Přílohy
1. Otázky dotazníku „Vztah arabských muslimů k hudbě, zpěvu a tanci“ v arabštině

علقة المسلمين العرب بالموسيقى و الغناء و الرقص
 - ١أنت:
 -رجل

 إمرأة -٢أنت من أي بلد؟
 - ٣تعيش\ تعيشين في أي بلد ألن؟
 - ٤كنت تحلم \ تحلمين عن ممارسة أي مهنة خلل طفولتك؟
 - ٥هل تحب \ تحبين الموسيقى؟
 نعم ل أعرفل - ٦إذا لم تحبها \ تحبيها ما هو السبب؟

 أعتبرها مملة. ليست لي أي علقة لها ،ل يستمع إليها أحد من أسرتنا. يمكن أن تحرض على أشياء خطيرة و حرامة. سبب آخر  -اكتبه \ اكتبيه - ٧في رأيك ما هي المناسبات التي يجب أل تغيب الموسيقى عنها؟
 خطوبة حفل زفاف احتفال بميلد طفل -حتفال بعيد الميلد

 لقاء عائلي عادي) مثل غداء أو عشاء عائلي( لقاء عادي مع أصدقاء) مثل غداء أو عشاء أو لقاء عند فنجان القهوة أو الشاي( احتفال بأعياد دينية احتفال بأعياد شعبية احتفال بأعياد الدولة أخرى  -اكتبها \ اكتبيها ليست الموسيقى لزمة خلل مثل هذه المناسبات. - ٨هل تعتبر \ تعتبرين الموسيقى نوعا من الفنb؟

 نعم ل أعرفل - ٩هل ينتمي الستماع إلى الموسيقى إلى هواياتك؟
 -نعم

ل - ١٠هل يمكن القول إنه إذا أمكن فتستمع \ تستمعين إلى الموسيقى كل يوم؟
 -نعم

ل - ١١اكتب \ اكتبي أفضل النواع الموسيقية بالنسبة لك ):(٥-١
 - ١٢اكتب \ اكتبي أسماء أفضل المطربين أو العازفين أو مجموعات العازفين )إلخ( العرب بالنسبة لك

–
):(٥-١
 -١٣إذا شاهدت برامج موسيقية في التلفزيون فاكتب \ اكتبي أسماء أفضلها بالنسبة لك )) (٥-١العربية أو
–
غيرها( و أسماء القنوات التي تذاع هذه البرامج فيه:
 - ١٤إذا استمعت إلى الموسيقى في الذاعة فاكتب \ اكتبي أسماء أفضل قنواتها بالنسبة لك )(٥-١
–
)العربية أو غيرها(:
 -١٥إذا استمعت إلى الموسيقى في النترنيت فاكتب \ اكتبي أسماء أفضل المواقع اللكترونية بالنسبة لك
–
))(٥-١العربية أو غيرها(:
 - ١٦هل تستمع \ تستمعين إلى موسيقى غيرعربية أيضا؟
 -نعم

ل - ١٧اكتب \ اكتبي أسماء أفضل المطربين أو العازفين أو مجموعات العازفين )إلخ( بالنسبة لك
–
) (٥-١الذين ليس أصلهم عربيا:
 - ١٨هل تعزف \ تعزفين أنت نفسك على آلة موسيقية؟
 نعم  -اكتبها \ اكتبيهال -١٩هل هناك آلة موسيقية ترغب\ ترغبين في أن تجيد \ تجيدي العزف عنها؟
 نعم  -اكتبها \ اكتبيهال - ٢٠هل تحب\ تحبين مشاهدة فيديوهات موسيقية في التلفزيون أو في النترنيت؟
 نعمل - ٢١هل يزعجك عندما ليست المطربات العربيات محجبات في الفيديوهات؟
 نعمل - ٢٢هل شاهدت فيديو موسيقيا عربيا كان مستفزا للغاية حسب ذوقك؟
 نعم  -اكتبه \ اكتبيهل - ٢٣هل تحب \ تحبين أن تغني؟
 نعم ل أعرفل - ٢٤هل تعتبر \ تعتبرين مهنة المطرب \ المطربة ممتعة و جذابة؟
 نعم ل أعرفل - ٢٥لو حلم أخوك \ حلمت أختك عن ممارسة مهنة المطرب\ المطربة لشجbعته\ها؟
 نعم ل أعرف-ل

 - ٢٦هل يمكن في رأيك استخدام الموسيقى لغايات العلج بالنجاح؟
 نعم -ل أعرف

ل - ٢٧هل تحب \ تحبين أن ترقص \ ترقصي؟
 نعم ل أعرفل - ٢٨كم مرة زرت مكانا رقصت فيه في الشهر الماضي؟
 مرة -مرتين

 ثلث مرات أربع مرات خمس مرات أكثر من خمس مرات - ٢٩مع من زرت هذا المكان؟

 مع خطيبي \ خطيبتي \ زوجي \زوجتي مع صديقاتي مع أصدقائي )رجال فقط( مع أصدقائي )رجال و نساء( مع شخص آخر \ أشخاص أخرى  -اكتب \ اكتبيه \ها - ٣٠مع من رقصت في حفل الزفاف الخير الذي زرته؟

 مع خطيبي \ خطيبتي \ زوجي \زوجتي مع صديقاتي مع أصدقائي )رجال فقط( مع أصدقائي )رجال و نساء( مع شخص آخر \ أشخاص أخرى  -اكتب \ اكتبيه \ها - ٣١هل تعتبر \ تعتبرين مهنة الراقص \ الراقصة ممتعة و جذابة؟
 نعم ل أعرفل - ٣٢لو حلم أخوك \حلمت أختك عن ممارسة مهنة الراقص\ الراقصة لشجbعته\ها؟
 نعم ل أعرف-ل

 - ٣٣هل تعتبر \ تعتبرين المرقص نوعا من الفنb؟
 نعم ل أعرفل - ٣٤هل يمكن في رأيك استخدام الرقص لغايات العلج بالنجاح؟
 نعم ل أعرفل - ٣٥هل يعجبك الرقص الشرقي التقليدي الذي محبوب جدا في دول الغرب في عصرنا هذا؟
 -نعم

 ل أعرفل - ٣٦هل يزعجك عندما بطن الراقصة عار؟

 نعم ل أعرفل - ٣٧كم عمرك؟

  ٢١أو أقلb ٣٥- ٢٢ ٤٥- ٣٦ ٦٠- ٤٦  ٦١أو أكثر - ٣٨بلغت أي درجة من التأهيل؟
 إبتدائية ثانوية عالية - ٣٩تنتمي \ تنتمين إلى أي طائفة إسلمية؟

 ألسنة ألشيعة أخرى  -اكتبها \ اكتبيها - ٤٠تتبع \ تتبعين أي مذهب من المذاهب الربعة الفقهية السنية؟
 -مذهب أبي حنيفة النعمان

 مذهب مالك بن أنس مذهب الشافعي مذهب أحمد بن حنبل - ٤١تنتمي \ تنتمين إلى أي طائفة من طوائف الشيعة؟
 -الثنا عشرية

 السماعيلية الزيدية -أخرى  -اكتبها \ اكتبيها

2. Otázky dotazníku „Vztah arabských muslimů k hudbě, zpěvu a tanci“ v češtině
1 - Jste:
- muž
- žena
2 - Z jaké země pocházíte?
3 - V jaké zemi nyní žijete?
4 - O jakém povolání jste v dětství snili?
5 - Máte rádi hudbu?
- ano
- nevím
- ne
6 - Pokud ne, z jakého důvodu?
- Považuji ji za nudnou.
- Nemám k ní žádný vztah, v rodině hudbu neposloucháme.
- Může navádět k nebezpečným a zakázaným věcem.
- jiný důvod – napište jaký
7 - Při jakých příležitostech podle Vás nesmí hudba chybět?
- zásnuby
- svatba
- oslava narození dítěte
- oslava narozenin
- běžné rodinné setkání (například rodinný oběd, večeře, …)
- běžné setkání s přáteli (například oběd, večeře, posezení u čaje či kávy, ...)
- slavení náboženských svátků
- slavení lidových svátků
- slavení státních svátků
- jiné – napište které
- hudba u takových příležitostí není třeba
8 - Považujete hudbu za umění?
- ano
- nevím
- ne
9 - Zařadili byste poslouchání hudby mezi své koníčky?
- ano
- ne
10 - Dá se říct, že pokud to jde, posloucháte hudbu každý den?
- ano
- ne
11 - Napište 1-5 hudebních stylů, které máte nejraději:
12 - Napište 1-5 arabských hudebních interpretů (zpěváků/ zpěvaček/ hudebních
skupin/muzikantů/...), které máte nejraději:
13 - Pokud sledujete hudební pořady v televizi, napište 1-5 nejoblíbenějších (arabských nebo
nearabských) hudebních pořadů a to, která televizní stanice je vysílá:
14 - Pokud posloucháte hudbu v rádiu, napište 1-5 nejoblíbenějších (arabských nebo nearabských)
rozhlasových stanic:
15 - Pokud posloucháte hudbu přes internet, napište 1-5 (arabských nebo nearabských)
internetových adres, které nejčastěji navštěvujete:
16 - Posloucháte i jiné než arabské hudební interprety?
- ano
- ne
17 - Napište 1-5 nejoblíbenějších interpretů, kteří nepocházejí z arabských zemí:
18 - Hrajete sami na nějaký hudební nástroj?

