dirigent (u. 23.11.2008), 75. výr. n. 
5.3.1953 u. Sergej Sergejevič Prokofjev, ruský hudobný skladateľ, klavirista 
  a dirigent (n. 23.4.1891), 70. výr. ú. 
5.3.1973 u. Paul Kletzki, švajčiarsky dirigent a hudobný skladateľ poľského 
  pôvodu (n. 21.3.1900), 50. výr. ú. 
6.3.1823 n. Marietta Alboni, talianska operná speváčka (kontraalt),   
  (u. 23.6.1894), 200. výr. n. 
6.3.1908 n. Ladislav Faix, slovenský dirigent a skladateľ populárnej hudby 

(u. 24.7.1967), 115. výr. n. 
6.3.1968 u. Iša Krejčí, český hudobný skladateľ a dirigent (n. 10.7.1904),  
  55. výr. ú. 
7.3.1608 u. Caterina Martinelli, talianska operná speváčka (soprán),   
  (n. 1589/1590), 415. výr. ú. 
7.3.1663 n. Tomaso Antonio Vitali, taliansky hudobný skladateľ  
  (u. 9.5.1745), 360. výr. n. 
7.3.1938 n. Petr Skoumal, český klavirista, spevák, skladateľ scénickej 

a filmovej hudby (u. 28.9.2014), 85. výr. n.  
7.3.1983 u. Igor Markevič, ruský dirigent (n. 27.7.1912), 40. výr. ú. 
8.3.1903 n. Avril Coleridge-Taylor, anglická klaviristka, skladateľka   
  a dirigentka (u. 21.12.1998), 120. výr. n. 
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8.3.1968 u. Kornel Hájek, slovenský operný režisér (n. 28.10.1920),   
  55. výr. ú. 
8.3.1988 u. Milivoj Uzelac, český dirigent a hudobný skladateľ   
  (n. 16.6.1919), 35. výr. ú. 
10.3.1698 u. Gaetano Maria Schiassi, taliansky huslista a hudobný skladateľ 

(u. 1754), 325. výr. ú. 
11.3.1818 n. Antonio Bazzini, taliansky hudobný skladateľ (u. 10.2.1897),  
  205. výr. n. 
11.3.1913 n. Delfína Stanislavová-Kramplová, slovenská operná speváčka 
  (n. 3.11.1982), 110. výr. n. 
11.3.1943 n. Sarah Walker, anglická operná speváčka (mezzosoprán), 80. výr. n. 
12.3.1628 u. John Bull, anglický hudobný skladateľ (autor hymny God save  
  The King), (n. 1562/3), 395. výr. ú. 
12.3.1908 n. Eugene Conley, americký operný spevák (tenor),   
  (u. 17.12.1981), 115. výr. n. 
12.3.1908 u. Clara Anastasia Novello, anglická operná speváčka (soprán), 
  (n. 10.6.1818), 115. výr. ú. 
12.3.1928 n. Philip Jones, anglický trúbkar (u. 17.1.2000), 95. výr. n. 
13.3.1813 n. Carlo Guasco, taliansky operný spevák (tenor), (u. 13.12.1876), 

210. výr. n. 
13.3.1918 u. Karel Stecker, český hudobný vedec, pedagóg a skladateľ   
  (n. 22.1.1861), 105. výr. ú. 
15.3.1853 u. Giovanni Ricordi, taliansky huslista, zakladateľ hudobného 

vydavateľstva rovnakého mena (n.1785), 170. výr. ú. 
15.3.1858 n. Alois Hnilička, český hudobný publicista (u. 14.1.1939),   
  165. výr. n. 
15.3.1908 n. Kurt Baum, český operný spevák (tenor), (u. 27.12.1989),   
  115. výr. n. 
15.3.1918 u. Lily (Marie-Juliette Olga) Boulanger, francúzska hudobná  
  skladateľka (n. 21.8.1893), 105. výr. ú. 
15.3.1923 n. Ľudovít Štassel, slovenský textár a skladateľ populárnej hudby 

(u. 14.6.2002), 100. výr. n. 
15.3.1928 n. Nicolas Flagello, americký hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 16.3.1994), 95. výr. n. 
15.3.1958 u. Marie Müllerová, pozri 29.1.1898, 65. výr. ú. 
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15.3.1983 u. Oldřich Nový, český herec, spevák a režisér (n. 7.8.1899), 
40. výr. ú. 

16.3.1663 n. Nicholas Siret, francúzsky hudobný skladateľ a organista 
(u. 22.6.1754), 360. výr. n. 

16.3.1943 n. Jozef (Dodo) Šošoka, slovenský džezový hudobník, hráč na bicie, 
hudobný režisér (u. 21.11.2008), 80. výr. n. 

16.3.1953 n. Claus Peter Flor, nemecký dirigent, 70. výr. n. 
16.3.1968 u. Mario Castelnuovo-Tedesco, taliansky hudobný skladateľ   
  (n. 3.4.1895), 55. výr. ú. 
17.3.1808 n. Pierre Louis Philippe Dietsch, francúzsky dirigent, organista  
  a hudobný skladateľ (u. 20.2.1865), 215. výr. n. 
17.3.1893 n. Ernest Križan, slovenský klavírny pedagóg a hudobný   
  skladateľ (u. 30.5.1975), 130. výr. n. 
17.3.1988 u. Darina Žuravlevová-Paulovičová, slovenská speváčka   
  a pedagogička (n. 10.10.1906), 35. výr. ú. 
18.3.1803 n. Ludvík Dietrich, český hudobný skladateľ a gitarista   
  (u. 11.6.1858), 220. výr. n. 
18.3.1823 u. Jean-Baptiste Sébastien Breval, francúzsky hudobný skladateľ 
  ( n. 6.11.1753), 200. výr. ú. 
18.3.1898 n. Otto Jochum, nemecký zbormajster a hudobný skladateľ   
  (u. 24.10.1969), 125. výr. n. 
18.3.1943 n. Nobuko Imai, japonský huslista, 80. výr. n. 
19.3.1873 n. Max Reger, nemecký klavirista, organista a hudobný skladateľ 

(u. 11.5.1916), 150. výr. n. 
19.3.1883 n. Josef Matthias Hauer, rakúsky hudobný skladateľ a teoretik  
  (u. 22.9.1959), 140. výr. n. 
19.3.1893 u. Karel Komzák, český hudobný skladateľ (n. 4.11.1823),   
  130. výr. ú.  
19.3.1908 n. Přemysl Pražák, český hudobný kritik a publicista    
  (u. 27.10.1966), 115. výr. n. 
20.3.1813 n. Matthias Keller, nemecký hudobný skladateľ (u. 13.10.1875),  
  210. výr. n. 
20.3.1818 u. Johan Nikolaus Forkel, nemecký hudobný historik    
  (n. 22.2.1749), 205. výr. ú.  
20.3.1863 n. Ernesto Nazareth, brazílsky klavirista a hudobný skladateľ  
  (u. 4.2.1934), 160. výr. n. 



  
25 

20.3.1918 n. Bernd Alois Zimmermann, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 10.8.1970), 105. výr. n. 
20.3.1968 u. František Bokes, slovenský historik a publicista    
  (n. 24.3.1906), 55. výr. ú. 
20.3.1968 u. Ernest Rigler-Skalický, slovenský organista, staviteľ   
  organov a hudobný pedagóg (n. 12.1.1890), 55. výr. ú. 
20.3.1988 u. Gil Evans, americký klavirista, jazzový skladateľ a aranžér  
  (n. 13.5.1912), 35. výr. ú. 
21.3.1878 n. Pasquale Amato, taliansky operný spevák (barytón),   
  (u. 12.8.1942), 145. výr. n. 
22.3.1868 n. Hamish McCunn, škótsky organista a hudobný skladateľ   
  (u. 2.8.1916), 155. výr. n. 
22.3.1893 n. Edith Mason, americká operná speváčka (soprán), (u. 26.11.1973),  

130. výr. n. 
22.3.1948 n. Andrew Lloyd Webber, anglický hudobný skladateľ,   
  75. výr. n. 
23.3.1878 n. Franz Schreker, rakúsky hudobný skladateľ (u. 21.3.1934),  
  145. výr. n. 
23.3.1893 n. Franz von Vecsey, maďarský huslista a hudobný skladateľ  
  (u. 6.4.1935), 130. výr. n. 
23.3.1923 n. Jaromír Vomáčka, český hudobný skladateľ, klavirista a herec,   

(u. 7.7.1978), 100. výr. n. 
23.3.1933 n. Norman Bailey, anglický operný spevák (barytón), (u. 15.9.2021), 

90. výr. n. 
24.3.1808 n. Maria Malibran, španielska operná speváčka (mezzosoprán)  
  a gitaristka (u. 23.9.1836), 215. výr. n. 
24.3.1893 n. Rudolf Ország, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 5.10.1962), 130. výr. n. 
24.3.1933 n. Jozef Malovec, slovenský hudobný skladateľ (u. 7.10.1998),  
  90. výr. n. 
25.3.1738 u.Turlough O ´Carolan, írsky harfista a hudobný skladateľ   
  (n. 1670), 285. výr. ú. 
25.3.1898 n. František Antonín Tichý, český hudobný skladateľ    
  (u. 10.3.1971), 125. výr. n. 
25.3.1913 n. Karol Wurm, slovenský skladateľ duchovnej hudby, organista 
   a publicista (u. 31.7.1993), 110. výr. n. 
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20.3.1918 n. Bernd Alois Zimmermann, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 10.8.1970), 105. výr. n. 
20.3.1968 u. František Bokes, slovenský historik a publicista    
  (n. 24.3.1906), 55. výr. ú. 
20.3.1968 u. Ernest Rigler-Skalický, slovenský organista, staviteľ   
  organov a hudobný pedagóg (n. 12.1.1890), 55. výr. ú. 
20.3.1988 u. Gil Evans, americký klavirista, jazzový skladateľ a aranžér  
  (n. 13.5.1912), 35. výr. ú. 
21.3.1878 n. Pasquale Amato, taliansky operný spevák (barytón),   
  (u. 12.8.1942), 145. výr. n. 
22.3.1868 n. Hamish McCunn, škótsky organista a hudobný skladateľ   
  (u. 2.8.1916), 155. výr. n. 
22.3.1893 n. Edith Mason, americká operná speváčka (soprán), (u. 26.11.1973),  

130. výr. n. 
22.3.1948 n. Andrew Lloyd Webber, anglický hudobný skladateľ,   
  75. výr. n. 
23.3.1878 n. Franz Schreker, rakúsky hudobný skladateľ (u. 21.3.1934),  
  145. výr. n. 
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25.3.1918 u. Claude Debussy, francúzsky hudobný skladateľ    
  (n. 22.8.1862), 105. výr. ú. 
25.3.1928 u. Jozef Chládek, český hudobný skladateľ a pedagóg, pôsobiaci 
  na Slovensku (n. 12.3.1856), 95. výr. ú. 
25.3.1928 n. Zdeněk Košler, český dirigent (u. 2.7.1995), 95. výr. n. 
26.3.1833 n. Antonín Bennewitz, český huslista a pedagóg (u. 29.5.1926),  
  190. výr. n. 
26.3. [14.3.] 1918 u. Cesar Antonovič Kjuj, ruský hudobný skladateľ a kritik  
  (n. 18.1. [6.1.] 1835), 105. výr. ú. 
26.3.1928 n. Ján Kende, slovenský dirigent a klavirista, 95. výr. n. 
26.3.1948 n. Kyung Wha-Chung, kórejský huslista, 75. výr. n. 
27.3.1853 n. Carl Valentine Lachmund, pozri 20.2.1928, 170. výr. n. 
27.3.1883 n. Jan Kunc, český hudobný skladateľ, pedagóg a hudobný kritik  
  (u. 11.9.1976), 140. výr. n. 
27.3.1908 n. Július Móži, pozri 28.1.1968, 115. výr. n. 
27.3.1928 n. Pauline Tinsley, anglická operná speváčka (soprán), (u. 10.5.2021), 

95. výr. n. 
28.3.1563 u. Henricus Glareanus (Heinrich Glarean), švajčiarsky humanista 

a hudobný teoretik (n. jún 1488), 460. výr. ú. 
28.3.1603 (krstený) Stephan Otto, nemecký hudobný skladateľ a pedagóg 

(pochovaný 2.10.1656), 420. výr. n. 
28.3.1898 u. Anton Seidl, maďarský dirigent pôsobiaci v USA (n. 7.5.1850),  
  125. výr. ú. 
28.3.1918 n. Anselmo Colzani, taliansky operný spevák (barytón),   
  (u. 19.3.2006), 105. výr. n. 
28.3.1943 u. Sergej Vasilievič Rachmaninov, ruský hudobný skladateľ,  
  klavirista a dirigent (u. 1.4.1873), 80. výr. ú. 
28.3.1943 n. Magdaléna Blahušiaková, slovenská operná speváčka   
  (soprán), 80. výr. n. 
28.3.1953 n. Miss Rosemary Ashe, anglická operná speváčka (soprán),   
  70. výr. n. 
28.3.1958 u. William Christopher Handy, americký skladateľ blues   
  (n. 16.11.1873), 65. výr. ú. 
28.3.1998 u. Dušan Pálka, slovenský hudobný skladateľ (n. 1.10.1909),  
  25. výr. ú. 
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29.3.1878 n. Albert von Tilzer, americký hudobný skladateľ piesní   
  (u. 1.10.1956), 145. výr. n. 
29.3.1888 u. Charles Henri Alkan, francúzsky hudobný skladateľ   
  (n. 30.11.1813), 135. výr. ú. 
29.3.1928 n. Václav Felix, český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg  
  (u. 28.7.2008), 95. výr. n. 
29.3.1938 n. Ladislav Déczi, slovenský trúbkar a skladateľ populárnej hudby,  

85. výr. n.  
30.3.1878 n. Gino Giovanelli-Gotti, taliansky operný spevák (tenor),   
  (u. 24.2.1965), 145. výr. n. 
30.3.1908 n. Michal Karin-Knechtsberger, slovenský klavirista, dirigent 
  a pedagóg (u. 27.11.1988), 115. výr. n. 
30.3.1908 n. Ladislav Schleicher, bratislavský hudobný pedagóg, dirigent 
  a skladateľ (u. 15.1.1999), 115. výr. n. 
30.3.1963 u. Alexander Gauk, ruský dirigent (n. 15.8.1893), 60. výr. ú. 
30.3.1983 u. Pál Kadosa, maďarský hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg 
  (n. 6.9.1903), 40. výr. ú. 
31.3.(12.4.)1888 n. Heinrich Neuhaus, ruský klavirista a pedagóg nemeckého 
  pôvodu (u. 10.10.1964), 135. výr. n. 
31.3.1933 n. Oľga Odzganová, slovenská redaktorka a hudobná publicistka, 
  (u. 19.2.2012), 90. výr. n. 
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Apríl 
 
1.4.1643 n. Christian Demelius, nemecký hudobný skladateľ (u. 1.11.1711), 
  380. výr. n. 
1.4.1868 n. Alois Kolísek, český hudobný publicista a organizátor hudobného 

života, pôsobiaci v Bratislave (u. 25.8.1931), 155. výr. n. 
1.4.1873 n. Sergej Vasilievič Rachmaninov, pozri 28.3.1943, 150. výr. n. 
1.4.1898 n. Jozef Hlavatý, slovenský hudobný kritik a pedagóg   
  (u. 6.5.1966), 125. výr. n. 
1.4.1933 n. Amálie Burianová-Machová, česká klaviristka (u. 22.7.1967),  
  90. výr. n. 
1.4.1958 u. Břetislav Bakala, český dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg  
  (n. 12.2.1897), 65. výr. ú. 
2.4.1878 n. Augusta Cottlow, americká klaviristka (u. 11.4.1954),   
  145. výr. n. 
2.4.1928 n. Alain Vanzo, rakúsky operný spevák (tenor), (u. 27.1.2002),  

95. výr. n. 
2.4.1973 u. Jascha Horenstein, rusko-rakúsky dirigent pôsobiaci v USA  
  (n. 6.5 [24.4.] 1898), 50. výr. ú. 
3.4.1858 u. Sigismund Neukomm, rakúsky dirigent a hudobný skladateľ 
  (n. 10.7.1778), 165. výr. ú. 
3.4.1868 u. Franz Berwald, švédsky hudobný skladateľ (n. 23.7.1796),  
  155. výr. ú. 
3.4.1948 n. Garrick Ohlsson, americký klavirista, 75. výr. n. 
3.4.1993 u. Lydia Auster, estónska klaviristka a hudobná skladateľka   
  (n. 30.4.1912), 30. výr. ú. 
4.4.1843 n. Hans Richter, nemecký dirigent (u. 5.12.1916), 180. výr. n. 
4.4.1863 n. Blanche Marchesi, francúzska operná speváčka (soprán),   
  (u. 15.12.1940), 160. výr. n. 
4.4.1913 u. Andrej Halaša, slovenský folklorista, zberateľ ľudových   
  piesní (n. 17.9.1852), 110. výr. ú. 
5.4.1868 u. Jan Evangelista Kypta, český organista a hudobný skladateľ  
  (n. 30.11.1813), 155. výr. ú. 
5.4.1908 n. Herbert von Karajan, rakúsky dirigent (u. 16.7.1989),   
  115. výr. n. 
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5.4.1908 n. Helmut Koch, nemecký dirigent (u. 26.1.1975), 115. výr. n. 
5.4.1933 n. Marián Jurík, slovenský rozhlasový redaktor, organizátor  
  a publicista (u. 10.2.1999), 90. výr. n. 
5.4.1948 n. Dano Raffanti, taliansky operný spevák (tenor), 75. výr. n. 
6.4.1778 n. Joseph Funk, americký hudobný skladateľ a publicista   
  (u. 24.12.1862), 245. výr. n. 
6.4.1968 u. Emil Berka, český hudobný pedagóg (n. 11.10.1897),   
  55. výr. ú. 
6.4.1978 u. Nikolas Nabokov, ruský hudobný skladateľ (n. 17.4.1903),  
  45. výr. ú. 
6.4.1953 n. Pascal Devoyon, francúzsky klavirista, 70. výr. n. 
7.4.1763 n. Domenico Dragonetti, taliansky kontrabasista a hudobný   
  skladateľ (u.16.4.1846), 260. výr. n. 
7.4.1813 n. Ján Slujka, slovenský organista a folklorista (u. 31.1.1892),  
  210. výr. n. 
7.4.1858 u. Anton Diabelli, rakúsky hudobný vydavateľ a skladateľ   
  (n. 5.9.1781), 165. výr. ú. 
7.4.1898 u. Juraj Zvestoň Bulla, slovenský básnik a publicista, autor   
  zhudobnenej básne Bratislava, Bratislava! (n. 14.4.1827),   
  125 výr. ú. 
7.4.1898 n. Marie Žaludová, česká operná speváčka (u. 14.12.1985),   
  125. výr. n. 
7.4.1908 n. Percy Faith, americký dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 9.2.1976), 115. výr. n. 
7.4.1953 n. Tibor Rácz, slovenský akordeonista a pedagóg, 70. výr. n. 
8.4.1533 n. Claudio Merulo, taliansky hudobný skladateľ, organista   
  a organár (u. 4.5.1604), 490. výr. n. 
8.4.1783 u. František Jan Václav Habermann, český hudobný skladateľ  
  (n. 20.9.1706), 240. výr. ú. 
8.4.1848 u. Gaetano Donizetti, taliansky hudobný skladateľ (n. 29.11.1797), 

175. výr. ú. 
8.4.1888 n. Rudolf Leo Vašata, pozri 9.2.1953, 135. výr. n. 
8.4.1933 n. Jaroslav Smolka, český skladateľ, muzikológ a pedagóg  
  (u.19.8.2011), 90. výr. n. 
8.4.1938 n. Vern Sutton, americký operný spevák (tenor), 85. výr. n. 
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8.4.1948 n. Sidónia Haljaková-Gajdošová, slovenská operná speváčka  
  (soprán), 75. výr. n. 
8.4.1953 n. Diane Montague, anglická operná speváčka (soprán), 70. výr. n. 
8.4.2008 u. Loren Driscoll, americký operný spevák (tenor), (n. 14.4.1928), 
  15. výr. ú. 
9.4.1598 n. Johannes Crüger, nemecký organista, skladateľ a teoretik 
  (u. 23.2.1662), 425. výr. n. 
9.4.1888 n. Jan Hilbert Vávra, český operný spevák (barytón), 

(u. 8.1.1950), 135. výr. n. 
9.4.1898 n. Paul Robeson, americký černošský spevák, bojovník proti   
  rasizmu a vojne, nositeľ Svetovej ceny mieru (u. 23.1.1976),  
  125. výr. n. 
9.4.1898 n. Julius Patzak, rakúsky operný spevák (tenor), (u. 26.1.1974),  
  125. výr. n. 
9.4.1943 n. Claudio Desderi, taliansky operný spevák (basbarytón),   
  (u. 30.6.2018), 80. výr. n. 
10.4.1933 n. Philip Corner, americký skladateľ minimalistickej hudby,   
  90. výr. n. 
10.4.1953 n. Sarah Leonard, anglická operná speváčka (soprán), 70. výr. n. 
11.4.1908 n. Karel Ančerl, český dirigent (u. 3.7.1973), 115. výr. n. 
11.4.1913 n. Josef Černocký, český organista a pedagóg (u. 1.7.1970),   
  110. výr. n. 
11.4.1928 n. Josef Kotek, český muzikológ a publicista (u. 3.6.2009), 95. výr. n. 
11.4.1938 n. Kurt Moll, nemecký operný spevák (bas) (u. 5.3.2017), 85. výr. n. 
11.4.1983 u. Vítězslav Volavý, český huslista, primáš cimbalovej hudby  
  (n. 10.3.1922), 40. výr. ú. 
11.4.1988 u. Bohumil Kulínský, český zbormajster, zakladateľ zboru  

