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Wolfgang Amadeusz Mozart (1756 - 1791) – austriacki kompozytor, razem z Haydnem i
Beethovenem zaliczany przez muzykologów do klasyków wiedeńskich. Mimo iż Mozart żył tylko
35 lat, zdążył pozostawić po sobie kilkaset skrzących się dowcipem i wyróżniających słynną
mozartowską lekkością oraz melodyjnością utworów. Ponad 50 symfonii, kilkadziesiąt
koncertów fortepianowych, skrzypcowych, fletowych i na inne instrumenty solowe z
towarzyszeniem orkiestry, blisko 20 mszy oraz inne utwory muzyki kościelnej, 13 oper,
zwłaszcza takie arcydzieła, jak "Uprowadzenie z seraju", "Wesele Figara", "Don Giovanni",
"Czarodziejski flet", "Cosí fan tutte". Mozart napisał również wiele utworów kameralnych,
solowych. Jest także pierwszym wielkim twórcą wśród zawodowych kompozytorów piszących
muzykę rozrywkową (tańce, divertimenta, serenady z "Eine kleine Nachtmusik" na czele).

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) – kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw.
klasyków wiedeńskich, a zarazem prekursor romantyzmu w muzyce, uznawany za jednego z
największych twórców muzycznych wszech czasów. Urodzony w Bonn, na terenie dzisiejszych
Niemiec, już w młodości przeniósł się do Wiednia, gdzie rychło uzyskał reputację pianisty
wirtuoza, a następnie wybitnego kompozytora. Mimo że około 25 roku życia począł tracić słuch,
okazał wielką siłę ducha i nie zaprzestał tworzenia (do czasu również wykonywania) swoich
dzieł, nawet w okresie całkowitej głuchoty. W historii muzyki stanowi centralną postać
pogranicza klasycyzmu i romantyzmu. Jego twórczość wytyczyła kierunek rozwoju muzyki na
cały XIX wiek. Światową popularność zawdzięcza Beethoven przede wszystkim swym
dziewięciu symfoniom. Muzyka Beethovena łączy intensywność uczuć z doskonałością formy,
wyraża się w niej apoteoza wolności i godności jednostki, woli życia, heroizmu, zmagań z losem
oraz radości i powszechnego braterstwa.
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Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) austriacki kompozytor okresu klasycyzmu. Najstarszy z
tzw. trzech klasyków wiedeńskich. Joseph Haydn był jednym z głównych przedstawicieli
klasycyzmu w muzyce oraz jednym z tych, którzy zdefiniowali główne formy muzyczne tej epoki.
Szczególnie interesujące są jego dzieła z lat 1760-1770, tworzone w stylu Sturm und Drang
(niem. burza i napór), który był awangardowym kierunkiem w ramach kultury klasycystycznej,
będąc jednocześnie zapowiedzią romantyzmu. W muzyce Haydna objawiło się to stosowaniem
niecodziennych akordów, zastosowaniem rzadkich tonacji molowych oraz nieoczekiwanych
zmian nastroju.

(notki biograficzne opracowano na podstawie Wikipedii)

Pro jednotlivce, kteří kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k zacházení příznaků Parkinsonovy
nemoci, jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými
léky k zacházení příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k zacházení
nedostatek dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s vztyčitelný dysfunkcí.
Máte-li zájem o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html , pravděpodobně vůle
chtít přečíst o
http://viagr
a-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html
. Někdo vám o
sildenafil cena
? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
, odkazují na různé typy zdraví problémů. Známky sex zdraví problémů u mužů patří nemožnost
získat orgasmus i přes adekvátní pohlaví stimulaci. I když je erektilní dysfunkce je sám o sobě
nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky jiných základních
zdravotnických podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá zacházení impotence?
Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí erektilní dysfunkce drogy jako Viagra bez
lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko vzniku
rušivých léky.
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