- ano - napište na jaký
- ne
19 - Je nějaký nástroj, na který byste chtěli umět hrát?
- ano- napište jaký
- ne
20 - Díváte se rádi na hudební klipy buď v televizi nebo přes internet?
- ano
- ne
21 - Vadí Vám, když nejsou zpěvačky v hudebních klipech zahalené?
- ano
- ne
22 - Vzpomenete si na nějaký arabský klip, který byl na Váš vkus příliš provokativní?
- ano- napište jaký
- ne
23 - Zpíváte rádi?
- ano
- nevím
- ne
24 - Připadá Vám povolání zpěváka/ zpěvačky zajímavé a přitažlivé?
- ano
- nevím
- ne
25 - Kdyby Váš bratr či sestra snil/a o povolání zpěváka/ zpěvačky, podpořili byste ho/ ji?
- ano
- nevím
- ne
26 - Myslíte si, že lze hudbu úspěšně využít pro terapeutické účely?
- ano
- nevím
- ne
27 - Tančíte rádi?
- ano
- nevím
- ne
28 - Kolikrát jste za poslední 4 týdny navštívili místo, kde se tančí?
- jednou
- dvakrát
- třikrát
- čtyřikrát
- pětkrát
- více než pětkrát
29 - S kým jste toto místo navštívili?
- se snoubencem/snoubenkou/ manželem/manželkou
- s kamarádkami
- s kamarády (pouze muži)
- s přáteli (muži i ženy)
- jiná možnost – napište která
30 - S kým jste tančili na poslední svatbě, na kterou jste byli pozváni:
- se snoubencem/ snoubenkou/manželem/ manželkou
- s přáteli (muži i ženy)
- s kamarádkami
- s kamarády (pouze muži)

- jiná možnost – napište jaká
31 - Připadá Vám povolání tanečníka/ tanečnice zajímavé a přitažlivé?
- ano
- nevím
- ne
32 - Kdyby Váš bratr či sestra (či jiný příbuzný) snil/a o povolání tanečníka/ tanečnice, podpořili
byste ho/ ji?
- ano
- nevím
- ne
33 - Považujete tanec za umění?
- ano
- nevím
- ne
34 - Myslíte si, že lze tanec úspěšně využít pro terapeutické účely?
- ano
- nevím
- ne
35 - Líbí se Vám tradiční břišní tanec, který je v dnešní době tolik oblíbený v západních zemích?
- ano
- nevím
- ne
36 - Vadí vám, když má tanečnice odhalené břicho?
- ano
- nevím
- ne
37 - Kolik je Vám let?
- 21 nebo méně
- 22-35
- 36-45
- 46-60
- 61 a více
38 - Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
- základní
- střední
- vysokoškolské
39 - Jaký proud islámu praktikujete?
- sunnitský islám
- šíitský islám
- jiný – napište který
40 - Podle jakého právního směru se řídíte?
- málikovský směr
- šáfi´ovský směr
- hanafíjský směr
- hanbalovský směr
41 - K jaké skupině šíitského islámu patříte?
- ithná´ašaríja
- ismá´ílíja
- zajdíja
- jiná – napište která