Bambini di Praga (n. 25.8.1910), 35. výr. ú. 
12.4.1898 n. Lily Pons, francúzska operná speváčka (soprán), (u. 13.2.1976), 

125. výr. n. 
12.4.1903 n. František Krištof Veselý, slovenský spevák a herec (u. 13.3.1977), 

120. výr. n. 
12.4.1933 n. Montserrat Caballé, španielska operná speváčka (soprán),   
  (u. 6.10.2018), 90. výr. n. 
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12.4.1933 n. Peter Christoph Runge, nemecký operný spevák (barytón),  
  (u. 25.6.2010), 90. výr. n. 
12.4.1938 u. Fjodor Ivanovič Šaljapin, pozri 11.2.1873, 85. výr. ú. 
12.4.1943 n. Ernst Kovacic, rakúsky huslista, 80. výr. n. 
12.4.1948 n. Mariella Devia, talianska operná speváčka (soprán), 75. výr. n. 
13.4.1713 n. Pierre Jelyotte, francúzsky spevák (kontratenor), (u. 11.9.1797), 

310. výr. n. 
13.4.1873 u. Carlo Coccia, taliansky hudobný skladateľ (n. 14.4.1782),  
  150. výr. ú. 
13.4.1938 n. Frederic Rzewski, americký klavirista, skladateľ a pedagóg  
  poľského pôvodu, 85. výr. n. 
13.4.2018 u. Zbigniew Bujarski, poľský hudobný skladateľ, (n. 21.8.1933), 
  5. výr. ú. 
14.4.1878 n. Mirko Horský, český operný spevák (tenor), pôsobiaci  

na Slovensku, (u. 4.1.1945),145. výr. n. 
14.4.1913 n. Jean Fournet, francúzsky dirigent (u. 3.11.2008), 110. výr. n. 
14.4.1928 n. Loren Driscoll, pozri 8.4.2008, 95. výr. n. 
14.4.1963 n. Eva Jenisová, slovenská operná speváčka (soprán), 60. výr. n. 
14.4.1988 u. Johan Henri Gustave Franco, holandský hudobný skladateľ  
  (n. 12.7.1908), 35. výr. ú. 
14.4.1993 u. Maria Jana Terrayová, česká hudobná historička a archivárka, 
  pôsobiaca na Slovensku (n. 29.4.1922), 30. výr. ú. 
15.4.1688 n. Johann Friedrich Fasch, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 5.12.1758), 335. výr. n. 
15.4.1898 n. Flemming Weis, dánsky hudobný skladateľ (u. 30.9.1981),  
  125. výr. n. 
15.4.1908 u. Ján Egry, slovenský organista, dirigent a hudobný skladateľ  
  (n. 24.12.1824), 115. výr. ú. 
15.4.1918 n. Ján Melek, slovenský hudobník, publicista a organizátor   
  hudobného života (u. 27.4.1993), 105. výr. n.  
15.4.1928 u. Vittorio Arimondi, taliansky operný spevák (bas), (n. 3.6.1861), 

95. výr. ú. 
15.4.1928 n. Pavol Zelenay, slovenský skladateľ populárnej hudby, aranžér, 
  saxofonista a publicista, 95. výr. n. 
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12.4.1933 n. Peter Christoph Runge, nemecký operný spevák (barytón),  
  (u. 25.6.2010), 90. výr. n. 
12.4.1938 u. Fjodor Ivanovič Šaljapin, pozri 11.2.1873, 85. výr. ú. 
12.4.1943 n. Ernst Kovacic, rakúsky huslista, 80. výr. n. 
12.4.1948 n. Mariella Devia, talianska operná speváčka (soprán), 75. výr. n. 
13.4.1713 n. Pierre Jelyotte, francúzsky spevák (kontratenor), (u. 11.9.1797), 

310. výr. n. 
13.4.1873 u. Carlo Coccia, taliansky hudobný skladateľ (n. 14.4.1782),  
  150. výr. ú. 
13.4.1938 n. Frederic Rzewski, americký klavirista, skladateľ a pedagóg  
  poľského pôvodu, 85. výr. n. 
13.4.2018 u. Zbigniew Bujarski, poľský hudobný skladateľ, (n. 21.8.1933), 
  5. výr. ú. 
14.4.1878 n. Mirko Horský, český operný spevák (tenor), pôsobiaci  

na Slovensku, (u. 4.1.1945),145. výr. n. 
14.4.1913 n. Jean Fournet, francúzsky dirigent (u. 3.11.2008), 110. výr. n. 
14.4.1928 n. Loren Driscoll, pozri 8.4.2008, 95. výr. n. 
14.4.1963 n. Eva Jenisová, slovenská operná speváčka (soprán), 60. výr. n. 
14.4.1988 u. Johan Henri Gustave Franco, holandský hudobný skladateľ  
  (n. 12.7.1908), 35. výr. ú. 
14.4.1993 u. Maria Jana Terrayová, česká hudobná historička a archivárka, 
  pôsobiaca na Slovensku (n. 29.4.1922), 30. výr. ú. 
15.4.1688 n. Johann Friedrich Fasch, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 5.12.1758), 335. výr. n. 
15.4.1898 n. Flemming Weis, dánsky hudobný skladateľ (u. 30.9.1981),  
  125. výr. n. 
15.4.1908 u. Ján Egry, slovenský organista, dirigent a hudobný skladateľ  
  (n. 24.12.1824), 115. výr. ú. 
15.4.1918 n. Ján Melek, slovenský hudobník, publicista a organizátor   
  hudobného života (u. 27.4.1993), 105. výr. n.  
15.4.1928 u. Vittorio Arimondi, taliansky operný spevák (bas), (n. 3.6.1861), 

95. výr. ú. 
15.4.1928 n. Pavol Zelenay, slovenský skladateľ populárnej hudby, aranžér, 
  saxofonista a publicista, 95. výr. n. 

  
32 

15.4.1968 u. Boris Nikolajevič Ljatošinskij, ukrajinský hudobný skladateľ  
  (n. 3.1.1895), 55. výr. ú. 
16.4.1673 n. Francesco Feroci, taliansky organista a hudobný skladateľ 

(u. 25.11.1750), 350. výr. n. 
16.4.1838 n. Karel Bendl, český hudobný skladateľ a zbormajster   
  (u. 20.9.1897), 185. výr. n. 
16.4.1858 u. Johann Baptiste Cramer, nemecký klavirista, hudobný skladateľ 

a pedagóg (n. 24.2.1771), 165. výr. ú. 
16.4.1893 n. Federico Mompou, španielsky hudobný skladateľ   
  (u. 30.6.1987), 130. výr. n. 
16.4.1913 n. Constance Shacklock, anglická speváčka (mezzosoprán),  

(u. 29.6.1999), 110. výr. n. 
16.4.1938 n. Pavel Vrba, český textár, básnik a hudobník (u. 7.9.2017) 

85. výr. n. 
16.4.1973 u. István Kertész, nemecký dirigent maďarského pôvodu   
  (n. 28.8.1929), 50. výr. ú. 
17.4.1683 n. Johann David Heinichen, nemecký hudobný skladateľ a teoretik  

(u. 16.7.1729), 340. výr. n. 
17.4.1873 u. Semjon Gulak-Artemovskij, pozri 16.2.1813, 150. výr. ú. 
17.4.1888 n. Dame Maggie Teyte, anglická operná speváčka (soprán),   
  (u. 26.5.1976), 135. výr. n. 
17.4.1903 n. Nikolas Nabokov, pozri 6.4.1978, 120. výr. n. 
17.4. (4.4.)1903 n. Gregor Pjatigorski, americký violončelista ruského pôvodu   
  (u. 6.8.1976), 120. výr. n. 
17.4.1923 n. Jiří Waldhans, český dirigent (u. 28.3.1995), 100. výr. n. 
17.4.1968 u. František Alvín, slovenský hudobný skladateľ (n.13.11.1898),  
  55. výr. ú. 
17.4.1978 u. Václav Šolle, český hudobný skladateľ (n. 1.9.1895), 45. výr. ú. 
18.4.1813 u. Anna Lujza Barbara Keglevich (grófka Babetta von Keglevich ), 

klaviristka žijúca na Slovensku (n. 1778), 210. výr, u. 
18.4.1773 n. Giuseppina Grassini, talianska operná speváčka (mezzosoprán), 
  (u. 3.1.1850), 250. výr. n. 
18.4.1873 n. Roger Ducasse, francúzsky hudobný skladateľ (u. 19.7.1954),  
  150. výr. n. 
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18.4.1913 n. Miloš Sokola, český hudobný skladateľ a huslista  
   (u. 28.9.1976), 110. výr. n. 
18.4.1913 n. Kent W. Kennan, americký hudobný skladateľ a pedagóg 

(u. 1.11.2003), 110. výr. n. 
18.4.2013 u. Karol Ondrejička, slovenský gitarista, skladateľ 

a aranžér populárnej hudby (n. 3.11.1935), 10. výr. ú. 
19.4.(7.4.)1863 n. Felix Blumenfeld, ruský hudobný skladateľ (u. 21.1.1931),   
  160. výr. n. 
19.4.1868 n. Max von Schillings, nemecký hudobný skladateľ a dirigent  
  (u. 24.7.1933), 155. výr. n. 
20.4.1643 u. Johannes Christoph Demantius, nemecký básnik, muzikológ,  
  hudobný skladateľ a pedagóg (n. 15.12.1567), 380. výr. ú. 
20.4.1763 n. Anna Maria Crouch, anglická operná speváčka (soprán),   
  (u. 2.10.1805), 260. výr. n. 
20.4.1943 n. John Eliot Gardiner, anglický dirigent, 80. výr. n. 
20.4.1978 u. Jarko Elen (Kaiser), slovenský textár, libretista a prekladateľ, 
  (n. 5.4.1895), 45. výr. ú. 
21.4.1848 n. Friedrich Carl Stumpf, nemecký muzikológ a psychológ   
  (u. 25.12.1936), 175. výr. n. 
21.4.1958 u. Giulio Neri, taliansky operný spevák (bas), (n. 21.5.1909),  
  65. výr. ú. 
21.4.1963 n. Juraj Burian, slovenský gitarista, skladateľ a aranžér populárnej 

hudby, 60. výr. n. 
21.4.2013 u. Jean Michel Damase, pozri 27.1.1928, 10. výr. ú. 
22.4.1658 n. Giuseppe Torelli, taliansky huslista a hudobný skladateľ   
  (u. 8.2.1709), 365. výr. n. 
22.4.1858 n. Dame Ethel Smyth, anglická hudobná skladateľka    
  (u. 8.5.1944), 165. výr. n. 
22.4.1868 n. José Viana da Motta, španielsky hudobný skladateľ   
  (u. 1.6.1948), 155. výr. n. 
23.4.1943 u. Frederic Alfred d´Erlanger, anglický hudobný skladateľ  

(n. 29.5.1868), 80. výr. ú. 
22.4.1983 u. Antonín Modr, český hudobný skladateľ a pedagóg    
  (n. 17.5.1898), 40. výr. ú. 
23.4.1913 n. Ljuba Hermanová, česká herečka a speváčka (u. 21.5.1996), 

110. výr. n. 
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23.4.1923 n. Vladimír Valaitis, ukrajinský operný spevák (basbarytón),  
  (u. 2.5.1987), 100. výr. n. 
23.4.1948 n. Sergej Kopčák, slovenský operný spevák (bas), 75. výr. n. 
24.4.1948 u. Manuel Maria Ponce, mexický hudobný skladateľ  

(n. 8.12.1882), 75. výr. ú. 
24.4.1948 u. Joseph Withol, litovský hudobný skladateľ, pedagóg a zakladateľ 

Riga Conservatory (n. 26.7.1863), 75. výr. ú. 
25.4.1723 n. Marco Rutini, taliansky hudobný skladateľ (u. 22.12.1797),  
  300. výr. n. 
25.4.1868 n. Dennis O´Sullivan, pozri 1.2.1908, 155. výr. n. 
25.4.1913 n. Dezider Nágel, slovenský dirigent, hudobný skladateľ, 

pedagóg a osvetový pracovník (u. 17.6.1981), 110. výr. n. 
25.4.1918 n. Astrid Varnay, americká operná speváčka (soprán) švédskeho  
   pôvodu, (u. 4.9.2006), 105. výr. n. 
25.4.1933 n. Fritz Hubner, český operný spevák (bas), (u.16.6. 2000), 90. výr. n. 
25.4.1953 n. Anton Viskup, slovenský hudobný skladateľ, 70. výr. n. 
26.4.1953 n. Patrizia Kwella, anglická operná speváčka (soprán), 70. výr. n. 
26.4.1908 n. Jaroslav Svoboda, český violista a hudobný skladateľ   
  (u. 9.5.1973), 115. výr. n. 
27.4.1758 u. Ján Francisci, slovenský hudobný skladateľ a organista   
  (n. 14.6.1691), 265. výr. ú. 
27.4.1868 n. Hans Breuer, nemecký operný spevák (tenor), (u. 11.10.1929),  
  155. výr. n. 
27.4.1943 n. James Atherton, americký operný spevák (tenor),    
  (u. 20.11.1987), 80. výr. n. 
27.4.1973 u. Vojtech Adamec, slovenský dirigent (n. 12.7.1926), 50. výr. ú. 
27.4.1993 u. Ján Melek, pozri 15.4.1918, 30. výr. ú.  
28.4.1848 n. Ralph Horner, velšský dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 7.4.1926), 175. výr. n. 
28.4.1848 n. Ludwig Theodor Schytte, dánsky farmaceut a hudobný skladateľ  

(u. 10.11.1909), 175. výr. n. 
28.4.1888 n. Angela Cziczková, pozri 15.2.1973, 135. výr. n. 
28.4.1943 n. Jeffrey Tate, anglický dirigent (u. 2.6.2017), 80. výr. n. 
29.4.1908 n. Ludmila Červinková, česká operná speváčka (soprán),   
  (u. 16.9.1980), 115. výr. n. 
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29.4.1943 n. Vladimír Poštulka, český textár, scénarista a dramatik, 80. výr. n. 
29.4.1948 n. Leslie Howard, austrálsky klavirista, 75. výr. n. 
29.4.1988 u. Jan Kapr, český hudobný skladateľ, režisér, teoretik a pedagóg 
  (n. 12.3.1914), 35. výr. ú. 
30.4.1833 n. Hortense Schneider, francúzska operná speváčka (soprán),  
  (u. 6.5.1920), 190. výr. n. 
30.4.1923 n. Štefan Tóth, slovenský folklorista, choreograf a tanečný   
  pedagóg (u. 10.10.1962), 100. výr. n. 
24.4.1948 n. Joseph Withol, litovský hudobný skladateľ, pedagóg, zakladateľ  

Riga Conservatorium, (n. 26.7.1863), 75. výr. ú.    
30.4.1968 u. Francis Clive Savil Carey, anglický hudobný skladateľ, operný  
  producent a spevák (barytón), (n. 30.5.1883), 55. výr. ú. 
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Máj 
 
1.5.1923 n. Gizela Veclová, slovenská operetná speváčka (u. 27.1.2019), 
  100. výr. n. 
1.5.1928 n. Karol Mareček, slovenský spevák (barytón), (u. 7.2.2010),  
  95. výr. n. 
1.5.1931 Štefan Janovčík, slovenský cirkevný spisovateľ  

(n. 20.9.1857), 90. výr. ú. 
1.5.1978 u. Aram Iľjič Chačaturjan, arménsky hudobný skladateľ a dirigent 
  (n. 6.6.1903), 45. výr. ú. 
2.5.1843 n. Carl Michael Ziehrer, rakúsky dirigent a hudobný skladateľ 

(u. 14.11.1922), 180. výr. n. 
2.5.1888 n. František Květoslav Lejsek, český hudobný skladateľ, huslista 
 a pedagóg (u. 24.1.1955), 135. výr. n. 
2.5.1918 u. Henri Kling, švajčiarsky hornista, dirigent, organista a skladateľ  

(n. 14.2.1842), 105. výr. ú. 
2.5.1978 u. Heinz Bongartz, nemecký dirigent (n. 31.7.1894), 45. výr. ú. 
4.5.1968 u. Bohumil Heran, český violončelista a hudobný pedagóg   
  (n. 6.2.1907), 55. výr. ú. 
5.5.1708 n. Johann Adolph Scheibe, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 22.4.1776), 315. výr. n. 
5.5.1748 n. Francesco Azopardi, taliansky hudobný skladateľ    
  (u. 6.2.1809), 275. výr. n. 
5.5.1853 n. Richard Henneberg, nemecký hudobný skladateľ a dirigent  
  (u. 19.10.1925), 170. výr. n. 
5.5.1878 n. Giuseppina Finzi-Magrini, talianska operná speváčka   
  (soprán), (u. 30.11.1944), 145. výr. n. 
5.5.1883 n. Petar Konjovič, srbský hudobný skladateľ, folklorista, dirigent  
  a pedagóg (u. 1.10.1970), 140. výr. n. 
5.5.1908 n. Kurt Böhme, nemecký operný spevák (basbarytón),   
  (u. 20.12.1989), 115. výr. n. 
5.5.1938 n. Hana Talpová, česká herečka a speváčka (alt), 85. výr. n. 
5.5.1978 u. Ján Móry, slovenský hudobný skladateľ (n. 10.7.1892),   
  45. výr. ú. 
5.5.2003 u. David Lewin, americký hudobný skladateľ a muzikológ  
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(n. 2.7.1933), 20. výr. ú. 
6.5.1838 n. Alfred Humphreys Pease, americký hudobný skladateľ   
  (u. 12.7.1882), 185. výr. n. 
6.5.1858 n. Georges Adolphe Hue, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 7.6.1948), 165. výr. n. 
6.5.1888 n. Louis d´Angelo, taliansky operný spevák (barytón),   
  (u. 9.8.1958), 135. výr. n. 
6.5. [24.4.] 1898 n. Jascha Horenstein, pozri 2.4.1973, 125. výr. n. 
6.5.1908 n. René Kubínský, pozri 19.1.1973, 115. výr. n. 
6.5.1958 u. Josef Peršl, český operný spevák (bas), pôsobiaci na Slovensku 
  (n. 18.3.1871), 65. výr. ú. 
6.5.1973 u. Ernst Campbell MacMillan, kanadský organista a hudobný  
  skladateľ (n. 18.8.1893), 50. výr. ú. 
6.5.1988 u. Gejza Dusík, slovenský hudobný skladateľ, tvorca tanečnej 

a operetnej hudby (n. 1.4.1907), 35. výr. ú. 
7.5.1793 u. Pietro Nardini, taliansky huslista a hudobný skladateľ   
  (n. 12.4.1722), 230. výr. ú. 
7.5.1818 u. Leopold Koželuh, český hudobný skladateľ, pedagóg a kapelník 
  (u. 26.6.1747), 205. výr. ú. 
7.5.1833 n. Johannes Brahms, nemecký hudobný skladateľ (u. 3.4.1897),  
  190. výr. n. 
7.5.1873 n. Clarence Dickinson, americký hudobný skladateľ    
  (u. 2.8.1969), 150. výr. n. 
7.5.1893 u. Josef Vacek, pozri 1.3.1843, 130. výr. ú. 
8.5.1673 n. Johann Valentin Eckelt, nemecký organista, hudobný skladateľ 

a teoretik (u. 18.12.1732), 350. výr. n. 
8.5.1913 n. Maria von Ilosvay, maďarská operná speváčka (mezzosoprán), 
  (u. 16.6.1987), 110. výr. n. 
8.5.1928 n. Narcisa Donátová, česká hudobná skladateľka pôsobiaca  

na Slovensku (u. 8.12.1981), 95. výr. n. 
8.5.1978  u. Jan Erml, český klavirista a hudobný pedagóg (n. 22.8.1903),  
  45. výr. ú. 
9.5.1878 n. Fortune Gallo, taliansky hudobný impresário, zakladateľ San  
  Carlo Opera (u. 28.3.1970), 145. výr. n. 
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  (u. 26.6.1747), 205. výr. ú. 
7.5.1833 n. Johannes Brahms, nemecký hudobný skladateľ (u. 3.4.1897),  
  190. výr. n. 
7.5.1873 n. Clarence Dickinson, americký hudobný skladateľ    
  (u. 2.8.1969), 150. výr. n. 
7.5.1893 u. Josef Vacek, pozri 1.3.1843, 130. výr. ú. 
8.5.1673 n. Johann Valentin Eckelt, nemecký organista, hudobný skladateľ 

a teoretik (u. 18.12.1732), 350. výr. n. 
8.5.1913 n. Maria von Ilosvay, maďarská operná speváčka (mezzosoprán), 
  (u. 16.6.1987), 110. výr. n. 
8.5.1928 n. Narcisa Donátová, česká hudobná skladateľka pôsobiaca  

na Slovensku (u. 8.12.1981), 95. výr. n. 
8.5.1978  u. Jan Erml, český klavirista a hudobný pedagóg (n. 22.8.1903),  
  45. výr. ú. 
9.5.1878 n. Fortune Gallo, taliansky hudobný impresário, zakladateľ San  
  Carlo Opera (u. 28.3.1970), 145. výr. n. 
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9.5.1918 n. Bohuslav Valašťan, slovenský zbormajster a hudobný pedagóg 
  (u. 17.12.1975), 105. výr. n. 
9.5.1923  n. Miltiades Caridis, pozri 1.3.1998, 100. výr. n. 
9.5.1973 u. Jaroslav Svoboda, pozri 26.4.1908, 50. výr. ú. 
9.5.1988 u. Antonín Čubr, český hudobný vedec a klavirista (n.21.8.1904),  
  35 výr. ú. 
10.5.1888 n. Max Steiner, rakúsky hudobný skladateľ (u. 28.12.1971),   
  135. výr. n. 
10.5.1923 n. Vladimír Dvořák, moravský hudobný vedec a hudobný 

