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Z hudebních výročí (duben – červen 2010)
3. 4. Kurt Weill, 60. výročí úmrtí němec-

kého skladatele (1900–1950)
3. 4. Václav Jan Tomášek, 160. výročí 

úmrtí českého skladatele, klavíristy a pe-
dagoga (1774–1850)

4. 4. Stanislav Tesař, 70. výročí narození 
českého muzikologa, pedagoga a organi-
zátora (1940) 

6. 4. Johann Kuhnau,  350. výročí naro-
zení německého skladatele (1660–1722)

8. 4. Charles Auguste de Bériot, 
140.  výročí úmrtí belgického houslisty 
a skladatele (1802–1870)

8. 4. Leo Marian Vodička, 60. výročí 
narození českého operního pěvce (1950) 

11. 4. Jaroslava Macková, 75. výročí 
narození české muzikoložky, metodičky 
a organizátorky (1935)

30. 4. Franz Lehár, 140. výročí narození 
rakouského skladatele (1870–1948)

***
2. 5. Alessandro Scarlatti, 350. výročí 

narození italského operního skladatele 
(1660–1725)

7. 5. Petr Iljič Čajkovskij, 170. výročí 
narození ruského skladatele (1840–1893)

9. 5. Belo Felix, 70. výročí narození 
slovenského hudebního pedagoga a skla-
datele (1940)

14. 5. Jaroslav Vodrážka, 80. výročí 
narození českého varhaníka (1930)

16. 5. Friedrich Gulda, 80. výročí naro-
zení rakouského klavíristy (1930–2000)

17. 5.  Havlík Jaromír, 60. výročí na-
rození českého muzikologa a pedagoga 
(1940)

18.05. Bedřich Janáček, 90. výročí naro-
zení českého varhaníka (1920–2007)

19. 5. František Emmert, 70. výročí naro-
zení českého skladatele a pedagoga (1940)

27. 5. Niccolò Paganini, 170. výročí 
úmrtí italského houslového virtuosa a skla-
datele (1782–1840)

28.5. George Grove, 110. výročí úmrtí 
anglického muzikologa (1820–1900)

29. 5. Milij Alexandrovič Balakirev, 
100. výročí úmrtí ruského skladatele, kla-
víristy a dirigenta (1837–1910)

29. 5. Isaac Albéniz, 150. výročí naro-
zení španělského skladatele a klavíristy 
(1860–1909) 

***
2. 6. Karel Růžička, 70. výročí narození  

českého jazzového klavíristy, skladatele, 
perkusionisty a pedagoga (1940)

3. 6. Jiří Panocha, 60. výročí narození čes-
kého houslisty a primária kvarteta (1950)

4. 6. Jiří Válek, 70. výročí narození čes-
kého flétnisty (1940)

8. 6. Robert Schumann, 200. výročí 
narození německého skladatele, klavíristy 
a kritika (1810–1856)

14.6. Rudolf Kempe, 100. výročí naroze-
ní německého dirigenta (1910–1976)

16. 6. Vítězslava Kaprálová, 70. výro-
čí úmrtí české skladatelky a dirigentky 
(1915–1940)

18. 6. Přemysl Otakar Špidlen, 90. výro-
čí narození českého houslaře (1920)

23. 6. Jarmila Doubravová, 70. výročí 
narození české muzikoložky a pedagožky 
(1940)

24. 6. Eman Fiala, 40. výročí úmrtí čes-
kého herce a hudebníka.(1899–1970)

27. 6. Karel Reiner, 100. výročí narození 
českého klavíristy, skladatele a publicisty 
(1910–1979)
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