3. Charakteristika cizojazyčných hudebních stylů1
- Jazz: je proud hudby, který vznikl koncem 19.století v New Orleans. Vyvinul se z afroamerické
hudby, v níž se prolínaly černošské folklorní vlivy s bělošskou hudbou přistěhovalců z Evropy.
- Pop: jako hudební styl vznikl na začátku šedesátých let 20. století po ústupu stylu rock and roll.
Jedná se o hudbu s výraznou zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Texty mívají
nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány
zpravidla s cílem komerčního úspěchu.
- Rock: je žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal v 60. letech 20.století. Má
kořeny v rock and rollu, rhythm and blues a country hudby 40. a 50. let, ale je také ovlivněn folkem,
jazzem a vážnou hudbou. Jako nástroje se nejčastěji používají elektrická kytara, baskytara, bicí
nástroje a klávesové nástroje jako hammondovy varhany, klavír nebo od konce 60. let syntezátor.
- Rhythm and Blues: neboli r&b, je široký termín aplikovaný na populární hudbu vytvořenou
Afroameričany. Původně se termín užíval na styl hudby ze 40. let 20.století, kombinující prvky
jazzu, gospelu a blues.
- Alternativní rock: je žánrem rockové hudby, který vznikl v 80. letech a populárním se stal
v průběhu 90. let. Tento termín se v 80. letech začal používat pro skupiny inspirované punkem.
- Blues: je hudební styl, který vznikl v afroamerické otrocké komunitě v 19.století v USA. Blues je
světská hudba, vycházející z náboženských gospelů a spirituálů a je velmi výrazně ovlivněno
africkou hudbou.
- Country: je americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 18.století. Do popředí se pak
dostal ve dvacátých letech 20.století. Byl výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských
a irských přistěhovalců.
- Pop rock: je hudební styl propojující prvky popu a rocku, vyznačující se chytlavou melodií.
- Rai: je hudební styl, který vznikl na počátku 20.století v Oranu (Alžírsko). Vychází z tamní
folklórní beduínské hudby a příměsi španělských, francouzských, afrických a arabských hudebních
žánrů.
- Rap: jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky a poezie. Rapování je základním elementem
hiphopové hudby.
- Soul: je hudební styl, který kombinuje jazz, blues a gospel. Soulová hudba vznikla
z afroamerických evangelií. Jejím základem byl spirituálový hymnus s bohatou harmonií a rytmem.
- World music: je hudba, která hudebně vychází z libovolné etnické tradice. Necituje ji doslovně,
ale doplňuje ji o prvky jiných žánrů.
- Andaluská tradiční hudba: je hudba kombinující prvky arabské a španělské hudby.
- Drum and Bass: je hudební styl elektronické hudby vzniklý na počátku 90. let 20. století. Pro tento
styl jsou charakteristické převážně instrumentální skladby založené na výrazné basové lince spolu
s bicími.
- Flamenco: je hudebně-taneční kultura, jejíž kolébkou i současným centrem je Andalusie na jihu
Španělska.
- Folk: je hudební žánr, který má své kořeny v anglosaských zemích. V přeneseném významu slova
folk („lid“) do oblasti současné populární hudby toto slovo přesně vyjadřuje amatérskou hudební
tvorbu a její amatérské hudební provozování, respektive amatérské písničkářství.
- Folk rock: je hudební směr, který vznikl počátkem 60. let elektrifikací amerického folku. Začal
tedy využívat elektrické kytary, klávesy a další nástroje využívající zesilovače a zvuková zkreslení.
- Hip hop: je druh populární hudby tvořený ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou DJing a rap.
Hiphopová hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper.
Hiphopová kultura vznikla na počátku 70. let 20. století v USA v černošských ghetech jako spojení
jamajských a amerických vlivů.
- House: je styl, který je řazen pod žánr taneční hudba. Styl je založený na monotónním 4/4 rytmu,
základ skladby typicky vytváří bicí automat se zvýrazněným basovým bubnem. Toto zvukové
schéma vytvořili DJové (zejména afrického a hispánského původu) začátkem 80. let 20. století
v USA upravováním disco, soulových a funkových skladeb.
1
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- Al-maqám al-iráqí: je základní maqámová forma, tzn. částečně improvizovaná hudební forma
zpravidla přednášená souborem sestávajícím ze zpěváka, hráče na strunný nástroj a bubeníka.
- Ma´lúf: je arabsko-andaluská hudba s patrným vlivem osmanské hudby. Je oblíbená především
v Alžírsku, Tunisku a Libyi.
- Reggae: je hudební styl, který vznikl, nebo spíše vznikal v průběhu 60. let na Jamajce. Jeho
nejstaršími předchůdci je ska a rocksteady, tedy styly spjaté s americkým rhythm and blues, jazzem
a soulem.
- Rock and roll: je historické označení pro první etapu vývoje rockové hudby. Tento hudební žánr se
objevil v 50. letech v USA a rychle se rozšířil po celém světě.
- Síwská beduínská hudba: je tradiční hudba beduínů v oáze Síwa ležící v Západní poušti v Egyptě.
- Techno: je subžánr elektronické taneční hudby, který vznikl v 80. a plně se rozvinul v 90. letech
20.století. V techno hudbě je (jako u většiny druhů elektronické taneční hudby) kladen důraz
na výrazný rytmus (založený zejména na monotónním střídání úderů basového bubnu a hi-hat)
a rychlé tempo, přičemž prakticky veškeré používané zvuky jsou generovány elektronickými
hudebními nástroji a přístroji.
4. Charakteristika arabských hudebních interpretů
- Fajrúz: (nar. 1935) Vlastním jménem Nuhád Wádí Haddád, ikona tradiční arabské hudby
pocházející z Libanonu. Je zřejmě nejznámější žijící zpěvačkou arabského světa a jednou
z nejvýznamnějších zpěvaček historie arabské hudby.
- Umm Kulthúm: (asi 1900 – 1975) Egyptská zpěvačka, herečka a autorka písní. Ještě tři desetiletí
po své smrti je považována za jednu z nejslavnějších a nejelegantnějších zpěvaček arabského světa.
Mnoho lidí ji považuje za nejlepší zpěvačku v historii arabské hudby.
- Abdalhalím Háfiz: (1929 – 1977) Vlastním jménem Abdalhalím Alí Šabána, je jeden
z nejpopulárnějších egyptských a arabských zpěváků a herců. Mnohými je považován za nejlepšího
zpěváka v celé historii arabské hudby.
- Amr Diab: (nar. 1961) Egyptský zpěvák a skladatel „džíl“ hudby, která kombinuje různé hudební
styly. Je současnou tváří egyptské „džíl“ pop music a nejlépe prodávaným arabským umělcem
všech dob. Jako nejlépe prodávaný blízkovýchodní umělec získal v letech 1998, 2002, 2007 a 2009
Světovou hudební cenu. Vytvořil si svůj vlastní hudební styl, tzv. „hudbu Středomoří“, ve které mísí
západní a egyptské rytmy.
- Kázim as-Sáhir: (nar. 1957) Irácký zpěvák, skladatel a básník. Přezdívá se mu „Císař arabské
hudby“, „Elvis Blízkého východu“ nebo „Irácký vyslanec míru“. Patří mezi nejúspěšnější zpěváky
arabského světa. V jeho repertoáru nalezneme romantické balady, politicky angažované písně,
popové skladby a písně v tradičním arabském stylu.
- Elissa: (nar. 1972) Vlastním jménem Elissár Zakarjá Chúrí, zpěvačka pocházející z Libanonu,
oceněná mnoha arabskými i mezinárodními cenami. Patří mezi nejznámější zpěvačky arabského
světa a mezi nejprodávanější pop umělkyně Blízkého východu. Je první libanonskou zpěvačkou,
která třikrát získala Světovou hudební cenu za nejlépe prodávané album na Blízkém východě.
- Umar Chajrat: (nar. 1947) Egyptský skladatel a klavírista. Skládá hudbu pro televizní a filmovou
tvorbu, za což je hudebními kritiky velmi uznávaný. Na kontě má mnohá ocenění.
- Madžda ar-Rúmí: (nar. 1956) Libanonská zpěvačka, která svou kariéru zahájila v 70.letech
minulého století. V 16 letech vyhrála pěveckou televizní show a od té doby je jednou
z nejúspěšnějších a nejuznávanějších zpěvaček arabského světa. Je také vyslankyní dobré vůle
OSN.
- Muhammad Munír: (nar. 1954) Populární egyptský zpěvák a herec. Je jedním z nejvýznamnějších
muzikantů v Egyptě, ale i na celém Blízkém východě. Jeho kariéra trvá již více než 30 let. V jeho
tvorbě zaslechneme tradiční arabský styl, núbijskou hudbu, blues, jazz a reggae. Jeho texty jsou
známé svým filosofickým obsahem, často jimi komentuje aktuální sociální a politickou situaci
regionu.
- Asála: (nar. 1969) Celým jménem Asála Mustafa Hátim Nasrí, syrská zpěvačka, která svou kariéru
začala již ve 4 letech.

- Fadl Šákir: (nar. 1969) Vlastním jménem Fadl Abdarrahmán Šamandar, známý palestinský zpěvák
narozený v Libanonu. Ve své hudební tvorbě se drží osobitého stylu, který nenese žádné stopy
západního vlivu.
- George Wassúf: (nar. 1961) Zpěvák pocházející ze Sýrie. Od dětství byl považován za zázračné
dítě, dnes se mu přezdívá „Sultán hudby“. I v Evropě a USA je znám jako jeden z nejlepších
arabských zpěváků, koncertuje po celém světě.
- Muhammad Abdalwahháb: (1907 – 1991) Přední egyptský zpěvák tradičního stylu, skladatel
(skládal např. pro Umm Kulthúm) a herec. Býval kritizován za svou oblibu západní hudby.
- Muhammad Hamáqí: (nar. 1975) Egyptský zpěvák, nejlépe prodávaný blízkovýchodní umělec
roku 2006. Kromě popových písní najdeme v jeho tvorbě i prvky rhythm and blues a techna.
- Džannát Mahíd: (nar. 1986) Marocká popová zpěvačka, která je považovaná za jednu
z nejvýznamnějších zpěvaček mladé generace v celém arabském světě.
- Faríd al-Atraš: (1915 – 1974) Syrsko-egyptský skladatel, zpěvák, herec a virtuóz na loutnu ‘úd.
Bývá mu přezdíváno „Král ‘údu“. Spolu s Umm Kulthúm, Abdalhalímem Háfizem
a Muhammadem Abdalwahhábem patří mezi 4 velikány egyptské a arabské hudby.
- Muhammad Fu´ád: (nar. 1961) Popový egyptský zpěvák, herec a autor písní. Svou uměleckou
kariéru začal v 80.letech a stále se drží na vrcholu.
- Nadžát as-Saghríra: (nar. 1936) Vlastním jménem Nadžát Muhammad Mahmúd Husní al- Bábá,
zpěvačka pocházející z Egypta.
- Nasír Šamma: (nar. 1963) Skladatel a hráč na ‘úd pocházející z Iráku. Skládá hudbu pro film,
televizi i divadlo.
- Sabáh Fachrí: (nar. 1933) Ikona tradiční arabské hudby pocházející ze Sýrie. Je jeden z mála
arabských zpěváků, kteří si zasloužili celosvětové uznání.
- Šírín: (nar. 1980) Celým jménem Šírín Abdalwahháb, egyptská popová zpěvačka.
- Támir Husní: (nar. 1977) Egyptský zpěvák, herec a autor písní. Je považován za nejvýznamnějšího
egyptského umělce své generace. Momentálně je jedním z nejlépe prodávaných arabských zpěváků.
Za svou tvorbu, ve které kombinuje mimo jiné pop, rock a rhythm and blues, získal mnohá ocenění.
- Wael Džassár: (nar. 1972) Libanonský zpěvák, který svou kariéru začal již v 8 letech jako
zázračné dítě. Jeho písně jsou převážně v pop rockovém stylu.
- Warda: (nar. 1939) Alžírská zpěvačka narozená ve Francii. Proslavila se především egyptskými
písněmi v tradičním stylu. Hrála v několika filmech.
- Ammár aš-Šári‘í: (nar. 1948) Egyptský muzikant, skladatel a hudební kritik. Skládá hudbu
k filmům a seriálům, získal již mnohá ocenění.
- Amr Mustafa: (nar. 1979) Egyptský popový zpěvák a skladatel. Jeden z nejpopulárnějších
skladatelů Blízkého východu, spolupracuje například s Amrem Diabem, Samírou Sa‘íd nebo
Muhammadem Munírem.
- Angham: (nar. 1972) Celým jménem Angham Muhammad Alí Sulajmán, egyptská popová
zpěvačka a herečka, kariéru začala v 80. letech a dodnes patří mezi nejúspěšnější egyptské
zpěvačky. V letech 2000, 2001, 2003 a 2007 byla vyhlášena nejlépe prodávanou popovou umělkyní
na Blízkém východě.
- Asmahán: (1918 – 1944) Vlastním jménem Amal al-Atraš, byla syrsko-egyptská zpěvačka
tradičního stylu. Ve své době byla jedinou arabskou zpěvačkou, která svým hlasem mohla
konkurovat Umm Kulthúm.
- Assi al-Hílání: (nar. 1970) Vlastním jménem Muhammad al-Hílání, libanonský zpěvák, kromě
umělecké činnosti se intenzivně věnuje charitě.
- Carole Samáha: (nar. 1972) Libanonská popová zpěvačka a herečka.
- Claude Šalhúb: (nar. 1974) Známý libanonský houslista.
- Džihád ‘Aql: (nar. 1968) Libanonský houslista, který svou kariéru začal již v 6 letech.
- Džubrán: Trio palestinských hráčů na ‘úd. Členy jsou tři bratři: Samír, Wisám a Adnán
Džubránovi.
- Hání Šákir: (nar. 1957) Epyptský zpěvák, skladatel a herec. Věnuje se jak tradičnímu stylu, tak
modernímu popu.