knihovník pôsobiaci v Bratislave (u. 5.2.2011), 100. výr. n. 
10.5.1938 n. Maxim Šostakovič, ruský dirigent, 85. výr. n. 
10.5.1938 n. Phil Winsor, americký hudobný skladateľ (u.24.1 2012), 85. výr. n. 
10.5.1968 u. František Voves, český zbormajster a hudobný pedagóg   
  (n. 27.6.1906), 55. výr. ú. 
11.5.1728 n. Pierre Gavinies, francúzsky huslista a hudobný skladateľ   
  (u. 8.9.1800), 295. výr. n. 
11.5.1888 n. Irving Berlin, americký skladateľ populárnej hudby   
  (u. 22.9.1989), 135. výr. n. 
11.5.1913 n. Mária Smutná-Vlková, slovenská speváčka a pedagogička  
  (u. 4.7.2005) 110. výr. n. 
11.5.1928 n. Ingeborg Reichelt, nemecká operná speváčka (soprán),   
  (u. 28.6.2022), 95. výr. n. 
11.5.1933 n. Pavol Bagin, pozri 4.1.2013, 90. výr. n. 
11.5.1948 u. Vladimír Polívka, český hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg 
  a spisovateľ (n. 6.7.1896), 75. výr. ú. 
11.5.1953 n. Steed Cowart, americký skladateľ experimentálnej hudby,  
  70. výr. n. 
11.5.1963 u. Guido Ciccolini, taliansky operný spevák (tenor), (n.1885),  
  60. výr. ú. 
12.5.1888 n. Mariano Stabile, pozri 11.1.1968, 135. výr. n. 
12.5.1903 n. Lennox Berkeley, anglický hudobný skladateľ (u. 26.12.1989),  
  120. výr. n. 
12.5.1948 n. Doris Soffel, nemecká operná speváčka (mezzosoprán),   
  75. výr. n. 
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13.5.1913 n. William Schwann, americký organista a hudobný vydavateľ  
  (u. 7.6.1998), 110. výr. n. 
13.5.1913 n. Albín Berky, slovenský violončelista (u. 27.6.2003), 110. výr. n. 
13.5.1948 n. Ivan Klánský, český klavirista, 75. výr. n. 
13.5.1953 u. Hermann Jadlowker, litovský operný spevák (tenor),   
  (n. 20.7.1877), 70. výr. ú. 
13.5.1973 u. Karel Böhm, český hudobný skladateľ (n. 12.1.1890), 50. výr. ú. 
13.5.1983 u. Oldřich Pálkovský, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (n. 24.2.1907), 40. výr. ú. 
13.5.1988 u. Ladislav Salaj, slovenský folklorista, upravovateľ ľudových  
  piesní a rozhlasový pracovník (n. 29.11.1921), 35. výr. ú. 
14.5.1853 n. Francesco Marconi, taliansky operný spevák (tenor),   
  (u. 5.2.1916), 170. výr. n. 
14.5.1978 u. Alexander Kipnis, ukrajinský operný spevák (bas),    
  (n. 13.2. [1.2.] 1891), 45. výr. ú. 
15.5.1778 n. Benjamin Jacob, anglický organista, dirigent a hudobný   
  skladateľ (u. 24.8.1829), 245. výr. n. 
15.5.1808 n. Michael William Balfe, írsky spevák, huslista a operný  

skladateľ (u. 20.10.1870), 215. výr. n. 
15.5.1813 n. Stephen Heller, pozri 14.1.1888, 210. výr. n. 
15.5.1893 n. Gustav Blahovský, český hudobný skladateľ (u. 3.8.1967),  
  130. výr. n. 
15.5.1898 u. Ede (Eduard) Reményi, pozri 17.1.1828, 125. výr. ú. 
15.5.1918 n. Karol Valečka, slovenský textár a skladateľ populárnej hudby 

(u. 14.6.1970), 105. výr. n. 
15.5.1923 n. John Lanchbery, pozri 27.2.2003, 100. výr. n. 
16.5.1793 n. Benedetta Rosamunda Pisaroni, talianska operná speváčka  
  (soprán), (u. 6.8.1872), 230. výr. n. 
16.5.1858 n. Hanuš Trneček, český harfista, klavirista, hudobný skladateľ  
  a dirigent (u. 28.3.1914), 165. výr. n. 
16.5.1893 n. Paul van Kempen, holandský dirigent (u. 8.12.1955),   
  130. výr. n. 
16.5.1953 n. Monica Huggett, anglická huslistka, 70. výr. n. 
16.5.1978 u. William (Hans Wilhelm) Steinberg, americký dirigent nemeckého 

pôvodu (n. 1.8.1899), 45. výr. ú. 
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17.5.1898 n. Antonín Modr, pozri 22.4.1983, 125. výr. n. 
17.5.1903 u. Karel Richard Šebor, český hudobný skladateľ, kapelník   

a pedagóg (n. 13.8.1843), 120. výr. ú. 
17.5.1918 n. Marta Birgit Nilsson, švédska operná speváčka (soprán),   
  (u. 25.12.2005), 105. výr. n. 
17.5.1923 n. Peter Mennin, americký hudobný skladateľ, prezident Julliard  
  School of Music (u. 17.6.1983), 100. výr. n. 
17.5.1958 n. Ivor Bolton, anglický dirigent, 65. výr. n. 
17.5.1978 Philips Electronics zverejnil novú digitálnu reprodukciu zvuku,  
  strieborný „Compact Disc“, 45. výročie 
18.5.1733 u. Georg Böhm, nemecký hudobný skladateľ (n. 2.9.1661),   
  290. výr. ú. 
18.5.1818 u. Maddalena Laura Lombardini Sirmen, talianska huslistka, speváčka  
  a hudobná skladateľka (n. 9.12.1745), 205. výr. ú. 
18.5.1863 n. Anton Sekar-Rozhanskij, ruský operný spevák (tenor),   
  (u. 28.1.1952), 160. výr. n. 
18.5.1938 u. Karol Angermayer ml., bratislavský kníhtlačiar a nakladateľ 
  (n. 9.3.1877), 85. výr. ú. 
18.5.1938 n. Jan Málek, český hudobný skladateľ, 85. výr. n. 
18.5.1948 n. Mikko Heinio, fínsky hudobný skladateľ, 75. výr. n. 
18.5.1968 u. Florence Austral, austrálska operná speváčka (soprán)   
  (n. 26.4.1892), 55. výr. ú. 
19.5.1853 n. Blažej Bulla, slovenský architekt a hudobný skladateľ   
  (u.1.9.1919), 170. výr. n. 
19.5.1928 n. Antonia Fahberg, rakúska operná speváčka (soprán),   
  (u. 21.10.2016), 95. výr. n. 
19.5.1963 u. Margarethe Matzenauer, maďarská operná speváčka 

(mezzosoprán), (n. 1.6.1881), 60. výr. ú. 
20.5.1798 n. Jean Baptiste Chollet, francúzsky operný spevák (tenor),   
  (u. 9.1.1892), 225. výr. n. 
20.5.1893 n. Hans Hermann Nissen, nemecký operný spevák 

(basba rytón), (u. 28.3.1980), 130. výr. n. 
20.5.1903 n. Jerzy Fitelberg, poľský hudobný skladateľ (u. 25.4.1951),   
  120. výr. n. 
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20.5.1923 n. Ludmila Ulehla, americká klaviristka a hudobná skladateľka  
  českého pôvodu (u. 5.12.2009), 100. výr. n. 
21.5.1633 n. Joseph de La Barre, francúzsky organista a hudobný 

skladateľ (u. pred 6.5.1678), 390. výr. n. 
21.5.1898 n. Karel Hába, český hudobný skladateľ a pedagóg    
  (u. 21.11.1972), 125. výr. n. 
21.5.1913 n. Gina Bachauer, grécka klaviristka (u. 22.8.1976), 110. výr. n. 
21.5.1923 n. Aladár Móži, pozri 24.1.1983, 100. výr. n. 
21.5.1933 n. Maurice André, francúzsky trúbkar (u. 25.2.2012), 90. výr. n. 
21.5.1973 u. František Bartoš, český hudobný skladateľ, hudobný kritik  
  a spisovateľ (n. 13.6.1905), 50. výr. ú. 
21.5.1978 u. Ladislav Neshyba, slovenský spevák (n. 18.11.1927), 45. výr. ú. 

21.5.1928 n. Karl Christian Kohn, nemecký operný spevák (bas),   
  (u. 20.1.2006), 95. výr. n. 
21.5.1983 u. Finn Einar Mortensen, nórsky hudobný skladateľ (n. 6.1.1922), 

40. výr. ú. 
22.5.1813 n. Richard Wagner, pozri 13.2.1883, 210. výr. n. 
22.5.1913 n. František Jílek, český dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg  
  (u. 16.9.1993), 110. výr. n. 
22.5.1918 u. Fritz Seitz, nemecký hudobný skladateľ (n. 12.6.1848),   
  105. výr. ú. 
22.5.1933 n. Václav Řehák, český huslista a hudobný skladateľ, 90. výr. n. 
22.5.1953 u. Václav Klička, český harfista, hudobný skladateľ a pedagóg  
  (n. 1.8.1882), 70. výr. ú. 
22.5.1978 u. Václav Dobiáš, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (n. 22.9.1909), 45. výr. ú. 
23.5.1878  n. Émile Vuillermoz, francúzsky muzikológ (u. 2.3.1960),   
  145. výr. n. 
23.5.1883 n. Jindřich Feld, český hudobný skladateľ a husľový pedagóg  
  (u. 5.10.1953), 140. výr. n. 
23.5.1943 n. Antonín (Felix) Slováček, český klarinetista, saxofonista   
  a dirigent, 80. výr. n. 
24.5.1773 u. Jan Zach, český hudobný skladateľ (n. 26.11.1713), 250. výr. ú. 
24.5.1848 u. Anette von Droste-Hulshoff, nemecká poetka a hudobná   
  skladateľka (n. 12.1.1797), 175. výr. ú. 
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24.5.1903 n. Jindřich Blažíček, český operný spevák (u. 13.1.1979),   
  120. výr. n. 
25.5.1863 n. Camille Erlanger, francúzsky operný skladateľ (u. 24.4.1919),  
  160. výr. n. 
25.5.1933 n. Jindřich Brabec, český skladateľ, aranžér a publicista (u. 5.7.2001), 

90. výr. n. 
25.5.1938 n. Franco Bonisolli, taliansky operný spevák (tenor), (u. 30.10.2003), 

85. výr. n. 
25.5.1938 n. Maria Slătinaru-Nistor, rumunská operná speváčka (soprán), 

85. výr. n. 
26.5.1893 n. Eugene Goosens, anglický dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 13.6.1962), 130. výr. n. 
26.5.1898 n. Ernst Bacon, americký klavirista, dirigent a hudobný skladateľ 
  (u. 16.3.1990), 125. výr. n. 
 26.5.1938 n. Teresa Stratas, kanadská operná speváčka (soprán), 85. výr. n. 
26.5.1958 n. Howard Goodall, anglický hudobný skladateľ, 65. výr. n. 
27.5.1738 n. Bonaventura Furlanetto, taliansky hudobný skladateľ (u. 6.4.1817), 

285. výr. n. 
27.5.1853 n. Monroe A. Althouse, americký hudobný skladateľ (u. 12.10.1924), 

170. výr. n. 
27.5.1868 n. Marie Wittich, nemecká operná speváčka (soprán),    
  (u. 4.8.1931), 155. výr. n. 
27.5.1888 n. Louis Durey, francúzsky hudobný skladateľ (u. 3.7.1979),  
  135. výr. n. 
27.5.1928 n. Ján Siváček, slovenský dirigent, hudobný skladateľ a teoretik 
  populárnej hudby (u. 16.12.1987), 95. výr. n. 
27.5.2003 u. Lucio Berio, taliansky hudobný skladateľ (n. 24.10.1925),  
  20. výr. ú. 
28.5.1883 n. Viktor Matyasovich, slovenský kapelník a hudobný skladateľ 
  (u. 6.9.1960), 140. výr. n. 
28.5.1883 n. Václav Talich, český dirigent a hudobný pedagóg (u. 16.3.1961), 

 140. výr. n. 
28.5.1883 n. George Dyson, anglický organista a hudobný skladateľ   
  (u. 28.9.1964), 140. výr. n.  
28.5.1888 n. Tilkin Servais, belgický operný spevák (barytón), (u. 6.6.1961),   

135. výr. n. 
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28.5.1893 u. Felipe Villanueva, mexický hudobný skladateľ (n. 5.2.1862),  
  130. výr. ú. 
28.5.1913 n. Jiří Verberger, český klavirista a skladateľ (u. 2.11.1973),   
  110. výr. n. 
28.5.1923 n. György Ligeti, maďarský hudobný skladateľ a teoretik, pôsobiaci 
  v Nemecku (u. 12.6.2006), 100. výr. n. 
 28.5.1943 n. Elena Souliotis, grécka operná speváčka (soprán), (u. 4.12.2004),  

80. výr. n.  
 28.5.1958 u. Mikuláš Schneider-Trnavský, slovenský hudobný skladateľ, 

dirigent a pedagóg (n. 24.5.1881), 65. výr. ú. 
28.5.1963 u. Vissarion Jakovlevič Šebalin, ruský hudobný skladateľ a pedagóg 

(n. 11.6. (29.5.) 1902), 60. výr. ú. 
29.5.1868 n. Frederic Alfred d´Erlanger, pozri 23.4.1943, 155. výr. n. 
29.5.1873 n. Rudolf Tobias, estónsky hudobný skladateľ (u. 29.10.1918),  
  150. výr. n. 
29.5.1998 u. Ernest Zachovay, pozri 23.1.1913, 25. výr. ú. 
30.5.1883 n. Riccardo Zandonai, taliansky operný skladateľ a dirigent   
  (u. 5.6.1944), 140. výr. n. 
30.5.1833 u. Josef Slavík, český huslista a hudobný skladateľ (n. 26.3.1806), 

190. výr. ú. 
30.5.1883 n. Francis Clive Savill Carey, pozri 30.4.1968, 140. výr. n. 
30.5.1883 n. Maurice Henry Goldblatt, estónsky huslista a hudobný skladateľ 

(u. 2.3.1962), 140. výr. n. 
30.5.1928 n. Gustav Leonhardt, holandský organista, čembalista a dirigent, 
  (u. 16.1.2012), 95. výr. n. 
30.5.1943 n. Peter Lipa, slovenský džezový spevák, 80. výr. n. 
31.5.1868 u. František Sušil, český folklorista, zberateľ ľudových piesní  
  (n. 14.6.1804), 155. výr. ú. 
31.5.1908 n. Edith Coates, pozri 7.1.1983, 115. výr. n. 
31.5.1913 n. Constantin Silvestri, rumunský dirigent (u. 23.2.1969),   
  110. výr. n. 
31.5.1998 u. Stanislav Michal Wislocki, poľský hudobný skladateľ   
  (n. 7.7.1921), 25. výr. ú. 
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28.5.1893 u. Felipe Villanueva, mexický hudobný skladateľ (n. 5.2.1862),  
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Jún 
 
1.6.1948 u. José Vianna da Motta, pozri 22.4.1868, 75. výr. ú. 
1.6.1653 n. Georg Muffat, rakúsky hudobný skladateľ a organista   
  (u. 23.2.1704), 370. výr. n.  
1.6.1903  n. Percy Whitlock, anglický organista a hudobný skladateľ   
  (u. 1.5.1946), 120. výr. n. 
2.6.1863 n. Felix Paul von Weingartner, rakúsky dirigent a hudobný skladateľ 

(u. 7.5.1942), 160. výr. n. 
2.6.1883 u. Hedwig Reicher-Kindermann, nemecká operná speváčka  

(soprán) (n. 15.7.1853), 140 výr. ú. 
2.6. [21.5.] 1888 n. Elena Katulskaja, ruská operná speváčka (soprán),   
  (u.19.11.1966), 135. výr. n. 
2.6.1943 n. Maestro Ilaiyaraaja, indický hudobný skladateľ, 80. výr. n. 
2.6.1968 u. André Mathieu, kanadský klavirista a hudobný skladateľ   
  (n. 18.2.1929), 55. výr. ú. 
2.6.1973 u. Hidemaro Konoye, japonský dirigent a hudobný skladateľ   
  (n. 18.11.1898), 50. výr. ú. 
2.6.2003 u. Július Kowalski, český hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg 
   pôsobiaci na Slovensku (n. 24.2.1912), 20. výr. ú. 
3.6.1853 u. Filippo Galli, taliansky operný spevák (bas), (n. 1783),   
  170. výr. ú. 
3.6.1858 n. Karl Perron, nemecký operný spevák (basbarytón) (u. 15.7.1928), 

165. výr. n. 
3.6.1913 u. Josef Richard Rozkošný, český hudobný skladateľ    
  (n. 21.9.1833), 110. výr. ú. 
3.6.1953 n. Marie Angel, austrálska operná speváčka (soprán), 70. výr. n. 
4.6. [22.5.] 1903 n. Jevgenij Alexandrovič Mravinskij, pozri 19.1.1988,  

120. výr. n. 
4.6.1903 n. Joel Berglund, švédsky operný spevák (barytón),    
  (u. 21.1.1985), 120. výr. n. 
4.6.1908 n. Jan Zdeněk Bartoš, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 1.6.1981), 115. výr. n. 
4.6.1913 n. Bruno Bettinelli, taliansky hudobný skladateľ (u. 8.11.2004), 

110. výr. n. 
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5.6. [25.5.] 1798 n. Alexej Fjodorovič Ľvov, estónsky huslista a hudobný skladateľ 
(u. 28.12. [16.12.] 1870), 225. výr. n. 

5.6.1978 u. Ján Geryk, slovenský zberateľ ľudových piesní (n. 9.12.1892), 
45. výr. ú. 

6.6.1903 n. Aram Iľjič Chačaturjan, pozri 1.5.1978, 120. výr. n. 
6.6.1938 n. Karl Walter Böhm, nemecký operný spevák (tenor),   
  (u. 1.6.2000), 85. výr. n. 
7.6.1863 u. Franz Gruber, rakúsky organista a hudobný skladateľ   
  (n. 25.11.1787), 160. výr. ú.  
7.6.1873 n. Landon Ronald, anglický dirigent (u.14.8.1938), 150. výr. n. 

7.6.1903 n. Vítězslav Bill, pozri 11.1.1978, 120. výr. n. 
7.6.1928 n. Charles Strouse, americký skladateľ muzikálovej hudby, 95. výr. n.  
7.6.1948 u. Georges Adolphe Hue, pozri 6.5.1858, 75. výr. ú. 
7.6.1953 n. Jaromír Nohavica, český hudobník, textár a spevák, 70. výr. n. 
7.6.1963 n. Roberto Alagna, francúzsky operný spevák (tenor), 60. výr. n. 
7.6.1973 u. Cyril Vymetal, český hudobný spisovateľ a dirigent   
  (n. 23.7.1890), 50. výr. ú. 
7.6.1973 u. Jozef Slimáček, český zbormajster, pedagóga hudobný skladateľ  

(n. 25.7.1913), 50. výr. ú. 
7.6.1998 u. William Schwann, pozri 13.5.1913, 25. výr. ú. 
8.6.1753 n. Nicolas-Marie Dalayrac, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 26.11.1809), 270. výr. n. 
8.6.1858 n. Harry Rowe Shelley, americký organista a hudobný skladateľ 
  (u. 12.9.1947), 165. výr. n. 
8.6.1923 n. Josef Vlach, český huslista a dirigent (u. 17.10.1988), 100. výr. n. 

8.6.1928 n. Jiří Dvořáček, český hudobný skladateľ a pedagóg (u. 22.3.2000), 
95. výr. n. 

9.6.1828 n. Karol Mayerberger, dirigent a hudobný skladateľ pôsobiaci  
 v Bratislave, v rokoch 1869 – 1881 dirigent Cirkevného hudobného 
spolku pri Dóme sv. Martina v Bratislave (u. 23.9.1881), 195. výr. n. 

9.6.1888 n. Hugo Kauder, český huslista, hudobný skladateľ a pedagóg  
  (u. 22.1.1972), 135. výr. n. 
9.6.1918 n. Antonín Sychra, český hudobný vedec a pedagóg    
  (u. 21.10.1969), 105. výr. n. 
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10.6.1773 n. Charles-Simon Catel, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u.29.11.1830), 250. výr. n. 
10.6.1818 n. Clara Anastasia Novello, pozri 12.3.1908, 205. výr. n. 
10.6.1843 n. Heinrich von Herzogenberg, rakúsky klavirista a hudobný  
  skladateľ (u. 9.10.1900), 180. výr. n. 
10.6.1893 n. Franz André, belgický dirigent (u. 20.1.1975), 130. výr. n. 
10.6.1898 n. Míla Kočová, česká operná speváčka (soprán), (u. 9.2.1951),  
  125. výr. n. 
10.6.1918 u. Arrigo Boito, taliansky básnik, kritik, libretista, operný skladateľ  

(n. 24.2.1842), 105. výr. ú. 
11.6.1808 u. Giovanni Battista Cirri, taliansky hudobný skladateľ   
  (n. 1.10.1724), 215. výr. ú. 
11.6.1858  u. Ludvík Dietrich, pozri 18.3.1803, 165. výr. ú.  
11.6.1903 n. Albert Bursík, český flautista (u.31.10.1967), 120. výr. n. 
11.6.1978 u. Čeněk Gardavský, český muzikológ (n. 20.11.1910), 45. výr. ú. 
12.6.1848  n. Fritz Seitz, pozri 22.5.1918, 175. výr. n. 
12.6.1898 n. Jaromír Žid, český dirigent (u.18.11.1954), 125. výr. n. 
12.6.1898 n. Luděk Mandaus, český spevák (basbarytón), režisér a libretista
  (u. 16.12.1971), 125. výr. n. 
12.6.1903 n. Antonín Devátý, český hudobný skladateľ a dirigent (u. 25.5.1984), 

120. výr. n. 
12.6.1903 n. Vlastislav Antonín Vipler, český dirigent a hudobný skladateľ  
  (u. 4.6.1971), 120. výr. n. 
12.6.1938 n. Ian Partridge, anglický operný spevák (tenor), 85. výr. n. 
12.6.1973 u. Josef Tesařík, český kontrabasista, dirigent a pedagóg   
  (n. 24.12.1914), 50. výr. ú. 
13.6.1843 n. Adolf Neuendorff, nemecký dirigent (u. 4.12.1897), 180. výr. n. 

