
„Wizytówki kompozytorów”

Jan Sebastian Bach
–  Ten kompozytor, kiedy złożył wymówienie jednemu ze swoich pracodawców, został zamknięty na miesiąc w wię-

zieniu.
–  Bardzo wcześnie stracił rodziców – został sierotą kiedy miał 9 lat.
–  Pod koniec życia stracił wzrok.
–  Grał na skrzypcach, klawesynie i przede wszystkim na organach.
–  Komponował preludia, fugi, kantaty, koncerty.
–  Większość swojego dorosłego życia spędził w Lipsku.

Wolfgang Amadeusz Mozart
–  Był cudownym dzieckiem.
–  Skomponował ponad 50 symfonii.
–  Zmarł w Wiedniu.
–  Komponował opery, m.in. Czarodziejski flet, Uprowadzenie z Seraju, Wesele Figara, Don Giovanni.
–  Jego ostatnim dziełem była msza żałobna – Requiem d-moll.
–  Żył niecałe 36 lat.

Ludwig van Beethoven
–  Poświęcił jedną ze swoich symfonii Napoleonowi. Kiedy ten mianował się cesarzem, zmienił dedykację.
–  Skomponował tylko jedną operę.
–  Urodził się w Bonn.
–  Skomponował dziewięć symfonii.
–  Stracił słuch.
–  Finał jego IX symfonii jest hymnem Unii Europejskiej.

Fryderyk Chopin
–  Nie komponował oper.
–  Nie wiadomo dokładnie, kiedy się urodził.
–  Kiedy miał 20 lat, wyjechał ze swojej ojczyzny i nigdy do niej nie powrócił.
–  Komponował przede wszystkim dzieła fortepianowe.
–  Jest autorem polonezów, mazurków, etiud, ballad, nokturnów.
–  Jego serce znajduje się w Kościele św. Krzyża w Warszawie.

Stanisław Moniuszko
–  Skomponował uwerturę koncertową Bajka.
–  Mieszkał m.in. w Wilnie.
–  Był dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie.
–  Jego pieśń jest grana jako hejnał w Łodzi.
–  Skomponował ponad 300 pieśni.
–  Jest autorem oper: Halka i Straszny Dwór.

Witold Lutosławski
–  Urodził się w 1913 roku.
–  Przez 37 lat był członkiem komisji układającej program festiwalu „Warszawska Jesień”.
–  W czasie II wojny światowej był telegrafistą.
–  Komponował piosenki dla dzieci.
–  Urodził się i zmarł w Warszawie.
–  Skomponował m.in. Małą suitę, Uwerturę na instrumenty smyczkowe, Wariacje na temat Paganiniego.

Karol Szymanowski
–  Jego brat był pianistą, a siostra śpiewaczką.
–  Inspirował się kulturą orientu i starożytnymi mitami.
–  Inspirował się polskim folklorem.
–  Mieszkał w Zakopanem w willi, w której teraz znajduje się jego muzeum.
–  Zmarł w Lozannie.
–  Skomponował balet Harnasie.