- Hišám ‘Abbás: (nar. 1963) Egyptský zpěvák.
- Husajn al-Džasmí: (nar. 1979) Popový zpěvák pocházející ze Spojených arabských emirátů.
Za svou tvorbu obdržel několik cen.
- Husajn al-Masrí: (nar. 1952) Egyptský skladatel a virtuóz na ‘úd.
- Jahjá Chalíl: (nar. 1944) Egyptský bubeník a perkusionista. Průkopník jazzu na egyptské hudební
scéně.
- Jara: (nar. 1983) Vlastním jménem Karla Nazíh al-Barqáší, libanonská popová zpěvačka.
- Joe Ašqar: (nar. 1980) Libanonský popový zpěvák.
- Lajla Murád (1918 – 1995) Egyptská zpěvačka tradičního stylu a herečka pocházející z židovské
rodiny.
- Lena Šamamján: (datum narození nenalezeno) Syrská zpěvačka arménského původu. První
koncert měla ve svých 5 letech. Ve své tvorbě kombinuje orientální hudbu a jazz.
- Nadžwa Karam: (nar. 1966) Libanonská zpěvačka, která svou kariéru začala v 80. letech, ale až
v 90. letech začala být velmi úspěšnou. Získala mnoho prestižních cen.
- Názim al-Ghazzálí: (1921-23 – 1963) Byl jeden z nejpopulárnějších iráckých zpěváků a jeho písně
jsou oblíbené dodnes.
- Marwán Chúrí: (nar. 1968) Libanonský zpěvák, skladatel a spisovatel. Složil písně
např. pro Elissu, Nadžwu Karam či Fadla Šákira.
- Mijáda al-Hanáwí: (nar. 1958) Přední arabská zpěvačka pocházející ze Sýrie.
- Muhammad Qindíl: (1924 – 2004) Egyptský zpěvák. I Umm Kulthúm obdivovala jeho silný hlas.
- Mulhim Barakát: (nar. 1941) Libanonský zpěvák a autor písní. Byl ovlivněn Muhammadem
Abdalwahhábem.
- Nancy Adžram: (nar. 1983) Úspěšná libanonská popová zpěvačka a vyslankyně dobré vůle
UNICEF. V roce 2008 získala Světovou hudební cenu za nejlépe prodávanou umělkyni Blízkého
východu. Mnohými je považována za hudební ikonu posledních deseti let.
- Rámí Sabrí: (nar. 1978) Egyptský popový zpěvák.
- Sabáh: (nar. 1927) Vlastním jménem Jeanette Gergi Feghali, libanonská zpěvačka a herečka. Svou
kariéru začala ve 40. letech a trvá dodnes. S více jak 3500 písněmi ve svém repertoáru patří mezi
nejplodnější arabské zpěvačky.
- Sábir ar-Ribá‘í: (nar. 1967) Libanonský zpěvák narozený v Tunisku. Svou kariéru začal
v 90.letech.
- Su‘ád Másí: (nar. 1972) Alžírská zpěvačka, kytaristka a autorka písní. Svou kariéru začala
v rockové kapele. V její tvorbě se mísí orientální styl se západními styly jako rock a country,
s portugalským stylem fado a africkou hudbou.
- Su‘ád Muhammad: (nar. 1935) Egyptsko-libanonská zpěvačka.
- Šádí Džamíl: (nar. 1955) Syrský zpěvák tradiční arabské hudby.
- Šadja: (nar. 1934) Vlastním jménem Fátima Ahmad Kamál, egyptská zpěvačka a herečka.
Je jednou z nejpopulárnějších a nejtalentovanějších arabských zpěvaček a jednou
z nejuznávanějších hereček v historii arabského filmu.
- Šejch Imám: (1918 – 1995) Slavný egyptský zpěvák a skladatel. Většinu svého uměleckého života
tvořil duo se známým egyptským básníkem Ahmadem Fu´ádem Nagmem. Byli známí svými
politicky zaměřenými písněmi podporujícími chudou pracující třídu.
- Umar Bašír: (datum narození nenalezeno) Irácký muzikant narozený v Maďarsku. V 5 letech začal
hrát na ‘úd pod vedením svého otce Muníra Bašíra, iráckého virtuóza, který uskutečnil první sólový
recitál na ‘úd a zpopularizoval tento nástroj na Západě. Umar Bašír patří k nejlepším hráčům na ‘úd,
ve své tvorbě kombinuje tradiční arabský styl s jazzovými improvizacemi.
- Wádí as-Sáfí: (nar. 1921) Vlastním jménem Wádí Francis, libanonský zpěvák, autor písní a herec.
Je libanonskou kulturní ikonou a je mu přezdíváno „Hlas Libanonu“. V jeho tvorbě nalezneme jak
tradiční arabský styl, tak například folk.
- Wael Kufúrí: (nar. 1974) Vlastním jménem Emile Kufúrí, známý libanonský zpěvák, muzikant
a autor písní. Získal mnohá ocenění.