13.6.1888 n. Elisabeth Schumann, americká operná speváčka (soprán)   
  nemeckého pôvodu (u. 23.4.1952), 135. výr. n. 
13.6.1973 u. František Suchý, český hudobný skladateľ, pedagóg a hudobný 
  spisovateľ (n. 21.4.1891), 50. výr. ú. 
13.6.1973 u. Alvin Etler, pozri 19.2.1913, 50. výr. ú. 
14.6.1753 n. Jozef Chudý, pozri 4.3.1813, 270 výr. ú.  
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14.6.1763 n. Johannes Simon Mayr, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 2.12.1845), 260. výr. n. 
14.6.1913 n. Beno Blachut, český operný spevák (tenor), (u. 10.1.1985),  
  110. výr. n. 
14.6.1913 n. Stanley Black, anglický dirigent, klavirista, hudobný skladateľ 
  a aranžér (u. 27.11.2002), 110. výr. n. 
14.6.1933 n. Dagmar Rohová-Boksová, slovenská operná speváčka (soprán), 
  90. výr. n. 
15.6.1763 n. Franz Danzi, nemecký hudobný skladateľ (u. 13.4.1826),   
  260. výr. n. 
15.6.1828 u. Brizio Petrucci, taliansky hudobný skladateľ (n. 12.1.1737),  
  195. výr. ú. 
15.6.1843 n. Edvard Hagerup Grieg, nórsky hudobný skladateľ, klavirista  
  a dirigent (u. 4.9.1907), 180. výr. n. 
15.6.1893 u. Ferenc Erkel, maďarský hudobný skladateľ, dirigent, klavirista 
  a pedagóg (n. 7.11.1810), 130. výr. ú. 
15.6.1898 n. Thomas Armstrong, anglický dirigent, hudobný skladateľ   
  a pedagóg (u. 26.6.1994), 125. výr. n. 
15.6.1903 n. Ladislav Castiglione, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg 
  (u. 6.1.1977), 120. výr. n. 
15.6.1908 u. Vojtěch Hřímalý, český hudobný skladateľ a huslista   
  (n. 30.7.1842), 115. výr. ú. 
15.6.1923 u. Jozef Ľudovít Holuby, slovenský botanik a folklorista  
  (n. 25.3.1836), 100. výr. ú. 
15.6.1943 n. Elena Kováčová-Šarayová, slovenská dirigentka, 80. výr. n. 
16.6.1843 n. Jan Malát, český hudobný skladateľ a pedagóg (u. 2.12.1915),  
  180. výr. n. 
16.6.1853 n. Emil (Johan Gustav) Sjögren, pozri 1.3.1918, 170. výr. n. 
16.6.1943 u. Sigrid (Lilly Hoffmann) Onegin, švédska operná speváčka  
  (mezzosoprán), (n. 1.6.1889), 80. výr. ú. 
16.6.1973 u. Jiří Trávníček, český huslista (n. 10.12.1925), 50. výr. ú. 
 17.6.1818 n. Charles Gounod, francúzsky hudobný skladateľ    
  (u. 18.10.1893), 205. výr. n. 
17.6.1848 n. Victor Maurel, francúzsky operný spevák (barytón),   
  (u. 22.10.1923), 175. výr. n. 
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17.6.1893 u. Johann Schrammel, rakúsky hudobný skladateľ    
  (n. 22.5.1850), 130. výr. ú. 
17.6.1938 n. Thomas Lawlor, írsky operný spevák (basbarytón), (u. 9.10.2020) 

85. výr. n. 
17.6.1958 n. Derek Lee Ragin, americký spevák (kontratenor), 65. výr. n. 
17.6.1973 u. Karel Štika, český organista, zbormajster, skladateľ a hudobný 
  pedagóg (n. 19.2.1887), 50. výr. ú. 
17.6.1983 u. Peter Mennin, pozri 17.5.1923, 40. výr. ú. 
18.6.1843 n. David Popper, rakúsky violončelista a skladateľ (u. 7.8.1913), 

180. výr. ú.  
18.6.1903 n. Jeanette MacDonald, americká speváčka (soprán) a herečka,  
  (u. 14.1.1965), 120. výr. n. 
18.6.1918 n. Karol Dubecký, slovenský hudobný pedagóg (u. 5.5.1965),  
  105. výr. n. 
18.6.1923 u. Antal Siposs, maďarský klavirista a hudobný skladateľ,   
  narodený na Slovensku (n. 17.1.1839), 100. výr. ú. 
18.6.1943 n. Eva Marton, maďarská operná speváčka (soprán), 80. výr. n. 
18.6.1948 n. Miroslav Demko, slovenský muzikológ a historik, 75. výr. n.  
19.6.1708 n. Johann Gottlieb Janitsch, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 1763), 315. výr. n. 
19.6.1843 n. Charles Edouard Lefebvre, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 8.9.1917), 180. výr. n. 
20.6.1628 u. Thomas Simpson, anglický huslista, hudobný skladateľ a vydavateľ 

(n. 1.4.1582), 395. výr. ú. 
20.6. [8.6.] 1843 n. Fjodor Ignatievič Stravinskij, ruský operný spevák (bas),  
  (n. 4.12. [21.11.] 1902), 180. výr. n. 
20.6.1973 u. Miroslav Filip, slovenský muzikológ a pedagóg (n. 31.7.1932),  
  50. výr. ú. 
20.6.1928 n. Miloš Vacek, český hudobný skladateľ (u. 29.2.2012), 

95. výr. n. 
21.6.1893 n. Alois Hába, český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg   
  (u. 18.11.1973), 130. výr. n. 
21.6.1903 n. Alois Čuma, český hudobný skladateľ (u. 14.1.1966),   
  120. výr. n. 
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21.6. [8.6.] 1908 u. Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov, ruský hudobný skladateľ 
(n. 18.3. [6.3.] 1844), 115. výr. ú. 

21.6.1923 u. Desider Aranyi, maďarský operný spevák (tenor),    
  (n. 18.8.1868), 100. výr. ú. 
21.6.1928 n. Judith Raskin, americká operná speváčka (soprán),    
  (u. 21.12.1984), 95. výr. n. 
21.6.1953 u. Tomáš Svoboda, český violončelista a pedagóg pôsobiaci  
  na Slovensku (n. 14.12.1882), 70. výr. ú. 
21.6.1958 n. Jennifer Larmore, americká operná speváčka (mezzosoprán), 
  65. výr. n. 
21.6.1988 u. Václav Nouzovský, český operný spevák pôsobiaci na Slovensku
  (n. 29.8.1918), 35. výr. ú. 
22.6.1763 n. Étienne Nicolas Méhul, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 18.10.1817), 260. výr. n. 
22.6.1893 n. Osvald Chlubna, český hudobný skladateľ (u. 30.10.1971),  
  130. výr. n. 
22.6.1933 n. Libor Pešek, český dirigent, (u. 23.10.2022), 90. výr. n. 
23.6.1833 u. Mikuláš Zmeškal, slovenský hudobný skladateľ    
  (n. 20.11.1759), 190. výr. ú. 
23.6.1943 n. James Levine, americký dirigent a klavirista, (u. 9.3.2021),  

80. výr. n. 
23.6.1948 n. Nigel Osborne, anglický hudobný skladateľ, 75. výr. n. 
23.6.1998 u. Jan Seidel, český hudobný skladateľ (n. 25.12.1908), 25. výr. ú. 
24.6.1693 u. Pavel Vejvanovský, český hudobný skladateľ (n. 1633/1639),  
  330. výr. ú. 
24.6.1818 u. Ján Dusík, český hudobný skladateľ a pedagóg (n. 16.8.1738),  
  205. výr. ú. 
25.6.1958 u. Antonín Balatka, český dirigent a hudobný skladateľ   
  (n. 27.10.1895), 65. výr. ú. 
25.6.1983 u. Alberto Ginastera, argentínsky hudobný skladateľ    
  (n. 11.4.1916), 40. výr. ú. 
26.6.1878 n. Albert Siklós, maďarský hudobný skladateľ (u. 3.4.1942),   
  145. výr. n. 
 26.6.1903 n. Ján Gajdoš, slovenský zbormajster, organista a hudobný   
  skladateľ (u. 24.3.1980), 120. výr. n. 
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26.6. [13.6.] 1903 n. Filip Kutev, bulharský hudobný skladateľ (u. 27.11.1982),  
  120. výr. n. 
26.6.1908 n. Vojtech Wick, slovenský hudobný skladateľ a právnik   
  (u. 21.1.1985), 115. výr. n. 
26.6.1923 n. Juraj Potúček, slovenský hudobný bibliograf, (u. 16.12.2006) , 

100. výr. n.  
26.6.1933 n. Claudio Abbado, taliansky dirigent a klavirista, (u. 20.1.2014), 

90. výr. n. 
27.6.1888 n. Guilhermina Suggia, portugalská violončelistka    
  (u. 31.7.1950), 135. výr. n.  
27.6.1948 u. George Templeton Strong, americký maliar a hudobný 

skladateľ (n. 26.5.1856), 75. výr. ú. 
27.6.1958 n. Magnus Lindberg, fínsky hudobný skladateľ, 65. výr. n. 
27.6.2003 u. Albín Berky, pozri 13.5.1913, 20. výr. ú. 
28.6.1913 n. George Lloyd, anglický hudobný skladateľ (u. 3.7.1998),   
  110. výr. n. 
29.6.1893 n. Aarre Merikanto, fínsky hudobný skladateľ (u. 28.9.1958),  
  130. výr. n. 
29.6.1923 n. Chou Wen-Chung, čínsky hudobný skladateľ, (u. 25.10.2019),  

100. výr. n. 
29.6.1963 n. Anne-Sophie Mutter, nemecká huslistka, 60. výr. n. 
30.6.1858 n. Robert Browne Hall, americký hornista, kapelník a skladateľ  
  pochodov (u. 8.6.1907), 165. výr. n. 
30.6.1898 n. Karel Vetterl, český etnomuzikológ (u. 25.11.1979), 125. výr. n. 
30.6.1958 n. Esa-Pekka Salonen, fínsky dirigent, 65. výr. n. 
30.6.2018 u. Claudio Desderi, pozri 9.4.1943, 5. výr. ú. 
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Júl 
 
1.7.1908 n. Peter Anders, nemecký operný spevák (tenor), (u. 10.9.1954),  
  115. výr. n. 
1.7.1933 n. Felix Ayo, španielsky huslista, 90. výr. n. 
1.7.1943 n. Philip Brunelle, americký dirigent, 80. výr. n. 
1.7.1958 n. Paul Daniel, anglický dirigent, 65. výr. n. 
2.7.1778 u. Jean-Jacques Rousseau, francúzsky filozof, teoretik a hudobný 
   skladateľ (n. 28.6.1712), 245. výr. ú. 
2.7.1933 n. David Lewin, pozri 5.5.2003, 90. výr. n. 
2.7.1938 u. Oreste Ravanello, taliansky hudobný skladateľ, dirigent   
  a organista (n. 25.8.1871), 85. výr. ú. 
2.7.1968 u. Hans Wolf, nemecký hudobný skladateľ (n. 7.6.1894), 55. výr. ú. 

2.7.1983 u. Bartolomej Urbanec, slovenský hudobný skladateľ a dirigent  
  (n. 12.11.1918), 40. výr. ú. 
3.7.1933 n. Laura Didier, čílska operná speváčka (mezzosoprán) (9.1.2017),  

90. výr. n. 

3.7.1923 n. Milan Munclinger, český flautista, dirigent a hudobný organizátor 
(u. 30.3.1986), 100. výr. n. 

3.7.1973 u. Karel Ančerl, pozri 11.4.1908, 50. výr. ú. 
3.7.1998 u. George Lloyd, pozri 28.6.1913, 25. výr. ú. 
4.7.1603 u. Philippe de Monte, frankoflámsky hudobný skladateľ a zbormajster 

(n. 1521), 420. výr. ú. 
4.7.1623 u. William Byrd, anglický hudobný skladateľ (n. 1539/40),   
  400. výr. ú. 
4.7.1863 n. Emma Juch, americká speváčka (soprán), rakúskeho pôvodu  
  (u. 6.3.1939), 160. výr. n. 
4.7. [22.6.] 1883 n. Maximilian Osejevič Steinberg, ruský hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 6.12.1946), 140. výr. n. 
.4.7.1898 n. Štefan Kantor, slovenský hudobný pedagóg (u. 3.8.1991),  
  125. výr. n. 
4.7.1903 n. Flor Peeters, belgický organista, skladateľ a pedagóg   
  (u. 4.7.1986), 120. výr. n. 



  
51 

Júl 
 
1.7.1908 n. Peter Anders, nemecký operný spevák (tenor), (u. 10.9.1954),  
  115. výr. n. 
1.7.1933 n. Felix Ayo, španielsky huslista, 90. výr. n. 
1.7.1943 n. Philip Brunelle, americký dirigent, 80. výr. n. 
1.7.1958 n. Paul Daniel, anglický dirigent, 65. výr. n. 
2.7.1778 u. Jean-Jacques Rousseau, francúzsky filozof, teoretik a hudobný 
   skladateľ (n. 28.6.1712), 245. výr. ú. 
2.7.1933 n. David Lewin, pozri 5.5.2003, 90. výr. n. 
2.7.1938 u. Oreste Ravanello, taliansky hudobný skladateľ, dirigent   
  a organista (n. 25.8.1871), 85. výr. ú. 
2.7.1968 u. Hans Wolf, nemecký hudobný skladateľ (n. 7.6.1894), 55. výr. ú. 

2.7.1983 u. Bartolomej Urbanec, slovenský hudobný skladateľ a dirigent  
  (n. 12.11.1918), 40. výr. ú. 
3.7.1933 n. Laura Didier, čílska operná speváčka (mezzosoprán) (9.1.2017),  

90. výr. n. 

3.7.1923 n. Milan Munclinger, český flautista, dirigent a hudobný organizátor 
(u. 30.3.1986), 100. výr. n. 

3.7.1973 u. Karel Ančerl, pozri 11.4.1908, 50. výr. ú. 
3.7.1998 u. George Lloyd, pozri 28.6.1913, 25. výr. ú. 
4.7.1603 u. Philippe de Monte, frankoflámsky hudobný skladateľ a zbormajster 

(n. 1521), 420. výr. ú. 
4.7.1623 u. William Byrd, anglický hudobný skladateľ (n. 1539/40),   
  400. výr. ú. 
4.7.1863 n. Emma Juch, americká speváčka (soprán), rakúskeho pôvodu  
  (u. 6.3.1939), 160. výr. n. 
4.7. [22.6.] 1883 n. Maximilian Osejevič Steinberg, ruský hudobný skladateľ 

a pedagóg (u. 6.12.1946), 140. výr. n. 
.4.7.1898 n. Štefan Kantor, slovenský hudobný pedagóg (u. 3.8.1991),  
  125. výr. n. 
4.7.1903 n. Flor Peeters, belgický organista, skladateľ a pedagóg   
  (u. 4.7.1986), 120. výr. n. 

  
52 

4.7.1973 u. Miloš Říha, český dirigent a zbormajster (n. 15.11.1906),   
  50. výr. ú. 
5.7.1848 n. Štefan Janda, slovenský cirkevný skladateľ (u. 17.8.1936),  
  175. výr. n. 
5.7.1878 n. Lawrence Gilman, americký muzikológ a kritik (u. 8.9.1939),  
  145. výr. n. 
5.7.1888 n. Vincenc Kubata, český pedagóg a hudobník (u. 14.9.1961),  
  135. výr. n. 
5.7.1938 n. Stanley Silverman, americký skladateľ filmovej hudby,   
  85. výr. n. 
5.7.1983 u. Václav Trojan, český hudobný skladateľ (n. 24.4.1907),   
  40. výr. ú. 
5.7.1983 u. James Harry, americký trúbkar (n. 15.3.1916), 40. výr. ú. 
6.7.1953 u. Tita Ruffo, taliansky operný spevák (tenor), (n. 9.6.1877), 

70. výr. ú. 
6.7.1973 u. Otto Klemperer, nemecký dirigent (n. 14.5.1885), 50. výr. ú. 
7.7.1253 u. Thibaut IV. de Champagne, navarský kráľ, jeden z najvýznamnejších 
  truvérov (n. 30.5.1201), 770. výr. ú. 
7.7.1898 n. Fraňo Devinský (Fraňo Székely), slovenský spevák (barytón),  
  (u. 28.9.1946), 125. výr. n. 
7.7.1948 n. Marta Földesová, slovenská muzikologička, 75. výr. n. 
7.7.1963 u. Jan Fadrhons, český vojenský kapelník, hornista a hudobný  
  skladateľ (n. 14.2.1910), 60. výr. ú. 
7.7.1978 u. Gustáv Offermann, slovenský dirigent a skladateľ tanečnej  
  hudby (n. 25.12.1919), 45. výr. ú.  
7.7.1978 u. Jaromír Vomáčka, pozri 23.3.1923, 45. výr. ú. 
8.7.1878 n. Edoardo Ferrari-Fontana, taliansky operný spevák (tenor),  
  (u. 4.7.1936), 145. výr. n. 
8.7.1903 n. Carlo Zecchi, taliansky klavirista a dirigent (u. 31.8.1984),  
  120. výr. n. 
8.7.1953 n. Zhou Long, čínsky hudobný skladateľ, 70. výr. n. 
8.7.1998 u. Miroslav Kořínek, český hudobný skladateľ a pedagóg,   
  pôsobiaci na Slovensku (n. 29.1.1925), 25. výr. ú. 
9.7.1673 u. Johann Rudolf Ahle, nemecký hudobný skladateľ (n. 24.12.1625), 

350. výr. ú. 
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9.7.1838 n. Philip Paul Bliss, americký hudobný skladateľ (u. 29.12.1876),  
  185. výr. n. 
9.7.1898 n. Marcel Delannoy, francúzsky hudobný skladateľ    
  (u. 14.9.1962), 125. výr. n. 
9.7.1923 n. Bohumil Dušek, český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg  
  (u. 10.5.1981), 100. výr. n. 
9.7.1943 n. František (Ringo) Čech, český textár, publicista, bubeník a spevák, 

80. výr. n. 
10.7.1778 n. Sigismund Neukomm, pozri 3.4.1858, 245. výr. n. 
10.7.1913 n. Ljuba Welitsch (Veličkova), bulharská operná speváčka   
  (soprán), (u. 1.9.1996), 110. výr. n. 
10.7.1933 n. Jerry Herman, americký skladateľ muzikálovej hudby,   
  (u. 26.12.2019), 90. výr. n. 
10.7.1983 u. Werner Egk, nemecký hudobný skladateľ a dirigent   
  (n. 17.5.1901), 40. výr. ú. 
11.7.1838 n. Antonín Pinkava, český zbormajster (u. 31.8.1902), 185. výr. n. 

11.7.1923 n. František Belfín, český dirigent a hudobný skladateľ (u. 25.2.1997), 
100. výr. n. 

11.7.1923 n. Ludmila Dvořáková, česká operná speváčka (soprán) (30.7.2015) ,   
100. výr. ú.  

11.7.1953 n. Bramwell Tovey, anglický dirigent a hudobný skladateľ,   
  (u. 12.7.2022), 70. výr. n. 
12.7.1468 n. Juan del Encina, španielsky hudobný skladateľ (u.1529/1530),  
  555. výr. n. 

12.7.1773 u. Johann Joachim Quantz, nemecký hudobný skladateľ   
  (n. 30.1.1697), 250. výr. ú. 
12.7.1908 n. Johan Henri Gustave Franco, pozri 14.4.1988, 115. výr. n. 
12.7.1918 n. Ján Baran (Baran-Štiavnický), slovenský hudobný skladateľ  
  (u. 5.3.1962), 105. výr. n. 
12.7.1938 n. Lee Noble, americký hudobný skladateľ, 85. výr. n. 
12.7.1973 u. Alexander Vasilievič Mosolov, ruský klavirista a hudobný  
  skladateľ (n. 11.8. [29.7] 1900), 50. výr. ú. 
13.7.1898 n. Salvatore Allegra, taliansky dirigent (u. 9.12.1993), 125. výr. n. 

13.7.1973 u. Martian Negrea, pozri 29.1.1893, 50. výr. ú. 
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13.7.1983 u. Zdeněk Liška, český hudobný skladateľ a dirigent (n. 16.3.1922), 
40. výr. ú. 

14.7.1803 u. Adam Škultéty, slovenský básnik, hudobný skladateľ a organista 
(n. 20.12.1748), 220. výr. ú. 