5. Charakteristika televizních pořadů a stanic2
- Star Academy Arab World: je celoarabská televizní talentová show. Poprvé byla odvysílaná v roce
2003 a okamžitě zaznamenala u diváků obrovský úspěch. Přibližně 20 účinkujících bydlí 4 měsíce
v izolaci. Každý týden se koná koncert, kde mají možnost předvést svůj pěvecký talent, a po něm je
vždy jeden soutěžící vyřazen. Pódium zpravidla sdílejí s nejpopulárnějšími zpěváky arabského
světa.
- LBC: Lebanese Broadcasting Corporation, je první soukromá televizní stanice v Libanonu
založená roku 1985. Od roku 1996 vysílá po celém Blízkém východě, nyní i v Evropě, Austrálii
a subsaharské Africe. Patří k nejpopulárnějším libanonským televizním stanicím. Hudební kanál
této televize se nazývá LBC Nagham. Vznikl v roce 2003 a zaměřuje se na arabskou mládež. Vysílá
jak v arabštině, tak v angličtině. Je to jeden z prvních takto specializovaných kanálů v regionu.
- MTV: Music Television, je první výhradně hudební televizní stanice na světě. Vznikla roku 1981
v New Yorku a od počátku vysílala 24 hodin denně. V dnešní době vysílá v mnoha jazykových
mutacích po celém světě. Pořádá vlastní udílení hudebních cen- MTV Music Awards.
- MTV Arabia: je hudební televizní kanál, poslední přírůstek mezi programy společnosti MTV. Její
vysílání začalo v roce 2007 ve Spojených arabských emirátech. Cílovou skupinou je arabská
mládež, která má také možnost ovlivnit, co bude tato stanice vysílat. Podporuje například místní
rhythm and blues a hiphopovou hudební tvorbu, což konkurenční stanice nedělají.
- America´s got talent: je americká televizní reality show, ve které soutěží amatérští umělci všech
věkových kategorií o hlavní cenu 1 milion dolarů. Poprvé byla vysílána v roce 2006 a okamžitě se
stala vysoce populární nejen v USA, ale takřka po celém světě, kde se podle jejího vzoru vysílají
podobné pořady.
- Aghání az-zamán: je oblíbený hudební pořad vysílaný na stanici aš-Šarqíja.
- aš-Šarqíja: je první irácký soukromý satelitní kanál, který vznikl roku 2004.
- American Idol: je televizní reality show hledající talentovaného sólového zpěváka. První série byla
odvysílána v roce 2002 a rázem se stala jedním z nejpopulárnějších pořadů v historii amerického
televizního vysílání.
- FOX: Fox Broadcasting Company, je americká společnost pro televizní vysílání založená roku
1986.
- Rotana: je největší zábavní společnost v arabském světě založená roku 1987. Většinu vlastní
saúdský princ al-Walíd bin Talál. Jedná se o celoarabskou konglomeraci zahrnující společnost
pro filmovou produkci, časopis Rotana Magazine, televizi Rotana TV, 7 radiových stanic Rotana
Radio a nahrávací společnost Rotana Records, se kterou má podepsanou smlouvu více než 100
arabských umělců. Rotana TV momentálně provozuje 3 hudební kanály: Rotana Músíqá zaměřený
na současnou hudbu, Rotana Tarab vysílající tradiční arabskou hudbu a Rotana Clip soustředící se
na hudební klipy.
- Superstar: je arabská televizní show inspirovaná britskou populární pěveckou soutěží Pop Idol.
První série byla odvysílaná v roce 2003, jejím největším konkurentem je Star Academy.
- Future TV: Tilifizjún al-Mustaqbal, je libanonská společnost pro televizní vysílání založená roku
1993. Přes satelit je k dispozici také v Evropě, USA, Kanadě a Austrálii.
- Arabsat: Arab Satellite Communications Organization, je hlavním operátorem telekomunikačních
družic na Blízkém východě se sídlem v Rijádu. V roce 1976 byla založena členskými zeměmi Ligy
arabských států.
- So you think you can dance: je americká taneční soutěž.
- MBC: Middle East Broadcasting Center, je saúdská společnost vysílající zpravodajské a zábavní
kanály. Roku 1991 začala vysílat z Londýna, od roku 2002 má centrálu v Dubaji. MBC 4 je
televizní kanál na Blízkém východě, který se specializuje čistě na americké pořady.
- Teen Choice Awards: je pořad, který je od roku 1999 každoročně vysílaný stanicí FOX. Náctiletí
diváci hlasují o tom, kdo dostane ocenění v kategoriích hudba, film, sport, TV, móda atd.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

6. Charakteristika rádiových stanic3
- Nudžúm FM: egyptská hudební rádiová stanice vysílající celou řadu arabských zábavních pořadů
a nejnovější arabské hity.
- Nile FM: egyptská rádiová stanice vysílající v angličtině. Nabízí širokou paletu zábavních pořadů
a po celý den hraje největší arabské hity.
- Radio Sawa: celoarabská rádiová stanice vysílající jak arabskou, tak západní hudbu, aktuální
zpravodajství ze světa, komentáře k událostem, rozhovory, sportovní zpravodajství, atd.
- Rotana Radio: celoarabská rádiová stanice nabízející široký výběr pořadů a arabskou hudbu.
- Sawt al-Ghad: jedna z nejoblíbenějších libanonských rádiových stanic vysílající po celý den
arabskou hudbu a zábavní pořady.
- BBC London: britská rádiová stanice nabízející nepřetržité vysílání kvalitních diskuzních pořadů,
rozhovorů, aktuální zpravodajství a také hudbu nejrůznějších stylů. Lze poslouchat i online.
- Beat FM: jordánské rádio vysílající hip hop, house-pop, techno a další moderní hudební žánry.
- Hits Radio: egyptské rádio vysílající různé druhy pořadů a arabskou hudbu. Lze poslouchat
i online.
- Hot 98.1 (USA): americké online rádio.
- Jet Radio: srbská rádiová stanice.
- Mazzika FM: egyptské online rádio.
- Mega FM: egyptská rádiová stanice nabízející zábavní pořady, zpravodajství a nejnovější
arabskou hudbu.
- Mix FM Syria: anglicky vysílající syrské rádio. Hraje arabskou hudbu všech žánrů – od starých
hitů po hip hop a elektronickou hudbu.
- Mood FM: jordánská rádiová stanice nabízející rozmanité pořady a hrající arabskou hudbu.
- Music Programme: egyptské rádio vysílající hudbu všech žánrů.
- Radio Adžjál: palestinská online zábavní a zpravodajská rádiová stanice.
- Radio Amwádž: palestinská rádiová stanice.
- Radio Angham: palestinská rádiová stanice vysílající zpravodajství a hudbu z Palestiny i z celého
arabského světa.
- Radio Jordan: jordánská zpravodajská rádiová stanice vysílající v arabštině, angličtině
a francouzštině.
- Raya FM: palestinská rádiová stanice.
- Sawt Lubnán: jedna z nejstarších a nejoblíbenějších libanonských rádiových stanic. Vysílá
zpravodajské relace, pořady zaměřené na politické dění, ale také naučné a kulturní pořady.
- Sound of Sakia: egyptské online rádio zaměřující své pořady na domácí kulturu a historii.
- Sama Radio: celoarabská zábavní rádiová stanice zaměřená především na mladé posluchače.
- Šám FM: syrská rádiová stanice vysílající nejrůznější zábavní pořady a arabskou hudbu.
7. Charakteristika internetových serverů
- youtube.com: je největší a nejoblíbenější internetový server pro sdílení videí. Byl založen roku
2005 v Kalifornii. V roce 2006 byl zakoupen společností Google. Na serveru se lze zaregistrovat
zdarma a sdílet videa s ostatními uživateli. Server je častým terčem kritiky pro porušování
autorských práv, ze strany totalitních režimů a cenzorských organizací je kritizována přílišná
svoboda slova, jinými naopak cenzura z politických důvodů, pomlouvačný obsah či zobrazování
násilných scén. V některých zemích je přístup na něj i blokován, z arabských zemí je to Maroko
a Libye.4
- 6arab.com: je jeden z nejoblíbenějších arabských serverů pro poslech a stahování písní umělců
arabského světa a těch známějších ze Západu.
- salmiya.com: je velmi oblíbený server pro poslech a stahování arabských písní.
- beemp3.com: nabízí poslech a stáhnutí písní zpěváků a zpěvaček z celého světa.
- airmp3.com: je server, na kterém je možné poslouchat a stáhnout si písně takřka jakéhokoliv
3 http://www.araboo.com/dir/arabic-radio-stations
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

světového umělce, najít si slova k písním, nabízí odkazy na podobné užitečné servery.
- dailymotion.com: je druhý největší internetový server pro sdílení videí na světě. Vznikl ve Francii,
rovněž v roce 2005 a byl registrován měsíc po slavnějším YouTube. Potýká se se stejnou kritikou
jako jeho konkurent, zakázán je například v Tunisku a Libyi.5
- diabfm.com: je egyptské online rádio zaměřené na tvorbu egyptského zpěváka Amra Diaba.
- dilandau.com: nabízí hudbu z celého světa jak pro poslech, tak pro stažení.
- itune.com: po registraci je možné si zde stáhnout hudbu z celého světa.
- mawaly.com: nabízí poslech arabské hudby, přehled aktuálně vydaných alb v arabském světě,
klipy a zprávy z arabského šoubyznysu.
- melody4arab.com: je arabský server umožňující poslech a stažení arabské hudby, shlédnutí videí,
informuje o novinkách v arabském šoubyznysu.
- mp3free4all.com: nabízí hudbu pro poslech i stažení, videa a fotky umělců z celého světa.
- nogomi.com: nabízí vše potřebné pro fanoušky arabské hudby: písně, videa i fotografie.
- panet.co.il: server bulvárního zaměření, informuje o novinkách z arabské společnosti a kultury,
nabízí arabskou hudbu k poslechu i stažení.
- tamerlovers.com: je oficiální stránka pro fanoušky egyptského zpěváka Támira Husního.
- worldmp3.com: dle zadaného výrazu tento server nabídne odpovídající stránky na internetu.
8. Charakteristika nearabských hudebních interpretů6
- Celine Dion: (nar. 1968) je kanadská popová zpěvačka oceněná mimo jiné cenami Grammy
a Juno a příležitostná skladatelka písní. Na mezinárodní hudební scénu prorazila v 90. letech.
K jejím nejznámějším skladbám patří ústřední píseň z filmu Titanic „My Heart Will Go On“.
- Michael Jackson: (1958 – 2009) byl americký popový zpěvák, skladatel a tanečník afrického
původu. Jeho album „Thriller“ zůstává dodnes s výrazným rozdílem nejprodávanějším albem všech
dob. Všeobecně se ujalo titulovat tohoto umělce jako „Krále popu“.
- Rihanna: (nar. 1988) Celým jménem Robyn Rihanna Fenty, je mladá popová zpěvačka ovlivněná
r&b pocházející z Barbadosu. K jejím největším hitům patří „Unfaithfull“ nebo „Umbrella“.
- Beyoncé: (nar. 1981) Celým jménem Beyoncé Giselle Knowles, je americká r&b zpěvačka,
herečka, producentka, textařka, módní návrhářka a šestnáctinásobná držitelka prestižní ceny
Grammy. Proslavila se účinkováním v dívčí kapele Destiny´s Child, nejúspěšnější dívčí skupině
všech dob. Nazpívala např. hit „Irreplaceable“.
- Coldplay: je britská kapela hrající alternativní rock, která vznikla v roce 1997. Je známá svými
rockovými melodiemi a introspektivními texty. Světový úspěch zaznamenaly skladby „Yellow“
nebo „The Scientist“.
- Chris Brown: (nar. 1989) je americký r&b zpěvák, tanečník a herec. Proslavila ho např. píseň
„Run It!“.
- Lady Gaga: (nar. 1986) Vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta, je americká
popová zpěvačka a skladatelka italského původu. V tvorbě jí ovlivnili např. David Bowie, Freddie
Mercury, Madonna či Michael Jackson. Ráda šokuje svými módními výstřelky, jejím posledním
v médiích propíraným modelem byly šaty ze syrového masa.
- Shakira: (nar. 1977) Celým jménem Shakira Isabel Mebarak Ripoll, je kolumbijská zpěvačka,
autorka textů a písní a producentka. Její tvorba, za kterou získala mnohá ocenění, je směsí popu,
rocku a latinskoamerických rytmů.
- Sting: (nar. 1951) Vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, je anglický pop rockový
hudebník a občasný herec. Než se vydal na sólovou dráhu byl hlavním zpěvákem, skladatelem
a baskytaristou rockové skupiny sedmdesátých až osmdesátých let The Police.
- Usher: (nar. 1978) Celým jménem Usher Raymond IV., je americký zpěvák, skladatel, choreograf,
model, tanečník, herec a podnikatel. Usher se proslavil během devadesátých let, kdy nahrál hity
jako jsou: „You Make Me Wanna“, „Nice and Slow“ a „My Way“. Jeho nejúspěšnějším albem je
The Confessions, stalo se nejrychleji se prodávaným r&b albem. Je pětinásobným držitelem
5
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prestižní ceny Grammy.
- Yanni: (nar. 1954) Vlastním jménem Yannis Chrysomallis, je řecký samouk klavírista, klávesista
a skladatel. Nemá formální hudební vzdělání a neumí číst noty. Skládá instrumentální hudbu, která
je často řazena ke stylu New Age.
- ABBA: je švédská popová skupina 70. a první poloviny 80. let. Skupina se stala velmi populární
poté, co v roce 1974 zvítězila v soutěži Eurovize se skladbou „Waterloo“. Z jejích dalších hitů
jmenujme například „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ nebo „The Winner Takes It All“.
- Adam Lambert: (nar. 1982) je americký zpěvák a herec žijící v Kalifornii. V květnu 2009 skončil
na 2. místě v 8. řadě soutěže American Idol. Otevřeně přiznává svou homosexuální orientaci a je tak
prvním popovým zpěvákem, který i přes tuto informaci úspěšně dobývá Ameriku.
- Adele: (nar. 1988) Celým jménem Adele Laurie Blue Adkins je anglická soulová a jazzová
zpěvačka. V roce 2007 převzala cenu BRITAwards v kategorii Cena kritiků, která je udílená
umělcům, kteří v té době ještě nevydali album. Debutová deska nazvaná „19“ vyšla v roce 2008
a dostala na se na první místo prodejního žebříčku ve Velké Británii.
- Air: je francouzské hudební duo hrající směs popu a trip hopu (pomalá a temná elektronická
hudba). Duo vzniklo v roce 1995.
- Akon: (nar. 1973) Vlastním jménem Aliaune Badara Akon Thiam je senegalsko-americký r&b
zpěvák, textař a hudební producent. Akona katapultovala mezi hudební hvězdy skladba „Locked
Up“ z jeho debutového alba „Trouble“, které vyšlo v roce 2004.
- Alex Ubago: (nar. 1981) Celým jménem Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, je španělský
popový zpěvák a autor písní. Proslavil se písní "Sin Miedo A Nada“, kterou nazpíval se zpěvačkou
Amaiou Montero.
- Alicia Keys: (nar. 1981) Vlastním jménem Alicia J. Augello-Cook je americká r&b a soulová
zpěvačka, skladatelka, klavíristka, producentka a příležitostná herečka a spisovatelka. Alicia je
uznávanou umělkyní, která prodala 28 milionů alb a singlů a vyhrála mnoho cen - děvet cen
Grammy, jedenáct cen Billboard Music Award a tři ceny American Music Award. Z jejích
nejznámějších písní jmenujem „Fallin´“ a „A Woman´s Worth“.
- Amaral: je španělská hudební skupina, která vznikla v roce 1997. Skládá se ze zpěvačky Evy
Amaral a kytaristy Juana Aguirreho, své písně skládají společně. Převládajícím žánrem jejich tvorby
je pop rock, je ale ovlivněn mnoha směry jako latinskoamerickými rytmy a španělským folkem.
Patří mezi nejlépe prodávané španělské umělce dneška.
- Arno Elias: (nar. 1977) je francouzský vizuální umělec a hudební skladatel žánrů New Age
a world music.
- Aziza Mustafa Zadeh: (nar. 1969) je azerbajdžánská zpěvačka, klavíristka a skladatelka, která
ve své tvorbě kombinuje jazz s tradiční maqámovou improvizací. Žije v Německu.
- Back Street Boys: je americká popová hudební skupina, která se řadí mezi nejúspěšnější boy
bandy v historii. Prodali přes 100 milionů alb a jsou nejprodávanějším boy bandem všech dob.
V roce 2005 se po pauze vrátili na hudební scénu a změnili styl své hudby a začali více klást důraz
na hudební nástroje. Z hitů této kapely jmenujme například „Quit Playin´ Games“ nebo „Show Me
the Meaning of Being Lonely“.
- Balkanika: je srbská hudební skupina, která vznikla v roce 2000. Její repertoár se vyznačuje
jedinečným stylem mísícím world music a balkánskou spirituální a tradiční hudbu. Její zakladatelka
Aleksandra Sanja Ilic je jednou z nejslavnějších skladatelek mnoha hudebních žánrů v celé bývalé
Jugoslávii, skládá hudbu pro film i divadlo a získala již mnohá ocenění.
- Beatles: byla anglická rokenrolová kapela z Liverpoolu, která fungovala mezi léty 1960 – 1970.
Patří mezi komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější kapely v historii populární hudby.
Hudba Beatles je dodnes hraná a oblíbená po celém světě. Když renomovaný hudební časopis
Rolling Stone v roce 2003 sestavil žebříček nejlepších alb v dějinách populární hudby, Beatles se do
první desítky dostali celkem čtyřikrát (včetně 1. místa za Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).
Mezi nejznámější hity této kapely patří například „Yesterday“, „Help“, „Let it Be“ nebo
„Norwegian Wood“.
- Blackmore´s Nights: je britsko-americká folkrocková skupina, inspirující se renesanční hudbou.