14.7.1928 n. Olé Schmidt, dánsky hudobný skladateľ, (u. 6.3.2010), 95. výr. n. 
14.7.1973 u. Rudolf Bella, slovenský hudobný skladateľ a dirigent   
  (syn J. L. Bellu), (n. 7.12.1890), 50. výr. ú. 
14.7.1998 u. Herman Koppel, dánsky klavirista a hudobný skladateľ,   

 (n. 1.10.1908), 25. výr. ú.  
15.7.1798 u. Gaetano Pugnani, taliansky huslista a hudobný skladateľ   
  (n. 27.11.1731), 225. výr. ú. 
15.7.1853 n. Hedwig Reicher-Kindermann, pozri 2.6.1883, 170. výr. n. 
15.7.1928 u. Karl Perron, pozri 3.6.1858, 95. výr. ú. 
15.7.1933 n. Julian Bream, anglický gitarista a lutnista, (u. 14.8.2020), 90. výr. n. 
16.7.1763 u. Jacques Martin Hotteterre, francúzsky flautista a hudobný  
  skladateľ (n. 29.9.1674), 260. výr. ú. 
16.7.1858 n. Eugene Auguste Ysaye, belgický huslista, dirigent a hudobný  
  skladateľ (u. 12.5.1931), 165. výr. n. 
16.7.1863 n. Fannie Zeisler, americká klaviristka rakúskeho pôvodu   
  (u. 20.8.1927), 160. výr. n. 
16.7.1983 u. Jaroslav Krombholc, pozri 30.1.1918, 40. výr. ú. 
17.7.1933 n. Yenako Nagano, japonská speváčka (soprán), 90. výr. n. 
17.7.2003 u. Rosalyn Tureck, americká čembalistka (n. 14.12.1914),   
  20. výr. ú. 
18.7.1013 n. Hermannus Contractus (Hermann der Lahme, Hermann von  
  Reichenau), benediktínsky mních, kronikár, spisovateľ,   
  skladateľ, tvorca hudobného notačného systému (u. 24.9.1054),  
  1010. výr. n. 
18.7.1888 n. Božena Petanová, česká operná speváčka (u. 23.12.1958),  
 135. výr. n. 
18.7.1898 n. Juan-Batista Plaza, venezuelský klavirista (u. 1.1.1965),   
  125. výr. n. 
19.7.1913 n. Peggy Stuart Coolidge, americký klavirista a skladateľ   
  (u. 7.5.1981), 110. výr. n. 
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20.7.1868 u. Jan Bedřich Kittl, český hudobný skladateľ a dirigent   
  (n. 8.5.1806), 155. výr. ú. 
20.7.1873 n. Witold Maliszewski, poľský hudobný skladateľ (u. 18.7.1939),  
  150. výr. n. 
20.7.1908 n. Gunnar de Frumerie, švédsky klavirista a hudobný skladateľ  
  (u. 9.9.1987), 115. výr. n. 
21.7.1838 u. Johann Nepomuk Maelzel, nemecký vynálezca metronomu  
  a rôznych mechanických hudobných nástrojov (n. 15.8.1772),  
  185. výr. ú. 
21.7.1873 n. Herbert Witherspoon, americký operný spevák (bas),   
  (u. 10.5.1935), 150. výr. n.  
21.7.1883 n. Carl Engel, americký hudobný skladateľ a vydavateľ The Music 

Quarterly (u. 6.5.1944), 140. výr. n. 
22.7.1848 n. Lucien Fugere, francúzsky operný spevák (barytón),   
  (u. 15.1.1935), 175. výr. n. 
22.7.1888 n. Karel Hejzlar, český hudobný skladateľ a zbormajster   
  (u. 4.11.1955), 135. výr. n. 
22.7.1893 n. Osvald Chlubna, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 30.10.1971), 130. výr. n. 
22.7.1928 n. George Dreyfus, austrálsky hudobný skladateľ nemeckého  
  pôvodu, 95. výr. n.  
23.7.1893 n. Ján Krasko (pseud. Ján Krasko-Zápotocký), slovenský   
  hudobný skladateľ, folklorista a pedagóg (u. 28.7.1967), 130. výr. n. 
23.7.1893 n. Silvestr Hipman, český hudobný skladateľ a publicista   
  (u. 16.3.1974), 130. výr. n. 
23.7.1983 u. Georges Auric, francúzsky hudobný skladateľ, kritik a publicista  

(n. 15.2.1899), 40. výr. ú. 
24.7.1803 n. Adolphe Charles Adam, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 3.5.1856), 220. výr. n. 
24.7.1883 n. Klaus Pringsheim, nemecký dirigent, kritik a pedagóg na   
  Imperial Academy v Tokiu (u. 7.12.1972), 140. výr. n. 
25.7.1913 n. Josef Slimáček, pozri 7.6.1973, 110. výr. n. 
24.7.1933 u. Max von Schillings, pozri 19.4.1868, 90. výr. ú. 
25.7.1883 n. Alfredo Casella, taliansky hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 5.3.1947), 140. výr. n. 
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25.7.1953 n. Christopher Cree-Brown, novozélandský hudobný skladateľ,  
  70. výr. n. 
25.7.1973 u. Ladislav Leng, slovenský etnomuzikológ a hudobný pedagóg  
  (n. 8.10.1930), 50. výr. ú. 
25.7.1983 u. Jerome Moross, americký skladateľ klasickej, filmovej   
  a muzikálovej hudby (u. 1.8.1913), 40. výr. ú. 
26.7.1793 u. Alessandro Besozzi, taliansky hudobný skladateľ a virtuózny  
  hráč na dychové nástroje (n. 22.7.1702), 230. výr. ú. 
26.7.1863 n. Joseph Withol, pozri (u. 24.4.1948), 160. výr. n. 
26.7.1878 n. Theodor Schütz, český operný spevák (tenor), (u. 28.8.1961),  
  145. výr. n. 
26.7.1928 n. Tadeusz Baird, poľský hudobný skladateľ (u. 2.9.1981),   
  95. výr. n. 
26.7.1933 n. Zdenka Bernátová, slovenská muzikologička, 90. výr. n. 
26.7.1943 n. Roger Smalley, anglický klavirista a hudobný skladateľ,   
  (u. 18.8.2015), 80. výr. n. 
27.7.1783 u. Johann Philipp Kirnberger, nemecký spisovateľ a hudobný  
  skladateľ (u. 24.4.1721), 240. výr. ú. 
27.7.1853 n. Henry Morton Dunham, americký skladateľ hymnických   
  piesní a organista (u. 4.5.1929), 170. výr. n. 
27.7.1893 n. Pavel Petrík, pozri 12.2.1963, 130. výr. n. 
27.7.1978 u. Jan Willem van Otterloo, holandský hudobný skladateľ   
  (n. 27.12.1907), 45. výr. ú. 
28.7.1838 u. Bernhard Henrik Crusell, fínsky hudobný skladateľ   
  (n. 15.10.1775), 185. výr. ú. 
28.7.1908 n. Alfons Jindra, český hudobný skladateľ a aranžér (u. 20.12.1978), 

115. výr. n. 
28.7.1983 u. György Ferenczy, maďarský klavirista a hudobný skladateľ, 
  (n. 8.10.1902), 40. výr. ú. 
28.7.2008 u. Václav Felix, pozri 29.3.1928, 15. výr. ú. 
29.7.1963 n. Olga Borodina, ruská operná speváčka (mezzosoprán), 60. výr. n. 
30.7.1523 u. Juan de Anchieta, španielsky hudobný skladateľ (n. 1462),  
  500. výr. ú. 
31.7.1863 n. Richard Aldrich, americký muzikológ, hudobný kritik a publicista 

(u. 2.6.1937), 160. výr. n. 
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31.7.1948 u. Jindřich Květ, český sudca a hudobný vedec (n. 15.7.1890),  
  75. výr. ú. 
31.7.1958 u. Percy Alfred Scholes, anglický muzikológ a spisovateľ   
  (n. 24.7.1877), 65. výr. ú. 
31.7.1993 u. Karol Wurm, pozri 25.3.1913, 30. výr. ú. 
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August 
 
1.8.1848 n. František Kmoch, český kapelník a hudobný skladateľ  
  (u. 30.4.1912), 175. výr. n. 
1.8.1858 n. Hans Rott, rakúsky hudobný skladateľ (u. 25.6.1884),   
  165. výr. n. 
1.8.1873 n. Henri Verbrugghen, americký dirigent, huslista a skladateľ  
  belgického pôvodu (u. 12.11.1934), 150. výr. n. 
1.8.1903 n. Ladislav Lackner, slovenský hudobný pedagóg, klavirista  
  a zbormajster (u. 5.5.1972), 120. výr. n. 
1.8.1908 n. Miloslav Kabeláč, český dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg 

(u. 17.9.1979), 115. výr. n. 
1.8.1913 n. Jerome Moross, pozri 25.7.1983, 110. výr. n. 
1.8.1968 u. Wiliam Bukový, slovenský skladateľ populárnej hudby 

(n. 18.1.1932), 65. výr. ú. 
1.8.1973 u. Gian Francesco Malipiero, taliansky hudobný skladateľ    
  a muzikológ (n. 18.3.1882), 50. výr. ú. 
2.8.1978 u. Carlos Chavez, mexický hudobný skladateľ (n. 13.6.1899),  
  45. výr. ú. 
3.8.1823 n. Francisco Asenjo Barbieri, španielsky hudobný skladateľ   
  a kritik (u. 17.2.1894), 200. výr. n. 
3.8.1903 n. Jozef Závodský, český hudobný vydavateľ, pôsobiaci   
  v Bratislave (u. 9.11.1973), 120. výr. n. 
3.8.1998 u. Alfred Schnittke, ruský hudobný skladateľ a teoretik   
  nemeckého pôvodu (u. 24.11.1934), 25. výr. ú. 
4.8.1748 n. Maximilian Stadler, rakúsky kňaz, klavirista a hudobný   
  skladateľ (u. 8.11.1833), 275. výr. n. 
4.8.1888 n. Philip Greeley Clapp, americký dirigent, hudobný skladateľ  
  a pedagóg (u. 9.4.1954), 135. výr. n. 
4.8.1938 n. Simon Preston, anglický organista, (u. 13.5.2022), 85. výr. n. 
5.8.1623 krstený Marc Antonio Cesti, OFM, taliansky hudobný skladateľ  
  (u. 14.10.1669), 400. výr. n. 
5.8.1963 u. Salvador Bacarisse, španielsky hudobný skladateľ    
  (n. 12.9.1898), 60. výr. ú. 
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5.8.1993 u. Eugen Suchoň, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg   
  a teoretik (n. 25.9.1908), 30. výr. ú. 
5./6.8.1848 u. Nicola Vaccai, taliansky hudobný skladateľ, spevák    
  a pedagóg (n. 15.3.1790), 175. výr. ú. 
6.8.1908 n. Jozef Šimák, slovenský huslista, hudobný redaktor a organizátor 
  (u. 30.11.1978), 115. výr. n. 
7.8.1818 n. Henry Charles Litolff, anglický hudobný skladateľ    
  (u. 5./6.8.1891), 205. výr. n. 
7.8.1868 n. Granville Ransome Bantock, anglický hudobný skladateľ a pedagóg  

(u. 16.10.1946), 155. výr. n. 
7.8.1893 u. Alfredo Catalani, taliansky operný skladateľ (u. 19.6.1854),  
  130. výr. ú. 
7.8.1903 n. Saburo Moroi, japonský hudobný skladateľ (u. 24.3.1977),  
  120. výr. n. 
7.8.1913 u. David Popper, pozri 18.6.1843, 110. výr. ú. 
8.8.1928 n. Lubor Bárta, český hudobný skladateľ (u. 5.11.1972), 95. výr. n. 
8.8.1928 n. Melánia Olláryová, pozri 19.1.2013, 95. výr. n. 
9.8.1958 u. Louis d´Angelo, pozri 6.5.1888, 65. výr. ú. 
10.8.1893 n. Douglas Stuart Moore, americký skladateľ, spisovateľ a pedagóg  

(u. 25.7.1969), 130. výr. n. 
11.8.1748 n. Joseph Schuster, nemecký kapelník a hudobný skladateľ   
  (u. 24.7.1812), 275. výr. n. 
11.8.1883 u. Ján Kadavý, slovenský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg 
  (n. 7.4.1810), 140. výr. ú. 
11.8.1933 n. Tamás Vásáry, maďarský dirigent a klavirista, 90. výr. n. 
12.8.1633 u. Jacopo Peri, taliansky spevák a hudobný skladateľ    
  (n. 20.8.1561), 390. výr. ú. 
12.8.1838 n. Joseph Barnby, anglický organista, dirigent a hudobný   
  skladateľ (u. 28.1.1896), 185. výr. n. 
12.8.1928 u. Leoš Janáček, český hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik  
  (n. 3.7.1854), 95. výr. ú.  
13.8.1818 n. Ľudovít Haan, slovenský cirkevný spisovateľ a historik   
  (u. 12.8.1891), 205. výr. n. 
13.8.1843 n. Karel Richard Šebor, pozri 17.5.1903, 180. výr. n. 
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13.8.1913 n. Ladislav Holoubek, slovenský hudobný skladateľ a dirigent  
  (u. 4.9.1994), 110. výr. n. 
13.8.1948 n. Kathleen Battle, americká operná speváčka (soprán),   
  75. výr. n. 
13.8.1953 n. František Griglák, slovenský gitarista a skladateľ populárnej 

hudby, 70. výr. n. 
13.8.1988 u. Václav Holzknecht, český klavirista, hudobný spisovateľ,   
  publicista a pedagóg (n. 2.5.1904), 35. výr. ú. 
14.8.1913 n. Ferruccio Tagliavini, taliansky spevák (tenor), (u. 29.1.1995),  
  110. výr. n. 
14.8.1938 u. Landon Ronald, pozri 7.6.1873, 85. výr. ú. 
14.8.1953 u. Friedrich Schorr, rakúsko – maďarský operný spevák (basbarytón), 

(n. 2.9.1888) 70. výr. ú. 
15.8.1728 u. Marin Marais, francúzsky violista a hudobný  skladateľ   
  (n. 31.5.1656), 295. výr. ú. 
15.8.1773 n. Juraj Rohoni, slovenský zberateľ ľudových piesní    
  (u. 22.10.1831), 250. výr. n. 
15.8.1893 n. Alexander Gauk, pozri 30.3.1963, 120. výr. n. 
15.8.1903 n. Josef Ladislav Micka, český huslista a pedagóg (u. 2.9.1993),  
  120. výr. n. 
15.8.1928 n. Zdeněk Macháček, český dirigent pôsobiaci na Slovensku,  
  (u. 6.1.2017), 95. výr. n. 
15.8.1933 n. Rita Hunter, anglická operná speváčka (soprán),    
  (u. 29.4.2001), 90. výr. n. 
15.8.1963 u. John Powell, americký hudobný skladateľ, klavirista a muzikológ 
  (n. 6.9.1882), 60. výr. ú. 
15.8.1978 u. Harrison Kerr, americký hudobný skladateľ (n. 13.10.1897),  
  45. výr. ú. 
16.8.1738 n. Jan Dusík, pozri 24.6.1818, 285. výr. n. 
16.8.1863 n. Henri-Constant Gabriel Pierné, francúzsky organista, dirigent  
  a hudobný skladateľ (u. 17.7.1937), 160. výr. n. 
16.8.1923 n. Zdenko Nováček, český muzikológ pôsobiaci na Slovensku  
  (u. 14.8.1987), 100. výr. n. 
17.8.1828 n. George William Warren, americký hudobný skladateľ   
  (u. 17.3.1902), 195. výr. n. 
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17.8.1898 u. Carl Johann Adam Zeller, rakúsky hudobný skladateľ
(n. 19.6.1842), 125. výr. ú. 

17.8.1943 n. Edward Cowie, anglický dirigent a hudobný skladateľ,
80. výr. n.

17.8.1983 u. Ira Gershwin, americký textár a libretista (n. 6.12.1896),
40. výr. ú.

18.8.1613 u. Giovanni Maria Artusi, taliansky hudobný skladateľ (n.1540),
410. výr. ú.

18.8.1853 u. Peter Lichtenthal, hudobný skladateľ a teoretik, narodený
v Bratislave (n. 10.5.1780), 170. výr. ú. 

18.8.1868 n. Desider Aranyi, pozri 21.6.1923, 155. výr. n.
18.8.1873 n. Leo Slezák, český spevák (tenor), (u. 1.6.1946), 150. výr. n.
18.8.1893 n. Ernst Campbell MacMillan, pozri 6.5.1973, 130. výr. n.
19.8.1773 u. Burkat Shudi, švajčiarsky výrobca čembál (n. 13.3.1702),

250. výr. ú.
20.8.1813 u. Jan Křtitel Vaňhal, český hudobný skladateľ a pedagóg

(n. 12.5.1739), 210. výr. ú. 
20.8.1843 n. Christine Nilsson, švédska operná speváčka (soprán),

(u. 22.11.1921), 180. výr. n. 
20.8.1938 n. Ivo Heller, slovenský herec a spevák, 85. výr. n.
20.8.1978 u. Ivan Jirko, český hudobný skladateľ a kritik (n. 7.10.1926),

45. výr. ú.
21.8.1698 n. Giuseppe Antonio Guarneri, taliansky husliar (u. 17.10.1744),

325. výr. n.
21.8.1888 u. Václav Straka, český hudobný pedagóg a hudobný skladateľ

(n. 6.9.1806), 135. výr. ú. 
21.8.1893 n. Lily (Marie Juliette Olga) Boulanger, pozri 15.3.1918,

130. výr. n.
21.8.1928 n. Zdeněk Lukáš, český hudobný skladateľ a zbormajster

(u. 13.7.2007), 95. výr. n. 
21.8.1933 n. Zbigniew Bujarski, pozri 13.4.2018, 90. výr. n.
21.8.1993 u. Tatiana Troyanos, americká operná speváčka (mezzosoprán),

(n. 9.12.1938), 30. výr. ú. 
21.8.1933 n. Dame Janet Baker, anglická operná speváčka (mezzosoprán),

90. výr. n.
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18.8.1868 n. Desider Aranyi, pozri 21.6.1923, 155. výr. n.
18.8.1873 n. Leo Slezák, český spevák (tenor), (u. 1.6.1946), 150. výr. n.
18.8.1893 n. Ernst Campbell MacMillan, pozri 6.5.1973, 130. výr. n.
19.8.1773 u. Burkat Shudi, švajčiarsky výrobca čembál (n. 13.3.1702),

250. výr. ú.
20.8.1813 u. Jan Křtitel Vaňhal, český hudobný skladateľ a pedagóg

(n. 12.5.1739), 210. výr. ú. 
20.8.1843 n. Christine Nilsson, švédska operná speváčka (soprán),

(u. 22.11.1921), 180. výr. n. 
20.8.1938 n. Ivo Heller, slovenský herec a spevák, 85. výr. n.
20.8.1978 u. Ivan Jirko, český hudobný skladateľ a kritik (n. 7.10.1926),

45. výr. ú.
21.8.1698 n. Giuseppe Antonio Guarneri, taliansky husliar (u. 17.10.1744),

325. výr. n.
21.8.1888 u. Václav Straka, český hudobný pedagóg a hudobný skladateľ

(n. 6.9.1806), 135. výr. ú. 
21.8.1893 n. Lily (Marie Juliette Olga) Boulanger, pozri 15.3.1918,

130. výr. n.
21.8.1928 n. Zdeněk Lukáš, český hudobný skladateľ a zbormajster

(u. 13.7.2007), 95. výr. n. 
21.8.1933 n. Zbigniew Bujarski, pozri 13.4.2018, 90. výr. n.
21.8.1993 u. Tatiana Troyanos, americká operná speváčka (mezzosoprán),

(n. 9.12.1938), 30. výr. ú. 
21.8.1933 n. Dame Janet Baker, anglická operná speváčka (mezzosoprán),

90. výr. n.
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22.8.1888 n. Jan Nepomuk Boháč, český hudobný skladateľ a organizátor  
  (u. 26.11.1968), 135. výr. n. 
22.8.1903 n. Jan Erml, pozri 8.5.1978, 120. výr. n. 
22.8.1928 n. Karlheinz Stockhausen, nemecký hudobný skladateľ,   
  dirigent, klavirista a pedagóg (u. 5.12.2007), 95. výr. n. 
23.8.1878 u. Adolf Fredrik Lindblad, švédsky hudobný skladateľ, klavirista 

a pedagóg (n. 1.2.1801), 145. výr. ú. 
24.8.1903 n. Ede Zathureczky, maďarský huslista a pedagóg (u. 31.5.1959),  
  120. výr. n. 
24.8.1973 u. Sláva Vorlová, česká hudobná skladateľka (n. 15.3.1894),   
  50. výr. ú. 
24.8.1988 u. Kenneth Leighton, anglický dirigent a klavirista    
  (n. 2.10.1929), 35. výr. ú. 
25.8.1918 n. Leonard Bernstein, americký hudobný skladateľ, dirigent   
  a pedagóg (u. 14.10.1990), 105. výr. n. 
26.8.1923 n. Wolfgang Sawallisch, pozri 22.2.2013, 100. výr. n. 
26.8.1958 u. Ralph Vaughan Williams, anglický dirigent, hudobný   
  skladateľ a pedagóg (n. 12.10.1872), 65. výr. ú. 
27.8.1868 u. Franz Xaver Schnyder von Wartensee, švajčiarsky hudobný  
  skladateľ (n. 18.4.1786), 155. výr. ú. 
27.8.1948 u. Oscar Lorenzo Fernández, brazílsky hudobný skladateľ   
  (n. 4.11.1897), 75. výr. ú. 
27.8.1998 u. Ľuba Pavlovičová-Baková, slovenská zberateľka ľudových  
  piesní (n. 18.3.1924), 25. výr. ú. 
28.8.1903 n. Rudolf Wagner-Regény, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 18.9.1969), 120. výr. n. 
28.8.1913 n. Richard Tucker, americký operný spevák (tenor),    
  (u. 8.1.1975), 110. výr. n. 
28.8.1948 n. Horacio Gutierrez, kubánsky klavirista, 75. výr. n. 
29.8.1868 n. Georges Longy, francúzsky hobojista, dirigent a skladateľ   
  (u. 29.3.1930), 155. výr. n. 
29.8.1903 n. Josef Šimandl, český violončelista (u. 14.12.1981), 120. výr. n. 
29.8.1918 n. Václav Nouzovský, pozri 21.6.1988, 105. výr. n. 
29.8.1928 u. Jean Gabriel Prosper Marie (Gabriel-Marie), francúzsky hudobný 
  skladateľ (n. 8.1.1852), 95. výr. ú. 
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29.8.1943 n. Anne Collins, anglická operná speváčka (kontraalt), (u. 15.7.2009), 
80. výr. n. 