Její první album „Shadow of the Moon“, které vyšlo v roce 1997, zaznamenalo velký úspěch
především v Evropě.
- Blue: je britská chlapecká kapela, která vznikla v roce 2002 a ve své hudbě kombinuje hip hop,
r&b, pop a soft rock.
- Bob Dylan: ( nar. 1941) Vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, je americký původně
folkový skladatel a zpěvák. Svojí unikátní hudbou, v níž je sám interpretem, autorem, kytaristou
i hráčem na elektronickou foukací harmoniku, a naprosto ojedinělým zjevem inspiroval mnoho
slavných hudebních interpretů. Do popové, folkové a rockové hudby zavedl zvláštní frázovitý styl
„zpěvu nezpěvu“. Z jeho hitů jmenujme „Desolation Row“, „Highway 61 Revisited“ a „Like
a Rolling Stone“.
- Bob Marley: (1945 - 1981) Celým jménem Robert Nesta Marley, byl jamajský zpěvák, skladatel
a kytarista. Spoluzakladatel a významný představitel hudebního žánru reggae. Z jeho nejznámějších
písní jmenujme „No Woman No Cry“ nebo „One Love“.
- Bruno Mars: (nar. 1985) Vlastním jménem Peter Gene Hernandez, je americký zpěvák, autor písní
a hudební producent pocházející z Havaje. V jeho tvorbě se mísí prvky popu, rocku, soulu, hip hopu
a r&b. Proslavila ho píseň „Just the Way You Are”.
- Bryan Adams: (nar. 1959) je kanadský rockový zpěvák, kytarista a autor hudebních textů. Mezi
jeho nejznámější alba patří „Reckless“, „18 till I Die“ a „Waking Up the Neighbours“.
- Dalida: (1933 – 1987) Vlastním jménem Yolanda Christina Gigliottiová, byla italská zpěvačka
a herečka. Narodila se v Káhiře, ale většinu života prožila v Paříži.
- Daniel Landa: (nar. 1968) je český rockový zpěvák, skladatel a příležitostný herec. Z jeho písní
jmenujme „Valčík“, „Smrtihlav“ nebo „Krysařova zpověď“.
- Diana Krall: (nar. 1964), je kanadská jazzová zpěvačka a klavíristka. Vydala 14 alb, získala dvě
ceny Grammy.
- Dire Straits: byla britská rocková skupina působící v letech 1977 - 1992, proslavila ji například
píseň „Sultans of Swing“.
- Eagles: je americká country rocková kapela, která vznikla v roce 1971 v Los Angeles. Časopis
Rolling Stone zařadil její album „Hotel California“ mezi 500 nejlepších alb všech dob a skupinu
mezi 100 nejlepších umělců všech dob.
- Edith Piaf: (1915 – 1963) Vlastním jménem Edith Giovanna Gassion, byla světoznámá a oblíbená
francouzská šansoniérka. Její osobitý umělecký přístup a způsob interpretace z ní učinil
francouzskou národní ikonu. Šansony jako „La vie en rose“, „L’hymne á l’amour“, „Milord“
a „Non, je ne regrette rien“ jí přinesly světovou popularitu.
- Eminem: (nar. 1972) Vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III, je americký rapper, hudební
producent, a herec. Je také členem detroitské skupiny D12. Jeho hudební kariéra mu vynesla
jedenáct prestižních hudebních cen Grammy a v roce 2002 i cenu Akademie za nejlepší píseň, a to
"Lose Yourself" z jeho filmu "8. Míle". Jeho nejúspěšnějšími písněmi jsou „Lose Yourself“, „Crack
a Bottle“, „Not Afraid“ a „Love the Way You Lie“. S popularitou jeho alb šel ovšem ruku v ruce
také rozruch kolem jeho kontroverzních textů a chování. Častým motivem jeho písní jsou vraždy,
drogy a posmívání se různým celebritám.
- Enrigue Iglesias: (nar. 1975) je španělský popový zpěvák, autor písní a herec. Za svou tvorbu
získal mnohá ocenění jako cenu Grammy, American Music Awards či Premios Lo Nuestro.
- Enya: (nar. 1961) Vlastním jménem Eithne Ní Bhraonáin, je irská zpěvačka, skladatelka
a klávesistka. Představitelka vlny New Age. Proslavily ji například písně „Orinoco Flow“,
„Carribean Blue“ nebo „Book of days“.
- Evanescence: je americká hudební skupina hrající spojení gothic rocku (temný, melancholický
rock, který se vyvinul z punku a punk rocku) a alternativního rocku. Vznikla v roce 1998.
Po textové stránce Evanescence zahrnuje témata od lásky přes zoufalství až po temnou beznaděj.
Díky milionům prodaných desek získali mimo jiných ocenění i dvě sošky Grammy.
- Frank Sinatra: (1915 – 1998) Celým jménem Francis Albert Sinatra byl americký jazzový
a swingový zpěvák a herec patřící k největším hudebním hvězdám 20. století. Někdy je považován
za vůbec nejlepšího hudebního interpreta všech dob. Slavná je například jeho píseň „Strangers

in the Night“.
- George Michael: (nar. 1963) Vlastním jménem Georgios Kyriacos Panayiotou, je britský zpěvák,
skladatel a producent s řeckými kořeny. V letech 1981 – 1986 působil společně s Andrewem
Ridgeleym v popové skupině Wham!, později se proslavil coby sólový zpěvák ovlivněný soulem
a r&b. George Michael byl nejhranějším interpretem britských rádií za uplynulých 20 let.
- Georges Brassens: (1921 – 1981) byl francouzský písničkář a básník. Roku 1967 byl vyznamenán
Velkou cenou Francouzské akademie za poezii. Jeho texty jsou anarchistické, sarkastické, často
burcující a levicové.
- Guns N´ Roses: je americká hard rocková skupina založená v roce 1985. O dva roky později
kapelu celosvětově proslavilo album „Appetite for Destruction“, kterého se prodalo přibližně
pětadvacet milionů kopií po celém světě. Jejich hudba je velice vysoce ceněna. Zmíněné album bylo
časopisem Rolling Stone zařazeno mezi 500 nejlepších alb všech dob. Skupina ovšem nebyla
ušetřena kritiky a ve svém vystupování byla označena za špatný vzor pro mladé fanoušky.
- Jennifer Lopez: (nar. 1969) je americká herečka, zpěvačka, módní návrhářka a tanečnice
portorikánského původu známá také pod přezdívkou J-Lo. V její hudbě se mísí prvky popu,
latinskoamerických rytmů, r&b, hip hopu a funky. Proslavily ji například hity “Let´s Get Loud”,
“Alive”, I´m Real” či “Waiting for Tonight”. Bývá kritizována za svou vášeň pro pravé kožichy.
- Julio Iglesias: (nar. 1943) Celým jménem Julio José Iglesias de la Cueva, je španělský zpěvák
a autor písní, oblíbený po celém světě. Podle společnosti Sony Music Entertainment patří mezi 10
nejlépe prodávaným umělců všech dob. Věnuje se latinskoamerické hudbě, proslavil se svými
romantickými baladami.
- Jason Mraz: (nar. 1977) je americký zpěvák a skladatel. Mezi jeho styly patří reggae, pop, rock,
folk, jazz, a hip hop. Mrazův mezinárodní úspěch přišel s vydáním prvního singlu z třetího alba
„We Sing. We Dance. We Steal Things.“, který má název "I´m Yours". Má české kořeny po svém
dědečkovi.
- Justin Timberlake: (nar. 1981) je americký zpěvák, herec a šestinásobný držitel prestižní ceny
Grammy. Do povědomí posluchačů se dostal coby člen světoznámé chlapecké skupiny ´N-Sync.
V roce 2002 vydal své první sólové album nazvané „Justified“. V jeho hudbě se mísí pop s prvky
soulu a r&b. Proslavil se hity jako “Cry Me a River”, “Like I Love You” nebo “Rock Your Body”.
- Kemal Monteno: (nar. 1948) je bosenský popový zpěvák a autor písní. Svou kariéru začal
v 60.letech 20.století a úspěšně ji budoval v celé bývalé Jugoslávii. Proslavila ho například píseň
„Sarajevo ljubavi moja“ věnovaná jeho rodnému městu.
- Kenny G: (1956) Vlastním jménem Kenneth Bruce Gorelick, je americký jazzový saxofonista
hrající smooth jazz, tedy jazz ovlivněný prvky r&b, funky, rocku a popu.
- Kesha: (nar. 1987) Celým jménem Kesha Rose Sebert, je americká popová zpěvačka
a skladatelka. Známou se stala v roce 2009 díky písni „Right Round“, kterou nazpívala společně
se zpěvákem Flo Rida, později mělo úspěch i její debutové album „Animal“.
- Katy Perry: (nar. 1984) Vlastním jménem Katheryn Elizabeth Hudson, je americká zpěvačka,
textařka a hudebnice. Vyrůstala na gospelové hudbě a zpívala v kostele. Do popředí se dostala díky
své písni „Ur So Gay“ z roku 2007 a později díky hitu z roku 2008 „I Kissed a Girl“. Ve své tvorbě
kombinuje pop a r&b. Je známá nekonvenčním stylem oblékání, který často kombinuje barvy
a starobylé oblečení.
- Kings of Leon: je americká rocková skupina složená ze tří bratrů a bratrance. Pohybují se mezi
žánry southern rock, indie rock a blues. Jejich první dvě alba, která byla výborně hodnocená
kritikou, jim získaly množství fanoušku, především v Evropě. Skupina vznikla v roce 1997.
- Kokia: (nar. 1974) Vlastním jménem Akiko Yoshida, je japonská zpěvačka a autorka písní žánrů
japonského popu a „Dark Wave“. Proslavily ji skladby „Arigató...“ a „The Power of Smile“.
- Laura Pausini: (nar. 1974) je italská zpěvačka pop music, populární v několika evropských
zemích, v Latinské Americe a na Středním východě. Za svou tvorbu získala mnohá ocenění, „La
solitudine“ a „Se fue“ jsou její nejznámější písně.
- Leona Lewis: (nar. 1985) je britská zpěvačka a autorka hudebních textů, které v cestě
k profesionální pěvecké kariéře pomohlo vítězství ve třetí sérii britské verze pěvecké soutěže X