29.8.1953 n. Marta Beňačková, slovenská operná speváčka (mezzosoprán),  
70. výr. n. 

30.8.1953 u. Gaetano Merola, americký operný riaditeľ a dirigent   
  (n. 4.1.1881), 70. výr. ú. 
31.8.1918 n. Alan Jay Lerner, americký muzikálový libretista    
  (u. 14.6.1986), 105. výr. n. 
31.8.1923 n. Jiří Hudec, český dirigent a hudobný skladateľ (u. 28.7.1996),  

100. výr. n. 
30.8.1958 u. Alexander Albrecht, bratislavský hudobný skladateľ a dirigent, 

v rokoch 1921 – 1958 dirigent Cirkevného hudobného spolku pri 
Dóme sv. Martina v Bratislave, (n. 12.8.1885), 65. výr. ú. 

31.8.1988 u. Héctor Iglesias Villoud, pozri 31.1.1913, 35. výr. ú. 
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September  
 
1.9.1648 u. Marin Mersenne, francúzsky kňaz a hudobný skladateľ   
  (n. 8.9.1588), 375. výr. ú. 
1.9.1653 krstený Johann Pachelbel, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 9.3.1706), 370. výr. n. 
1.9.1748 u. Samuel Hruškovic, slovenský básnik a hudobný skladateľ  
  duchovných piesní (n. 1.4.1694), 275. výr. ú. 
1.9.1993 u. Miklós Erdélyi, pozri 9.2.1928, 30. výr. ú. 
2.9.1863 n. Isidore Philipp, pozri 20.2.1958, 160. výr. n. 
2.9.1883 n. Anna Holubová, česká klaviristka a pedagogička    
  (u. 17.10.1972), 140. výr. n. 
2.9.1888 n. Friedrich Schorr, pozri 14.8.1953, 135. výr. n. 
2.9.1928 n. Miloslav Ištván, český hudobný skladateľ (u. 26.1.1990),   
  95. výr. n. 
2.9.1993 u. Josef Ladislav Micka, pozri 15.8.1903, 30. výr. ú. 
2.9.1933 n. Leoš Komárek, český rozhlasový režisér pôsobiaci   
  na Slovensku, (u. 12.1.2021), 90. výr. n. 
3.9.1568 n. Adriano Banchieri, taliansky hudobný skladateľ, organista  
  a hudobný teoretik (u. 1634), 455. výr. n. 
3.9.1753 u. Paulinus Čičman, slovenský hudobný teoretik (n. 1697),   
  270. výr. ú. 
3.9.1893 n. Anthony Collins, anglický dirigent, huslista a hudobný   
  skladateľ (u. 11.12.1963), 130. výr. n. 
3.9.1963 u. Frico Kafenda, slovenský hudobný skladateľ, dirigent,   
  klavirista a pedagóg (n. 2.11.1883), 60. výr. ú. 
4.9.1843 n. Ján Levoslav Bella, slovenský hudobný skladateľ    
  (u. 25.5.1936), 180. výr. n. 
4.9.1883 n. Emil Hula, český hudobný pedagóg a spisovateľ    
  (u. 17.3.1942), 140. výr. n. 
5.9.1803 u. François Devienne, francúzsky flautista, fagotista, skladateľ  
  a pedagóg (n. 31.1.1759), 220. výr. ú. 
5.9.1858 n. Alois Jiránek, český hudobný pedagóg a hudobný skladateľ  
  (u. 24.5.1950), 165. výr. n. 
5.9.1873 u. Anton P. Bulla, pozri 29.1.1843, 150. výr. ú. 
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5.9.1883 n. Otto Erich Deutsch, rakúsky muzikológ (u. 23.11.1967),   
  140. výr. n. 
5.9.1898 n. Karel Pravoslav Sádlo, český violončelista a pedagóg   
  (u. 24.8.1971), 125. výr. n. 
5.9.1908 n. Joaquín Nin-Culmell, kubánsky klavirista a hudobný   
  skladateľ (u. 14.1.2004), 115. výr. n. 
6.9.1903 n. Pál Kadosa, pozri 30.3.1983, 120. výr. n. 
6.9.1923 n. William Kraft, americký perkusionista, dirigent a hudobný  
  skladateľ, (u. 12.2.2022), 100. výr. n. 
6.9.1928 n. Jevgenij Svetlanov, ruský dirigent (u. 3.5.2002), 95. výr. n. 
6.9.1968 u. Karl Franz Rankl, anglický dirigent a skladateľ, rakúskeho  
  pôvodu (n. 1.10.1898), 55. výr. ú. 
6.9.1968 u. Josef Robert Lehnert, český hudobný skladateľ (n. 17.1.1891),  
  55. výr. ú. 
6.9.1993 u. František Tannenberger, český violončelista pôsobiaci    
  na Slovensku (n. 3.2.1924), 30. výr. ú. 
7.9.1923 n. Madeleine Dring, anglická speváčka, huslistka, klaviristka  
  a hudobná skladateľka (u. 26.3.1977), 100. výr. n. 
7.9.1928 u. Josef A. Theurer, český fyzik a hudobný spisovateľ   
  (n. 20.11.1862), 95. výr. ú. 
7.9.1933 u. Marcel Journet, francúzsky operný spevák (bas), (n. 25.7.1867),  
  90. výr. ú. 
8.9.1588 n. Marin Mersenne, pozri 1.9.1648, 435. výr. n. 
8.9.1613 u. Don Carlo Gesualdo da Venosa, taliansky hudobný skladateľ  
  (n. 8.3.1566), 410. výr. ú. 
8.9.1698 n. François Françoeur, francúzsky huslista a hudobný skladateľ 
  (u. 5.8.1787), 325. výr. n. 
8.9.1978 u. Pančo Vladigerov, bulharský hudobný skladateľ a klavirista  
  (n. 25.3. [13.3.] 1899), 45. výr. ú. 
8.9.1988 u. Vojtěch Zouhar, český operný spevák (barytón),    
  (n. 10.5.1921), 35. výr. ú. 
9.9.1618 n. Joan Cererols, španielsky hudobný skladateľ (u. 28.8.1676),  
  405. výr. n. 
9.9.1873 u. Ľudovít Vansa, slovenský hudobný skladateľ a zberateľ   
  ľudových piesní (n. 5.3.1835), 150. výr. ú. 
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10.9.1588 n. Nicholas Lanier, anglický hudobný skladateľ (u. 24.2.1666),
435. výr. n.

10.9.1908 n. Karol Pádivýý, český skladateľ tanečnej hudby a dirigent,
pôsobiaci na Slovensku (u. 25.9.1965), 115. výr. n. 

11.9.1733 u. François Couperin, francúzsky hudobný skladateľ
(n. 10.11.1668), 290. výr. ú. 

11.9.1903 n. Theodor (Wiesengrund) Adorno, nemecký hudobný teoretik,
filozof a sociológ (u. 6.8.1969), 120. výr. n. 

11.9.1973 u. Martha Angelici, korzická speváčka (soprán), (n. 22.5.1907),
50. výr. ú.

11.9.1993 u. Erich Leinsdorf, rakúsky dirigent (n. 4.2.1912), 30. výr. ú.
12.9.1768 n. Benjamin Carr, anglický hudobný skladateľ (u. 24.5.1831),

255. výr. n.
12.9.1898 n. Salvador Bacarisse, pozri 5.8.1963, 125. výr. n.
13.8.1858 n. Catharinus Elling, nórsky hudobný skladateľ a dirigent

(u. 8.1.1942), 165. výr. n. 
13.9.1898 n. Roger Désormiere, francúzsky dirigent a hudobný skladateľ

(u. 25.10.1963), 125. výr. n. 
13.9.1928 n. Luboš Sluka, český hudobný skladateľ, 95. výr. n.
13.9.1988 u. Vladimír Šefl, český muzikológ, hudobný dramaturg

a redaktor (n. 2.2.1924), 35. výr. ú. 
15.9.1858 n. Jenö Hubay, maďarský huslista, skladateľ a pedagóg

(u.12.3.1937), 165. výr. n. 
15.9.1913 n. Bruno Hoffmann, nemecký hudobník – hráč na ústnu harmoniku

(u. 11.4.1991), 110. výr. n. 
15.9.1928 n. Jozef Kuchár, slovenský herec a spevák (barytón), (u. 23.1.2009),

95. výr. n.
15.9.2003 u. Jack Brymer, anglický klarinetista (n. 27.1.1915), 20. výr. ú.
16.9.1993 u. František Jílek, pozri 22.5.1913, 30. výr. ú.
17.9.1803 u. Franz Xaver Süssmayr, rakúsky hudobný skladateľ (n. 22.7.1766),

220. výr. ú.
17.9.1878 n. Vincenzo Tommasini, taliansky hudobný skladateľ

(u. 23.12.1950), 145. výr. n. 
17.9.1913 n. Ernest Zavarský, slovenský muzikológ, publicista a spisovateľ

(u. 16.8.1995), 110. výr. n. 
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17.9.1988 u. Hilde Gueden, rakúska operná speváčka (soprán), (n. 15.9.1917), 
35. výr. ú. 

18.9.1838 n. Emil Scaria, rakúsky operný spevák (basbarytón),    
  (u. 22.7.1886), 185. výr. n. 
18.9.1978 u. Bohuslav Taraba, český hudobný skladateľ a publicista   
  (n. 22.11.1894), 45. výr. ú. 
19.9.1898 n. Jan Mádlo, český violončelista a zbormajster (u. 8.10.1970),  
  125. výr. n. 
19.9.1918 u. Elizabeth (Lotte, Liza) Lehmann, anglická klaviristka a   
  speváčka (soprán), (n. 11.7.1862), 105. výr. ú. 
19.9.1923 n. Božena Hanáková-Suchánková, slovenská operná speváčka 

(soprán), (u. 23.2.2006), 100. výr. n. 
19.9.1988 u. Vilém Pospíšil, český hudobný kritik, publicista a spisovateľ  
  (n.19.7.1911), 35. výr. ú. 
20.9.1908 u. Pablo Sarasate, španielsky huslista a hudobný skladateľ   
  (n. 10.3.1844), 115. výr. ú. 
21.9.1833 n. Josef Richard Rozkošný, pozri 3.6.1913, 190. výr. n. 
21.9.1913 n. Vincent Duckless, americký muzikológ a spisovateľ   
  (u. 1.7.1985), 110. výr. n. 
21.9.1938 n. Yuji Takahashi, japonský hudobný skladateľ, 85. výr. n. 
22.9.1918 n. Henryk Szeryng, pozri 3.3.1988, 105. výr. n. 
22.9.1933 n. Leonardo Balada, španielsky hudobný skladateľ, 90. výr. n. 
22.9.1988 u. Rezsö Sugár, maďarský hudobný skladateľ (n. 9.10.1919),  
  35. výr. ú. 
22.9.1993 u. Maurice Abravanel, pozri 6.1.1903, 30. výr. ú. 
23.9.1703 n. Jean-Marie Leclair, francúzsky huslista a hudobný skladateľ 
  (u. 30.11.1777), 320. výr. n. 
23.9.1803 n. František Matěj Hilmar, český kantor a hudobný skladateľ  
  (u. 1.10.1881), 220. výr. n. 
23.9.1923 n. Alojz Stuška, slovenský organizátor hudobného života   
  (u. 22.12.1993), 100. výr. n. 
24.9.1813 u. André Ernst Modeste Grétry, francúzsky hudobný skladateľ  
  belgického pôvodu (n. 8.2.1741), 210. výr. ú. 
24.9.1838 u. Friedrich Berr, nemecký klarinetista, fagotista a hudobný   
  skladateľ (n. 17.4.1794), 185. výr. ú. 
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23.9.1923 n. Alojz Stuška, slovenský organizátor hudobného života   
  (u. 22.12.1993), 100. výr. n. 
24.9.1813 u. André Ernst Modeste Grétry, francúzsky hudobný skladateľ  
  belgického pôvodu (n. 8.2.1741), 210. výr. ú. 
24.9.1838 u. Friedrich Berr, nemecký klarinetista, fagotista a hudobný   
  skladateľ (n. 17.4.1794), 185. výr. ú. 
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24.9.1938 n. Pablo Elvira, portorický spevák (barytón), (u. 5.2.2000),   
  85. výr. n. 
25.9.1683 n. Jean-Philippe Rameau, francúzsky hudobný skladateľ,   
  organista, čembalista a teoretik (u. 12.9.1764), 340. výr. n. 
25.9.1908 n. Eugen Suchoň, pozri 5.8.1993, 115. výr. n. 
25.9.1923 n. Ladislav Mráz, český operný spevák (barytón), (u. 7.5.1962),  
  100. výr. n. 
26.9.1808 u. Pavel Vranický, český huslista a hudobný skladateľ   
  (n. 30.12.1756), 215. výr. ú. 
26.9.1898 n. George Gershwin, americký hudobný skladateľ, klavirista   
  a dirigent (u. 11.7.1937), 125. výr. n. 
26.9.1983 u. Tino Rossi, francúzsky spevák a herec (n. 29.4.1907), 40. výr. ú. 
27.9.1983 u. Jiří Malásek, český klavirista a hudobný skladateľ    
  (n. 7.8.1927), 40. výr. ú. 
29.9.1918 n. Harold Lawrence Walters, americký kapelník, dirigent   
  a hudobný skladateľ (u. 22.10.1984), 105. výr. n. 
29.9.1928 n. Martin Turnovský, český dirigent, (u. 19.5.2021), 95. výr. n. 
29.9.1958 u. Aarre Merikanto, pozri 29.6.1893, 65. výr. ú. 
30.9 [17.9.] 1908 n. David Fiodorovič Oistrach, ukrajinský huslista a dirigent   
  (u. 24.10.1974), 115. výr. n. 
30.9.1938 n. Alan Hacker, anglický klarinetista a dirigent (u. 16.4.2012), 

85. výr. n. 
30.9.1948 n. Jonathan Lloyd, anglický hudobný skladateľ, 75. výr. n. 
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Október  
 
1.10.  Medzinárodný deň hudby 
1.10.1708 u. John Blow, anglický hudobný skladateľ a organista    
  (n. 23.2.1648/49), 315. výr. ú. 
1.10.1808 u. Regina Mingotti (Caterina Valentini), talianska operná   

speváčka (soprán) nemeckého pôvodu (n. 16.2.1722), 215. výr. ú. 
1.10.1833 u. Luisa Rosa Todi, pozri 9.1.1753, 190. výr. ú. 
1.10.1883 n. Otakar Šourek, český muzikológ (u. 15.2.1956), 140. výr. n. 
1.10.1898 n. Karl Franz Rankl, pozri 6.9.1968, 125. výr. n. 
1.10.1908 n. Herman Koppel, pozri 14.7.1998, 115. výr. n. 
2.10.1933 n. Phil Niblock, americký skladateľ minimalistickej hudby,   
  90. výr n. 
2.10.1933 n. Michel Plasson, francúzsky dirigent, 90. výr. n. 
3.10.1853 u. George Onslow, francúzsky hudobný skladateľ (n. 27.7.1784),  
  170. výr. ú. 
3.10.1893 n. František Pícha, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 10.10.1964), 130. výr. n. 
3.10.1953 u. Arnold Bax, anglický hudobný skladateľ (n. 8.11.1883),   
  70. výr. ú. 
3.10.1903 n. Gabriel Štefánek, český huslista, zbormajster a pedagóg   
  (u. 11.9.1970), 120. výr. n. 
4.10.1743 u. Henry Carey, anglický operný skladateľ (n. 27.8.1687),   
  280. výr. ú. 
4.10.1853 n. Karel Knittl, český dirigent a pedagóg (u. 17.3.1907), 170. výr. n. 

4.10.1888 n. František Daniel, český huslista a pedagóg (u. 7.4.1965),   
  135. výr. n. 
4.10.2013 u. Akira Miyoshi, pozri 10.1.1933, 10. výr. ú. 
5.10.1813 n. James William Davison, anglický hudobný skladateľ,   
  spisovateľ a kritik (u. 24.3.1885), 210. výr. n. 
5.10.1953 u. Jindřich Feld, pozri 23.5.1883, 70. výr. ú. 
5.10.1983 u. Mikuláš Strausz, slovenský klavirista a pedagóg (n.11.8.1905), 

40. výr. ú. 
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6.10.1988 u. Robert Smetana, český muzikológ a pedagóg (n. 29.8.1904),  
  35. výr. ú. 
6.10.2018 u. Montserrat Caballé, pozri 12.4.1933, 5. výr. ú. 
7.10.1798 n. Jean Baptiste Vuillaume, francúzsky husliar (u. 19.2.1875),  
  225. výr. n. 
7.10.1803 u. Michal Institoris–Mošovský, slovenský vydavateľ a upravovateľ 
  spevníkov duchovnej hudby (n. 17.9.1732), 220. výr. ú. 
7.10.1893 n. Fridrich Kuchár, slovenský organizátor robotníckych spevokolov
  (u. ?), 130. výr. n. 
7.10.1913 u. Ľudovít Vladimír Rizner, slovenský bibliograf, zberateľ ľudových
  piesní (n.10.3.1849), 110. výr. ú. 
7.10.1918 u. Charles Hubert Hastings Parry, pozri 27.2.1848, 105. výr. ú. 
7.10.1963 n. Lívia Ághová, slovenská operná speváčka (soprán), 60. výr. n. 
7.10.1998 u. Jozef Malovec, pozri 24.3.1933, 25. výr. ú. 
8.10.1748 n. Franz Seydelmann, nemecký hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 23.10.1806), 275. výr. n. 
8.10.1818 u. Gaudentius Dettelbach, organista a skladateľ pôsobiaci   
  v Bratislave (n. 22.9.1739), 205. výr. ú. 
8.10.1838 u. Václav Malinský, slovenský skladateľ duchovnej hudby   
  (n.19.5.1780), 185. výr. ú. 
8.10.1848 n. Pierre De Geyter, francúzsky hudobný skladateľ, autor   
  Internacionály (u. 26.9.1932), 175. výr. n. 
8.10.1978 u. Tibor Serly, maďarský hudobný skladateľ (n. 25.11.1901),  
  45. výr. ú. 
9.10.1873 n. Carl Flesch, maďarský huslista a pedagóg (u. 14.11.1944),  
  150. výr. n. 
9./10.10.1813 n. Giuseppe Verdi, taliansky hudobný skladateľ (u. 27.1.1901),  

210. výr. n. 
9.10.1863 n. Aleksander Iljič Siloti (Ziloti), ruský klavirista (u. 8.12.1945),  
  160. výr. n. 
9.10.1888 n. Julie Reisserová, pozri 25.2.1938, 135. výr. n. 
9.10.1928 n. Einojuhani Rautavaara, fínsky hudobný skladateľ, (u. 27.7.2016), 

95. výr. n.  
9.10.1953 n. Sally Burgess, juhoafrická operná speváčka (mezzosoprán),  
  70. výr. n. 
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9.10.1958 u. Rudolf Bockelmann, nemecký operný spevák (barytón),   
  (n. 2.4.1892), 65. výr. ú. 
9.10.1973 u. Jiří Štaidl, pozri 21.1.1943, 50. výr. ú.  
10.10.1903 n. Vernon Duke (Vladimír Dukelskij), americký hudobný   
  skladateľ ruského pôvodu (u. 16.1.1969), 120. výr. n. 
10.10.1918 n. Václav Jan Sýkora, český klavirista, hudobný skladateľ a vedec 
  (u. 21.2.1974), 105. výr. n. 
10.10.1963 u. Edith Piaf, francúzska šansoniérka (n. 19.12.1915), 60. výr. ú. 
11.10.1808 n. Hyacinthe Eléonore Klosé, francúzska klarinetistka    
  (u. 29.8.1880), 215. výr. n. 
11.10.1868 n. Paul Ambrose, kanadský hudobný skladateľ, organista a   
   pedagóg (u. 1.6.1941), 155. výr. n. 
11.10.1948 n. David Rendall, anglický operný spevák (tenor), 75. výr. n. 
11.10.1953 n. Víťazoslav Kubička, slovenský hudobný skladateľ, 70. výr. n. 
11.10.1963 u. Alojz Pavčo, slovenský organista, hudobný pedagóg a spevák  
  (n. 7.1.1900), 60. výr. ú. 
12.10.1713 n. Johann Ludwig Krebs, nemecký hudobný skladateľ (u. 1.1.1780), 
  310. výr. n. 
12.10.1848 n. Alwina Valleria, americká operná speváčka (soprán),   
  (u. 17.2.1925), 175. výr. n. 
12.10.1883 n. Caroline Hatchard, anglická operná speváčka (soprán),   
  (u. 7.1.1970), 190. výr. n. 
16.1.1928 n. Pilar Lorengar, španielska operná speváčka (soprán),   
  (u. 2.6.1996), 95. výr. n. 
12.10.1948 n. Jiří Hlaváč, český klarinetista, saxofonista, skladateľ a pedagóg, 

75. výr. n. 
13.10.1908 n. Enrique de Marchena, dominikánsky hudobný skladateľ   
  (u. 1988), 115. výr. n. 
14.10.1758 u. Friederike Sophie Wilhelmina von Preussen, [sestra Fridricha 

Veľkého Pruského], nemecká hudobná skladateľka (n. 3.7.1709),    
265. výr. ú. 

14.10.1898 u. Maurice Martenot, francúzsky hudobník a vynálezca   
  (u. 8.10.1980), 125. výr. n. 
15.10.1818 n. Alexander Dreyschock, klavirista a hudobný skladateľ   
  českého pôvodu (u. 1.4.1869), 205. výr. n. 
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15.10.1898 n. Gunther Ramin, nemecký organista, zbormajster a skladateľ  
  (u. 27.2.1956), 125. výr. n. 
17.10.1688 n. Domenico Zipoli, taliansky organista a hudobný skladateľ   
  (u. 2.1.1726), 335. výr. n. 
17.10.1878 n. Henri Mulet, francúzsky hudobný skladateľ (u. 20.9.1967),  
  145. výr. n. 
17.10.1918 u. Ludvík Lošťák, český hudobný skladateľ (n. 21.3.1862),   
  105. výr. ú. 
17.10.1988 u. Josef Vlach, pozri 8.6.1923, 35. výr. ú. 
18.10.1893 u. Charles Gounod, pozri 17.6.1818, 130. výr. ú. 
18.10.1933 n. Jacques Charpentier, francúzsky hudobný skladateľ   
  a organista, (u. 15.7.2017), 90. výr. n. 
19.10.1858 u. Ján Evanjelista Nálepka, slovenský básnik a hudobník   
  (n. 10.12.1792), 165. výr. ú. 
19.10.1908 n. Nils Geirr Tveitt, nórsky hudobný skladateľ, klavirista    
  a pedagóg (u. 1.2.1981), 115. výr. n. 
19.10.1978 u. Miloš Zelenka, český dirigent, huslista, skladateľ a pedagóg  
  (n. 30.1.1920), 45. výr. ú. 
20.10. [8.10.] 1883 n. Alexander Abramovič Krejn, ruský violončelista a hudobný
  skladateľ (u. 21.4.1951), 140. výr. n. 
20.10.1923 n. Robert Craft, americký dirigent a hudobný publicista,  

(u. 10.10.2015), 100. výr. n. 
20.10.1958 n. Ivo Pogorelich, juhoslovanský klavirista, 65. výr. n. 
21.10.1798 u. Johann Christoph Schmügel, nemecký hudobný skladateľ   
  a organista (n. 13.1.1727), 225. výr. ú. 
21.10.1893 n. Albert Pek, český dirigent, skladateľ a folklorista   
  (u. 20.3.1972), 130. výr. n. 
21.10.1908 n. Howard Ferguson, írsky hudobný skladateľ (u. 11.11.1999),  
  115. výr. n. 
21.10.1973 u. Otto Albert Tichý, český organista a hudobný skladateľ   
  (n. 14.8.1890), 50. výr. ú. 
22.10.1698 n. Nicola Bonifacio Logroscino, taliansky hudobný skladateľ  
  (u. 1764/5), 325. výr. n. 
22.10.1898 n. Marcel Mihalovici, rumunský huslista a hudobný skladateľ  
  (u. 12.8.1985), 125. výr. n. 
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22.10.1923 u. Victor Maurel, pozri 17.6.1848, 100. výr. ú. 
22.10.1973 u. Pablo Carlos Salvador Casals, španielsky violončelista,  
  dirigent, skladateľ a pedagóg (n. 29.12.1876), 50. výr. ú. 
23.10.1893 n. Jean Absil, belgický hudobný skladateľ (u. 2.2.1974), 130. výr. n. 

23.10.1923 u. Vojtech (Adalbert) Matzenauer, slovenský cirkevný skladateľ 
  (n. 6.2.1882), 100. výr. ú. 
23.10.1923 n. Miroslav Hlaváč, český hudobný skladateľ (u. 4.12.2008), 

100. výr. n. 
24.10.1633 u. Jehan Titelouze, francúzsky hudobný skladateľ (n. 1562/3),  
  390. výr. ú. 
24.10.1893 u. Joseph Hellmesberger, rakúsky huslista a dirigent    
  (n. 3.11.1828), 130. výr. ú. 
24.10.1913 n. Tito Gobbi, taliansky operný spevák (barytón), (u. 5.3.1984),  
  110. výr. n. 
24.10.1918 u. Charles Lecocq, francúzsky hudobný skladateľ (n. 3.6.1832),  
  105. výr. ú. 
24.10.1943 n. Anna Starostová, slovenská operná speváčka, (u. 27.11.2015),  
  80. výr. n. 
24.10.1948 u. Ferenc Lehár, maďarský hudobný skladateľ (n. 30.4.1870),  
  75. výr. ú. 
25.10.1838 n. Georges Bizet, francúzsky hudobný skladateľ (u. 3.6.1875),  
  185. výr. n. 
25.10.1898 n. Thomas Jensen, dánsky dirigent (u. 13.11.1963), 125. výr. ú. 
25.10.1913 n. Karel Valdauf, český kapelník a hudobný skladateľ    
  (u. 4.7.1982), 110. výr. n. 
25.10.1933 u. Marie Laušmannová, pozri 8.2.1858, 90. výr. ú. 
25.10.1963 u. Roger Désormiere, pozri 13.9.1898, 60. výr. ú. 
25.10.1983 u. Hermann Ambrosius, nemecký hudobný skladateľ    
  (n. 25.7.1897), 40. výr. ú. 
26.10.1483 n. Hans Buchner, nemecký organista a hudobný skladateľ   
  (u. marec 1538), 540. výr. n. 
26.10.1818 n. Stefano Golinelli, taliansky hudobný skladateľ (u. 3.7.1891),  
  205. výr. n. 
26.10.1898 n. Beryl Rubinstein, americká klaviristka, hudobná skladateľka  
  a pedagogička (u. 29.12.1952), 125. výr. n. 
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25.10.1963 u. Roger Désormiere, pozri 13.9.1898, 60. výr. ú. 
25.10.1983 u. Hermann Ambrosius, nemecký hudobný skladateľ    
  (n. 25.7.1897), 40. výr. ú. 
26.10.1483 n. Hans Buchner, nemecký organista a hudobný skladateľ   
  (u. marec 1538), 540. výr. n. 
26.10.1818 n. Stefano Golinelli, taliansky hudobný skladateľ (u. 3.7.1891),  
  205. výr. n. 
26.10.1898 n. Beryl Rubinstein, americká klaviristka, hudobná skladateľka  
  a pedagogička (u. 29.12.1952), 125. výr. n. 
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26.10.1908 n. Igor Gorin, americký operný spevák (barytón) ukrajinského  
  pôvodu, (u. 24.3.1982), 115. výr. n. 
26.10.1923 n. Zdeněk Bílek, český dirigent pôsobiaci na Slovensku,   
  (u. 24.11.2006), 100. výr. n. 

27.10.1678 u. John Jenkins, anglický lutnista, violista a hudobný skladateľ  
  (n. 1592), 345. výr. ú. 
27.10.1838 n. Ján Kordoš, slovenský zbormajster (u. 20.5.1919), 185. výr. n. 
27.10.1888 n. Oskar Emil Batěk, český dirigent a pedagóg (u. 17.2.1969),  
  135. výr. n. 
27.10.1943 u. Bela Reinitz, maďarský hudobný skladateľ (n. 15.11.1878),  
  80. výr. ú. 
27.10.1953 n. Marta Hulková, slovenská muzikologička, publicistka   
  a pedagogička, 70. výr. n. 
27.10.1953 u. Zdzislaw Jachimecki, poľský muzikológ a hudobný skladateľ 
  (n. 7.7.1882), 70. výr. ú. 
27.10.1978 n. Vanessa Mae, singapurská huslistka, 45. výr. n. 
28.10.1768 u. Michel Blavet, francúzsky dvorný flautista a hudobný skladateľ  

(n. 13.3.1700), 255. výr. ú. 
28.10.1803 n. Caroline Unger, rakúska operná speváčka (mezzosoprán),   
  (u. 23.3.1877), 220. výr. n. 
28.10.1888 n. Karel Nedbal, český hudobný skladateľ a dirigent pôsobiaci  
  na Slovensku (u. 20.3.1964), 135. výr. n. 
28.10.1943 n. Kenneth Montgomery, írsky dirigent, 80. výr. n. 
29.10.1783 u. Jean-Baptiste le Rond d´Alembert, francúzsky filozof, 
   matematik a hudobník (n. 16.11.1717), 240. výr. ú. 
29.10.1888 n. Harold Darke, anglický organista a dirigent (u. 28.11.1976),  
  135. výr. n. 
29.10.1898 n. Emmanuel Bondeville, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 26.11.1987), 125. výr. n. 
29.10.1918 u. Rudolf Tobias, pozri 29.5.1873, 105. výr. ú. 
29.10.1993 u. Zdeněk Podskalský, pozri 18.2.1923, 30. výr. ú.  
30.10.1893 n. Lenka Vojtíšková-Sasková, česká hudobná publicistka   
  (u. 17.12.1969), 130. výr. n. 
30.10.1953 u. Emmerich (Imre) Kálmán, maďarský operetný skladateľ   
  (n. 24.10.1882), 70. výr. ú. 
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30.10.1973 u. Zorka Dolci-Sladká, česká operná speváčka (soprán),   
  (n. 14.7.1907), 50. výr. ú. 
30.10.2003 u. Franco Bonisoli, pozri 25.5.1938, 20. výr. ú. 
31.10.1768 u. Francesco Maria Veracini, taliansky huslista a hudobný   
  skladateľ (n. 1.2.1690), 255. výr. ú. 
31.10.1933 n. Colin Tilney, anglický čembalista, 90. výr. n. 
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November  
 
1.11.1618 n. Johannes Flittner, pozri 7.1.1678, 405. výr. n. 
1.11.1748 n. Christoph Rheineck, nemecký hudobný skladateľ    
  (u. 29.7.1797), 275. výr. n. 
1.11.2003 u. Kent W. Kennan, pozri 18.4.1913, 20. výr. ú. 
1.11.1923 n. Victoria de los Angeles, španielska speváčka (soprán), 

(u.15.1.2005), 100. výr. n. 
1.11.1983 u. Anthony van Hoboken, holandský hudobný zberateľ, muzi kológ 

a bibliograf (Haydn Katalog), (n. 23.3.1887), 40. výr. ú. 
2.11.1883 n. Frico Kafenda, pozri 3.9.1963, 140. výr. n. 
2.11.1943 n. Faye Robinson, americká speváčka (soprán), 80. výr. n. 
2.11.1973 u. Jiří Verberger, pozri 28.5.1913, 50. výr. ú. 
2.11.1988 u. Božena Hezká-Rožďálová, česká klaviristka, speváčka a   
  zbormajsterka (n. 17.12.1898), 35. výr. ú. 
3.11.1828 n. Joseph Hellmesberger, pozri 24.10.1893, 195. výr. n. 
3.11.1903 n. Josef Bartl, český dirigent a hudobný skladateľ    
  (u. 28.11.1972), 120. výr. n. 
3.11.1918 n. Pandit Pran Nath, indický hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 13.6.1996), 105. výr. n. 
3.11.1993 u. Leon Theremin (Termen, Lev Sergejevič), ruský vynálezca  
  elektronických hudobných nástrojov (n. 27.8. [15.8.] 1896), 30. výr. ú. 
3.11.2008 u. Jean Fournet, pozri. 14.4.1913, 15. výr. ú. 
4.11.1823 n. Karel Komzák, pozri 19.3.1893, 200. výr. n. 
4.11.1838 n. Karol Angermayer st., bratislavský kníhtlačiar a vydavateľ  
  (u. 7.12.1917), 185. výr. n. 
4.11.1888 n. Josef Křička, český hudobný skladateľ a pedagóg    
  (u. 25.3.1969), 135. výr. n. 
4.11.1933 n. Božena Ormisová, slovenská muzikologička, 90. výr. n. 
6.11.1753 u. Jean-Baptiste Sébastien Breval, pozri 18.3.1823, 270. výr. n. 
6.11.1888 n. Vladimír Wuršer, český spevák (tenor), dirigent a režisér   
  (u. 6.2.1942), 135. výr. n. 
6.11. [25.10.] 1893 u. Peter Iľjič Čajkovskij, ruský hudobný skladateľ  
  (n. 7.5. [25.4.] 1840), 130. výr. ú. 
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6.11.1903 n. Margit Angerer, pozri 31.1.1978, 120. výr. n. 
6.11.1903 n. Stanislav Parýzek, pozri 6.1.1968, 120. výr. n. 
6.11.1968 u. Charles Munch, francúzsky huslista a dirigent (n. 26.9.1891),  
  55. výr. ú. 
7.11.1873 u. Jan Pavel Martinovský, pozri 25.2.1808, 150. výr. ú. 
7.11.1948 n. Zlatica Poulová, slovenská klaviristka (u. 26.12.2001),   
  75. výr. n. 
7.11.1983 u. Marcelle Germaine Tailleferr, francúzska hudobná skladateľka 

a klaviristka (n. 19.4.1892), 40. výr. ú. 
8.11.1833 u. Maximilian Stadler, pozri 4.8.1748, 190. výr. ú. 
8.11.1873 n. Adolf Piskáček, český hudobný skladateľ a zbormajster   
  (u. 7.6.1919), 150. výr. n. 
8.11.1883 n. Arnold Bax, pozri 3.10.1953, 140. výr. n. 
8.11.1908 u. Victorien Sardou, francúzsky operný skladateľ (n. 5.9.1831),  
  115. výr. ú. 
8.11.1963 u. Šimon Jurovský, slovenský hudobný skladateľ (n. 8.2.1912),  
  60. výr. ú. 
9.11.1973 u. Jozef Závodský, pozri 3.8.1903, 50. výr. ú. 
10.11.1483 n. Martin Luther, nemecký cirkevný reformátor, iniciátor rozvoja 

 evanjelickej liturgickej hudby, autor parafráz latinských textov 
hymnických skladieb (u. 18.2.1546), 540. výr. n.  

10.11.1668 n. François Couperin, pozri 11.9.1733, 355. výr. n. 
10.11.1883 n. Bedřich Antonín Wiedermann, český organový virtuóz a   
  hudobný skladateľ (u. 5.11.1951), 140. výr. n. 
10.11.1918 n. Miroslav Horníček, pozri 15.2.2003, 105. výr. n. 
10.11.1928 n. Ennio Morricone, taliansky hudobný skladateľ (u. 6.7.2020), 

95. výr. n. 
10.11.1943 n. Vladislav Brunner ml., slovenský flautista, 80. výr. n. 
11.11.1883 n. Ernest Ansermet, švajčiarsky dirigent (u. 20.2.1969), 140. výr. n. 

12.11.1833 n. Alexander Porfirjevič Borodin, ruský hudobný skladateľ   
  (u. 27.2.1887), 190. výr. n. 
12.11.1858 n. Joseph Pierre Alexis Contant, kanadský organista a pedagóg  
  (u. 28.11.1918), 165. výr. n. 
12.11.1918 n. Bartolomej Urbanec, pozri 2.7.1983, 105. výr. n. 
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12.11.1948 u. Umberto Giordano, taliansky hudobný skladateľ    
  (n. 28.8.1867), 75. výr. ú. 
12.11.1973 u. Jozef Rosinský, slovenský hudobný skladateľ (n. 6.12.1897),  
  50. výr. ú. 
13.11.1868 u. Gioacchino Antonio Rossini, taliansky hudobný skladateľ   
  (n. 29.2.1792), 155. výr. ú. 
13.11.1868 n. Pierre Maurice, švajčiarsky dirigent (u. 25.12.1936), 155. výr. n. 

13.11.1898 n. František Alvín, pozri 17.4.1968, 125. výr. n. 
13.11.1933 n. Margita Abrahámová, slovenská operná speváčka (soprán),  
  (u. 12.2.2005), 90. výr. n. 
13.11.1963 u. Thomas Jensen, pozri 25.10.1898, 60. výr. ú. 
13.11.1973 u. Bruno Maderna, taliansky hudobný skladateľ a dirigent   
  (n. 21.4.1920), 50. výr. ú. 
13.11.1988 u. Jaromír Vejvoda, český kapelník (n. 28.3.1902), 35. výr. ú. 
13.11.1988 u. Antal Doráti, maďarský dirigent (n. 9.4.1906), 35. výr. ú. 
14.11.1663 n. Friedrich Wilhelm Zachow, nemecký organista a hudobný skladateľ
  (u. 7.8.1712), 360. výr. n. 
14.11.1778 n. Johann Nepomuk Hummel, rakúsky hudobný skladateľ,   

 klavirista, dirigent a pedagóg, narodený v Bratislave (u. 17.10.1837), 
245. výr. n. 

14.11.1918 n. Jean Madeira, americká operná speváčka (kontraalt),   
  (u. 10.7.1972), 105. výr. n. 
15.11.1738 n. William Herschel, anglický astronóm, hobojista a hudobný  
  skladateľ nemeckého pôvodu (u. 25.8.1822), 285. výr. n. 
15.11.1878 n. Bela Reinitz, pozri 27.10.1943, 145. výr. n. 
15.11.1963 u. Fritz Reiner, americký dirigent maďarského pôvodu   
  (n. 19.12.1888), 60. výr. ú. 
16.11.1873 n. William Christopher Handy, pozri 28.3.1958, 150. výr. n. 
16.11.1903 n. Arno Schellenberg, pozri 20.2.1983, 120. výr. n. 
16.11.1993 u. Lucia Popp, slovenská operná speváčka (soprán), (n.12.11.1939), 

30. výr. ú  
17.11.1648 u. Thomas Ford, anglický hudobný skladateľ (n. cca 1580),   
  375. výr. ú. 
17.11.1808 n. Alberich Zwyssig, švajčiarsky hudobný skladateľ    
  (u. 19.11.1854), 215. výr. n. 
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18.11.1678 u. Giovanni Maria Bononcini, taliansky hudobný skladateľ   
  (n. 23.9.1642), 345. výr. ú. 
18.11.1898 n. Hidemaro Konoye, pozri 2.6.1973, 125. výr. n. 
18.11.1933 n. Jacques Charpentier, francúzsky hudobný skladateľ, 

(u. 15.7.2017), 90. výr. n. 
18.11.1943 u. Miloš Ruppeldt, slovenský hudobný skladateľ, zbormajster,  
  pedagóg a organizátor hudobného života (n. 29.5.1881), 80. výr. ú. 
18.11.1958 n. Bernard d´Ascoli, nevidiaci francúzsky klavirista, 65. výr. n. 
18.11.1973 u. Alois Hába, pozri 21.6.1893, 50. výr. ú. 
19.11.1828 u. Franz Schubert, rakúsky hudobný skladateľ (n. 31.1.1797),  
  195. výr. ú. 
19.11.1898 n. Josef Celerin, český operný spevák (bas), (u. 22.4.1971),  

125. výr. n. 
19.11.1998 u. Earl Kim, americký hudobný skladateľ kórejského pôvodu  
  (n. 6.1.1920), 25. výr. ú. 
20.11.1758 u. Johan Helmich Roman, švédsky hudobný skladateľ    
  (n. 26.11.1694), 265. výr. ú. 
20.11.1918 n. Tibor Frešo, slovenský hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 7.7.1987), 105. výr. n. 
20.11.1948 n. Barbara Hendricks, americká operná speváčka (soprán),   
  75. výr. n. 
21.11.1828 n. Michal Kútzky, slovenský zbormajster (u. 18.3.1899),   
  195. výr. n. 
21.11.1898 n. Giuseppe Lugo, taliansky operný spevák (tenor), (u.18.9.1980),  

125. výr. n. 
21.11.1938 u. Leopold Godowsky, poľský klavirista a hudobný skladateľ  
  (n. 13.2.1870), 85. výr. ú. 
21.11.2008 u. Jozef (Dodo) Šošoka, pozri 16.3.1943, 15. výr. ú. 
22.11.1913 n. Andrej Lieskovský, slovenský hudobný skladateľ a klavirista 
  (u. 17.3.1995), 110. výr. n. 
22.11.1913 n. Benjamin Britten, anglický hudobný skladateľ (u. 4.12.1976),  
  110. výr. n. 
22.11.1923 n. Běla Syková-Dejmková (Balcárková), česká operná speváčka  
  (soprán) a pedagogička (u. 17.6.1977), 100. výr. n. 
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23.11.1748 n. Étienne Joseph Floquet, francúzsky hudobný skladateľ   
  (u. 10.5.1785), 275. výr. n. 
23.11.1853 u. Johannes Christian Friedrich Schneider, nemecký organista,  
  dirigent a skladateľ (n. 3.1.1786), 170. výr. ú. 
23.11.1898 u. Juraj Šoltés, slovenský zbormajster (n. 18.4.1814), 125. výr. ú. 

23.11.1908 n. Otakar Vondrovic, český lekár, klavirista a pedagóg   
  (u. 8.6.1985), 115. výr. n. 
23.11.1933 n. Krzysztof Penderecki, poľský hudobný skladateľ (u. 29.3.2020), 

90. výr. n. 
23.11.1948 n. Gabriel Jonáš, slovenský džezový hudobník a skladateľ, 75. výr. n. 
23.11.2008 u. Richard Hickox, pozri 5.3.1948, 15. výr. ú. 
24.11.1848 n. Lilly Lehmann, nemecká harfistka a speváčka (soprán),  
  (u. 17.5.1929), 175. výr. n. 
24.11.1868 n. Scott Joplin, americký klavirista a hudobný skladateľ   
  (u. 1.4.1917), 155. výr. n. 
25.11.1853 n. Jozef Škultéty, pozri 19.1.1948, 170. výr. n. 
25.11.1893 n. Viktor Nopp, český huslista a hudobný pedagóg (u. 12.1.1970),  
  130. výr. n. 
26.11.1713  n. Jan Zach, pozri 24.5.1773, 310. výr. n.  
26.11.1858 n. Mária Royová, slovenská hudobná skladateľka duchovných  
  piesní (u. 25.2.1924), 165. výr. n. 
26.11.1963 u. Amelita Galli-Curci, talianska operná speváčka (soprán),   
  (n. 18.11.1882), 60. výr. ú. 
26.11.1968 u. Jan Nepomuk Boháč, pozri 22.8.1888, 55. výr. ú. 
26.11.1973 u. Edith Mason, pozri 22.3.1893, 50. výr. ú. 
27.11.1988 u. Karel Horký, český hudobný skladateľ, fagotista a pedagóg  
  (n. 4.9.1909), 35. výr. ú. 
27.11.1988 u. Michal Karin-Knechtsberger, pozri 30.3.1908, 35. výr. ú. 
28.11.1868 n. František Alois Drdla, český huslista a hudobný skladateľ   
  (u. 3.9.1944), 155. výr. n. 
28.11.1888 n. Oda Slobodskaja, ruská operná speváčka (soprán),    
  (u. 29.7.1970), 135. výr. n. 
28.11.1918 u. Joseph Pierre Alexis Contant, pozri 12.11.1858, 105. výr. ú. 
28.11.1943 n. Aleksander Knaifel, uzbekistanský violončelista a hudobný  
  skladateľ, 80. výr. n. 
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29.11.1643 u. Claudio Monteverdi, taliansky hudobný skladateľ  
(krstený 15.5.1567), 380. výr. ú. 

29.11.1973 u. Ján Ondruš, slovenský akordeonista a pedagóg    
  (n. 10.5.1922), 50. výr. ú. 
30.11.1593 n. Johann Dilliger, nemecký hudobný skladateľ (u. 28.8.1647),  
  430. výr. n. 
30.11.1703 u. Nicolas de Grigny, francúzsky organista a hudobný skladateľ  
  (n. 8.9.1672), 320. výr. ú. 
30.11.1813 n. Jan Evangelista Kypta, pozri 5.4.1868, 210. výr. n. 
30.11.1813 n. Charles Henri Alkan, pozri 29.3.1888, 210. výr. n. 
30.11.1903 n. Claude Arrieu, francúzsky klavirista a hudobný skladateľ   
  (u. 7.3.1990), 120. výr. n. 
30.11.1968 u. Norbert Skoták, český kapelník, huslista a kontrabasista   
  (n. 6.6.1889), 55. výr. ú. 
30.11.1978 u. Jozef Šimák, pozri 6.8.1908, 45. výr. ú. 
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December  
 
1.12.1623 u. Thomas Weelkes, anglický organista a hudobný skladateľ 

(n. 25.10.1576), 400. výr. ú. 
1.12.1813 u. Ferdinando Bertoni, taliansky organista a hudobný skladateľ  
  (n. 15.8.1725), 210. výr. ú. 
1.12.1843 n. Ferdinand Kitzinger, slovenský organista a dirigent   
  (u. 12.9.1926), 180. výr. n. 
1.12.1843 n. Štefan Mišík, slovenský národopisec a spisovateľ, zberateľ  
  ľudových piesní (u. 27.7.1919), 180. výr. n. 
1.12.1908 n. Georgios Kasassoglou, grécky hudobný skladateľ    
  (u. 2.6.1984), 115. výr. n. 
1.12.1968 u. Nicolae Bretan, rumunský operný skladateľ (n. 25.3.1887),  
  55. výr. ú. 
2.12.1888 u. Franz Xaver Witt, nemecký cirkevný skladateľ (n. 9.2.1834),  
  135. výr. ú. 
2.12.1893 n. Leo Ornstein, americký klavirista a hudobný skladateľ   
  ukrajinského pôvodu (u. 24.2.2002), 130. výr. n. 
2.12.1898 n. Jan Plichta, český dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 24.10.1969), 125. výr. n. 
2.12.1923 n. Maria Meneghini Callas, grécka operná speváčka (soprán),  
  (u. 16.9.1977), 100. výr. n. 
2.12.1923 u. Tomás Bretón y Hernández, španielsky hudobný skladateľ  
  (n. 29.12.1850), 100. výr. ú. 
2.12.1928 n. Jorge Demus, rakúsky klavirista (u. 16.4.2019), 95. výr. n. 
3.12.1898 n. Lev Konstantinovič Knipper, ruský operný skladateľ   
  (u. 30.7.1974), 125. výr. n. 
3.12.1883 n. Anton Webern, rakúsky hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 15.9.1945), 140. výr. n. 
4.12.1938 n. Yvonne (Fay) Minton, austrálska operná speváčka    
  (mezzosoprán), 85. výr. n. 
4.12.1993 u. Frank Zappa, americký gitarista a skladateľ (n. 21.12.1940),  
  30. výr. ú. 
4.12.2008 u. Miroslav Hlaváč, pozri 23.10.1923, 15. výr. ú. 
5.12.1758 u. Johann Friedrich Fasch, pozri 15.4.1688, 265. výr. ú. 
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5.12.1963 u. Karl Amadeus Hartmann, nemecký hudobný skladateľ   
  (n. 2.8.1905), 60. výr. ú. 
5.12.1978 u. Pavel Čády, slovenský hudobný skladateľ populárnej hudby  
  (n. 9.8.1911), 45. výr. ú. 
6.12.1768 n. Johann Baptist Henneberg, nemecký hudobný skladateľ   
  (u. 27.11.1822), 255. výr. n.  
6.12.1833 n. Barbara Marchisio, talianska operná speváčka (mezzosoprán),  
  (u. 19.4.1919), 190. výr. n. 
6.12.1903 u. Frederick Grant Gleason, americký operný skladateľ   
  (n. 17./18. 12.1848), 120. výr. ú. 
6.12.1928 n. Marilyn Tyler, americká operná speváčka (soprán), (u. 20.12.2017), 

95. výr. n. 
6.12.1933 n. Henryk Mikolaj Górecki, poľský hudobný skladateľ (u. 12.11.2010), 

90. výr. n. 
6.12.1958 u. Josef Teichman, český hudobný spisovateľ (n. 21.7.1896),  
  65. výr. ú. 
6.12.1988 u. Roy Ketton Orbison, americký spevák a gitarista (n. 23.4.1936),  
  35. výr. ú. 
7.12.1648 n. Giovanni Maria Capelli, taliansky hudobný skladateľ   
  (u. 16.10.1726), 375. výr. n. 
7.12.1863 n. Pietro Mascagni, taliansky hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 2.8.1945), 160. výr. n. 
7.12.1863 n. John Ebenezer West, anglický hudobný skladateľ    
  (u. 28.2.1929), 160. výr. n. 
7.12.1923 n. Jaroslav Meier, český hudobný skladateľ pôsobiaci na Slovensku,
  (u. 17.3.2001) 100. výr. n. 
7.12.1948 n. Pavol Hammel, slovenský spevák a skladateľ populárnej hudby, 

75. výr. n.  
7.12.1958 u. Bohumil Litoborský, český kapelník vojenskej hudby, pôsobiaci
  na Slovensku (n. 4.10.1882), 65. výr. ú. 
7.12.1978 u. Jan Veselý, český zbormajster a hudobný skladateľ (n. 20.2.1894), 

45. výr. ú. 
8.12.1813 n. Karol Ertl, bratislavský husliar (u.cca 1870), 210. výr. n. 
8.12.1853 u. Jonas Chickering, americký výrobca klavírov (n. 5.4.1797),  
  170. výr. ú. 
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8.12.1898 n. František Míťa Hradil, český hudobný skladateľ, zbormajster,  
  publicista a pedagóg (u. 29.8.1980), 125. výr. n. 
8.12.1918 n. Gérard Souzay, francúzsky operný spevák (barytón),   
  (u. 17.8.2004), 105. výr. n. 
8.12.1928 n. Juraj Henter, slovenský džezový hudobník, (u. 1.10.2014),  

95. výr. n. 
8.12.1978 u. Bedřich Voldan, český huslista, hudobný skladateľ a pedagóg  
  (n. 14.12.1892), 45. výr. ú. 
9.12.1728 n. Pietro Guglielmi, taliansky hudobný skladateľ (u. 19.11.1804),  
  295. výr. n. 
9.12.1878 n. Géza Révész, maďarský hudobný psychológ (u. 19.8.1955),  
  145. výr. n. 
9.12.1893 u. George Job Elvey, anglický organista a hudobný skladateľ  
  (n. 27.3.1816), 130. výr. ú. 
9.12.1913 n. Jan Šimon, český violončelista (u. 29.8.1974), 110. výr. n. 
9.12.1938 n. Tatiana Troyanos, pozri 21.8.1993, 85. výr. n. 
9.12.1953 n. Christopher Robson, škótsky operný spevák (kontratenor),  
  70. výr. n. 
9.12.1958 n. Susan Bullock, anglická operná speváčka (soprán), 65. výr. n. 
9.12.1993 u. Salvatore Allegra, pozri 13.7.1898, 30. výr. n. 
10.12.1618 u. Giulio Caccini, taliansky spevák a hudobný skladateľ   
  (n. 8.10.1551), 405. výr. ú. 
10.12.1643 n. Jan Adams Reincken, nemecký organista a hudobný skladateľ 
  (u. 24.11.1722), 380. výr. n. 
10.12.1908 n. Olivier Messiaen, francúzsky hudobný skladateľ a organista  
  (u. 27.4.1992), 115. výr. n. 
10.12.1913 n. Morton Gould, americký klavirista, dirigent a hudobný   
  skladateľ (u. 21.2.1996), 110. výr. n. 
10.12.1973 u. Emil Leichner, český huslista a organizátor hudobného života  
  (n. 30.7.1902), 50. výr. ú. 
11.12.1758 n. Carl Friedrich Zelter, nemecký hudobný skladateľ, dirigent  
  a pedagóg (u. 15.5.1832), 265. výr. n. 
11.12.1803 n. Hector Berlioz, francúzsky hudobný skladateľ (u. 8.3.1869),  
  220. výr. n. 
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11.12.1898 n. František Škvor, český hudobný skladateľ a dirigent   
  (u. 21.5.1970), 125. výr. n. 
11.12.1943 n. Ján Hajnal, slovenský klavirista, aranžér a skladateľ, 80. výr. n. 
11.12.1953 u. Albert Coates, anglický dirigent (n. 23.4.1882), 70. výr. ú. 
11.12.1963 u. Anthony Collins, pozri 3.9.1893, 60. výr. ú. 
12.12.1788 u. Joseph Gibbs, anglický organista (n. 23.12.1699), 235. výr. ú. 
12.12.1993 u. Ivan Palovič, pozri 13.1.1938, 30. výr. ú. 
13.12.1868 n. Mario Sammarco, taliansky operný spevák (barytón),   
  (u. 24.1.1930), 155. výr. n. 
13.12.1903 n. Carlos Montoya, pozri 3.3.1993, 120. výr. n. 
14.12.1738 n. Jan Evangelista Antonín Koželuh, český hudobný skladateľ  
  a kapelník (u. 3.2.1814), 285. výr. n. 
14.12.1788 u. Carl Philipp Emanuel Bach, nemecký hudobný skladateľ   
  (n. 8.3.1714), 235. výr. ú. 
14.12.1883 n. Manoris Kalomiris, grécky hudobný skladateľ (u. 3.4.1962),  
  140. výr. n. 
14.12.1938 u. Maurice Emmanuel, francúzsky hudobný skladateľ    
  (n. 2.5.1862), 85. výr. ú. 
14.12.1968 u. Margarete Klose, nemecká operná speváčka (mezzosoprán),  
  (n. 6.8.1902), 55. výr. ú. 
14.12.1968 u. Josef Feřt, český dirigent a pedagóg (n. 14.10.1922), 55. výr. ú. 

15.12.1833 n. Leopold Dušinský, český hudobný skladateľ cirkevnej hudby,  
  pôsobiaci na Slovensku (u. 14.7.1911), 190. výr. n. 
15.12.1898 n. Fernando Remacha, španielsky hudobný skladateľ    
  (u. 21.2.1984), 125. výr. n. 
15.12.1963 u. Wilibald Gurlitt, nemecký muzikológ (n. 1.3.1889), 60. výr. ú. 
16.12.1783 u. Johann Adolf Hasse, nemecký hudobný skladateľ pôsobiaci  
  v Taliansku (n. 25.3.1699), 240. výr. ú. 
16.12.1838 n. Bernhard Pollini, nemecký operný spevák (tenor),    
  (u. 27.11.1897), 185. výr. n. 
16.12.1893 n. Vladimír Golschmann, americký dirigent ruského pôvodu   
  (u. 1.3.1972), 130. výr. n. 
17.12.1638 n. Johann Ulrich Sultzberger, švajčiarsky trúbkar, hornista,   
  skladateľ a pedagóg (u. 1701), 385. výr. n. 
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17.12.1838 n. Berthold Tours, anglický huslista, organista a skladateľ   
  holandského pôvodu (u. 11.3.1897), 185. výr. n. 
17.12.1898 n. Božena Hezká-Rožďálová, pozri 2.11.1988, 125. výr. n. 
17.12.1913 u. Stefano Gobatti, taliansky hudobný skladateľ (n. 5.7.1852),  
  110. výr. ú. 
17.12.1943 n. William Brooks, americký muzikológ a hudobný skladateľ,  
  80. výr. n. 
17. /18.12.1848 n. Frederick Grant Gleason, pozri 6.12.1903, 175. výr. n. 
18.12.1963 u. Winfried Zillig, nemecký hudobný skladateľ, dirigent a   
  spisovateľ (n. 1.4.1905), 60. výr. ú. 
19.12.1698 n. Tomáš Norbert Koutník, český kantor a hudobný skladateľ  
  (u. 16.1.1775), 325. výr. n. 
19.12.1853 n. Josef Markus, český huslista (u. 31.10.1926), 170. výr. n. 
19.12.1888 n. Fritz Reiner, pozri 15.11.1963, 135. výr. n. 
19.12.1938 n. Karel Svoboda, český hudobný skladateľ, aranžér a klavirista 

(u. 28.1.2007), 85. výr. n. 
19.12.1968 u. Peter Hýroš, slovenský hudobný pedagóg, zbormajster a dirigent 

(n. 10.3.1906), 55. výr. ú. 
20.12.1738 u. Jean Joseph Mouret, francúzsky hudobný skladateľ    
  (n. 11.4.1682), 285. výr. ú 
20.12.1748 n. Adam Škultéty, pozri 14.7.1803, 275. výr. n. 
20.12.1783 u. Padre Antonio Soler, španielsky organista a hudobný   
  skladateľ (n. 3.12.1729), 240. výr. ú. 
20.12.1823 u. František Xaver Zomb, hudobný skladateľ, regenschori   
  a pedagóg, pôsobiaci v Košiciach (n. 9.11.1779), 200. výr. ú. 
20.12.1883 n. Otakar Hřímalý, český hudobný skladateľ a pedagóg   
  (u. 10.7.1945), 140. výr. n. 
20.12.1913 n. Jozef Kresánek, slovenský muzikológ a hudobný skladateľ  
  (u. 14.3.1986), 110. výr. n. 
20.12.1978 u. Alfons Jindra, pozri 28.7.1908, 45. výr. ú. 
21.12.1628 n. Samuel Capricornus, hudobný skladateľ českého pôvodu,  
  pôsobiaci v Bratislave (u. 10.11.1665), 395. výr. n. 
21.12.1843 u. Edward Bunting, írsky zberateľ hudobného folklóru (n. 1773),  
  180. výr. ú. 
21.12.1958 n. Thomas Randle, americký operný spevák (tenor), 65. výr. n. 
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21.12.1998 u. Avril Coleridge Taylor, pozri 8.3.1903, 25. výr. ú. 
22.12.1628 n. Jakub Quirinus, slovenský učiteľ a kantor (u.?), 395. výr. n. 
22.12.1723 n. Carl Friedrich Abel, nemecký violista a hudobný skladateľ  
  (u. 20.6.1787), 300. výr. n. 
22.12.1853 n. Eduardo de Reszke, poľský operný spevák (bas),    
  (u. 25.5.1917), 170. výr. n. 
22.12.1858 n. Giacomo Puccini, taliansky hudobný skladateľ (u. 29.11.1924),  
  165. výr. n. 
22.12.1863 n. Štefan Wolf, slovenský zberateľ ľudových piesní    
  (u. 17.3.1901), 160. výr. n. 
22.12.1883 n. Edgar Varése, francúzsky dirigent a hudobný skladateľ   
  (u. 6.11.1965), 140. výr. n. 
22.12.1898 n. Eugen Kalix, slovenský klavirista, hudobný skladateľ    
  a pedagóg (u. sept. 1950), 125. výr. n. 
22.12.1968 u. Richard Stretti, český hudobný skladateľ a organizátor   
  (n. 31.12.1875), 55. výr. ú. 
22.12.1978 u. Jaroslava Procházková-Hájková, česká operná a operetná   
  speváčka (n. 14.7.1912), 45. výr. ú. 
22.12.1993 u. Alojz Stuška, pozri 23.9.1923, 30. výr. ú. 
23.12.1893 n. Ján Strelec, slovenský zbormajster, pedagóg a organizátor  
  hudobného života (u. 28.11.1975), 130. výr. n. 
23.12.1918 n. Zara Nelsova, kanadská violončelistka (u. 10.10.2002),   
  105. výr. n. 
23.12.1958 u. Božena Petanová, pozri 18.7.1888, 65. výr. ú. 
23.12.1963 u. Ján Fišer-Kvetoň, slovenský hudobný skladateľ, vedec, 
 spisovateľ a pedagóg (n. 9.5.1896), 60. výr. ú. 
24.12.1453 u. John Dunstable, anglický hudobný skladateľ (n. cca 1390),  
  570. výr. ú. 
24.12.1938 n. Denis Koroljov, ruský operný spevák (tenor), 85. výr. n. 
24.12.1943 n. Libuše Márová, česká operná speváčka (soprán), 80. výr. n. 
25.12.1583 krstený Orlando Gibbons, anglický organista a hudobný   
  skladateľ (u. 5.6.1625), 440. výr. n. 
25.12.1728 n. Johann Adam Hiller, nemecký hudobný skladateľ    
  (u. 16.6.1804), 295. výr. n. 
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25.12.1858 n. Karel Emanuel Macan, český nevidiaci hudobný skladateľ  
  a pedagóg (u. 6.2.1925), 165. výr. n. 
25.12.1908 n. Jan Seidel, pozri 23.6.1998, 115. výr. n. 
25.12.1943 u. Ilona Durigo, maďarská operná speváčka (soprán),    
  (n. 13.5.1881), 80. výr. ú. 
26.12.1873 n. Karel Moor, český hudobný skladateľ (u. 30.3.1945),   
  150. výr. n. 
26.12.1988 u. Pablo Sorozabal, španielsky hudobný skladateľ (n. 18.9.1897),  
  35. výr. ú. 
27.12.1858 u. Alexandre Pierre François Boëly, francúzsky hudobný   
  skladateľ (n. 19.4.1785), 165. výr. ú. 
28.12.1783 n. Wenzel Robert von Gallenberg, rakúsky hudobný skladateľ  
  (u. 13.3.1839), 240. výr. n. 
28.12.1963 u. Paul Hindemith, nemecký hudobný skladateľ (n. 16.11.1895),  
  60. výr. ú. 
28.12.1953 u. Marie Šlechtová, česká operná speváčka (mezzosoprán),   
  (n. 17.5.1885), 70. výr. ú. 
29.12.1883 n. Jaroslav Stuka, český hudobný skladateľ a dirigent    
  (u. 22.2.1969), 140. výr. n. 
29.12.1898 u. Georg Goltermann, nemecký violončelista, dirigent a hudobný 
  skladateľ (n. 19.8.1824), 125. výr. ú. 
29.12.1978 u. Anton Augustín Baník, slovenský kultúrny historik, filológ,  
  autor hudobných štúdií, zberateľ ľudových piesní a hudobnín  
  (n. 26.2.1900), 45. výr. ú. 
30.12.1678 n. William Croft, anglický hudobný skladateľ (u. 14.8.1727),  
  345. výr. n. 
31.12.1878 n. Ján Breiter-Szélessy, bratislavský hudobný skladateľ,   
  zbormajster a pedagóg (u. po 1914), 145. výr. n. 
31.12.1913 n. František Voborský, český operetný spevák (tenor),    
  (u. 31.12.1980), 110. výr. n. 
 



  
89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edícia:    Informácie a propagácia  
 
Názov:    Kalendár výročí 2023. Hudba 
 
Vydavateľ:    Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
Zostavovateľka:  Bc. Jana Pražienková 
  
Zodpovedná redaktorka:  Mgr. Veronika Bakičová, PhD. 
 
Návrh obálky:   Mgr. Roman Herda 

 
 
Rok vydania:   2023  
 
ISBN:    978-80-89303-93-9 
 
EAN:     9788089303939 



  
89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edícia:    Informácie a propagácia  
 
Názov:    Kalendár výročí 2023. Hudba 
 
Vydavateľ:    Univerzitná knižnica v Bratislave 
 
Zostavovateľka:  Bc. Jana Pražienková 
  
Zodpovedná redaktorka:  Mgr. Veronika Bakičová, PhD. 
 
Návrh obálky:   Mgr. Roman Herda 

 
 
Rok vydania:   2023  
 
ISBN:    978-80-89303-93-9 
 
EAN:     9788089303939 