Factor z roku 2006. V jejích popových písních zaznívají prvky r&b. Prozatím se proslavila hity jako
„Moment Like This”, „Bleeding love” nebo „Forgive Me”.
- Loreena McKennitt: (nar. 1957) je kanadská zpěvačka, skladatelka, harfenistka, akordeonistka
a klavíristka. Ve své hudbě kombinuje world music s keltskými a blízkovýchodními motivy.
- Louis Armstrong: (1901 – 1971) byl slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák. Je považován
za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20.století. Z jeho největších hitů jmenujme
například „What a Wonderful World“ nebo „Hello, Dolly“.
- Luciano Pavarotti: (1935 – 2007) byl operní italský zpěvák, přezdívaný „král vysokého C“. Byl
jedním z nejpopulárnějších tenorů vůbec, jeho koncerty vysílaly televize na celém světě. Pavarotti
miloval i moderní rockovou a popovou hudbu, což dokládá několik jeho koncertů se Stingem,
irskými U2 nebo Bryanem Adamsem, což mělo pozitivní vliv na popularizaci vážné hudby.
- Lucie Bílá: (nar. 1966) Vlastním jménem Hana Zaňáková, je jedna z nejoblíbenějších českých
zpěvaček populární hudby, také občasná herečka. Mezi její největší hity patří „Láska je láska“,
„Trouba“ a „Jsi můj pán“.
- Ludovico Einaudi: (nar. 1955) je italský klavírista a hudební skladatel v oboru važné hudby. Jeho
hudba je meditativní a introspektvní, zakládá se na minimalismu, world music a současném pop.
Za velký přínos v oblasti filmové hudby získal čtyři ocenění z různých filmových festivalů.
- Ludwig van Beethoven: (1770 – 1827) byl významný německý hudební skladatel, dovršitel
vídeńského klasicismu. V průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky
do svého individuálního hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu.
K jeho nejslavnějším dílům patří 3., 5., 6. a 9. symfonie, řada klavírních skladeb (Císařský koncert,
sonáty Měsíční svit, Apassionata, Patetická), monumentální mše Missa Solemnis, opera Fidelio
a řada dalších.
- Madonna: (nar. 1958) Celým jménem Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie, je populární
americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, herečka, producentka a módní ikona, svého času
sexuální symbol. Madonna je považována za nekorunovanou královnu populární hudby. Je nejlépe
prodávanou zpěvačkou všech dob. Svou kariéru založila spíše na odlišnosti, výstřednosti
a kontroverzně ztvárněné show při živých vystoupeních než na pěveckých kvalitách. Proslavila se
hity jako „Like a Virgin“, „Give It to Me“, „American Life“ či soundtrackem k filmu „Evita“,
ve kterém také ztvárnila hlavní roli.
- Manuel Carrasco: (nar. 1981) je španělský popový zpěvák. Proslavila ho účast ve španělské
televizní talentové soutěži „Operación Triunfo“, kde skončil druhý.
- Mariza: (nar. 1973) Celým jménem Mariza Reis Nunes, je portugalská zpěvačka lidové hudby
stylu fado narozená v Mosambiku. Ve své vlasti se zasloužila o „rehabilitaci“ tohoto žánru a jeho
popularitu u mladé generace.
- Maroon 5: je americká hudební skupina založená roku 1995, trojnásobní držitelé Grammy.
Na výsluní se dostali díky hitům „Harder to Breathe", „This Love" a „She Will Be Loved". Jejich
tvorbu nejvíc ovlivňuje alternativní rock, pop rock a funk rock.
- Maya Sakamoto: (nar. 1980) je japonská popová zpěvačka, autorka písní a herečka. Patří
k nejpopulárnějším „herečkám“, které propůjčují svůj hlas postavám japonských animovaných
filmů.
- Muse: je anglická alternativní rocková hudební skupina založená v roce 1997. Její alba
„Absolution“ a „Black Holes and Revelations“ se dostala na první místo britské albové hitparády.
- Norah Jones: je populární písničkářka a klavíristka. Její hudba bývá označována jako směs jazzu,
country a popu a hudební kritici nešetří chválou. Proslavila se hity jako „Come Away with Me“
a „Not Too Late“.
- Omara Portuondo: (nar. 1930) je kubánská zpěvačka stylu bolero. Jako sólistka debutovala v roce
1959 albem „Magia Negra“. Do mezinárodního povědomí se dostala v souvislosti s projektem Ry
Coodera Buena Vista Social Club a také díky stejnojmennému dokumentárnímu filmu.
- Omarion: (nar. 1984) Celým jménem Omari Ismael Grandberry, je americký r&b zpěvák, autor
písní, herec, tanečník a bývalý frontman boy bandu B2K. Z jeho hitů jmenujme “O”, “Touch”
a “Get It In”.

- One Republic: je americká rocková kapela z Colorada, která vznikla v roce 2002. Jejím největším
hitem je píseň „Apologize“.
- Origa: (nar. 1970) Vlastním jménem Ol'ga Vital'evna Yakovleva, je ruská zpěvačka pracující
především v Japonsku. Proslavila ji například hudba k japonskému animovanému seriálu „Ghost
in the Shell: Stand Alone Complex O.S.T.“.
- Pink Floyd: je anglická hudební skupina založená v roce 1964, která se dostala do povědomí díky
svému psychedelickému rocku. Postupem času se kapela žánrově posunula k progresivnímu rocku
a vlastně se tak stala jeho průkopníkem. Pink Floyd jsou známí díky svým filosofickým textům,
klasickým rockovým melodiím, zvukovým experimentům, inovativním obalům alb
a propracovaným vystoupením. Je to jedna z nejúspěšnějších a nejvlivnějších skupin všech dob.
Jejich nejlepšími alby jsou „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“ a recková opera
„The Wall“.
- Queen: byla legendární britská rocková skupina založená v roce 1970, jejímž frontmanem byl
veliký showman a zpěvák ohromného rozsahu Freddie Mercury. Jejich nahrávky osmnáctkrát
obsadily první příčku albových hitparád po celém světě (např. „Bohemian Rhapsody“, „Under
Pressure“ nebo „Innuendo“). Během své historie obdrželi množství ocenění za živé pojetí skladeb,
prodeje alb i hudební přínos. Jejich vystoupení na Live Aid v r. 1985 bylo zvoleno nejlepším
koncertem všech dob.
- R.E.M.: je americká rocková kapela založená roku 1980. Patří mezi první kapely hrající
alternativní rock, které se dostaly do povědomí širokého spektra posluchačů. Mezi její hity patří
„Everybody Hurts“, „Imitation of Life“ nebo „Shiny Happy People“.
- Ricky Martin: (nar. 1971) Celým jménem Enrique Martín Morales, je portorický zpěvák. Je
považován za prvního muže latino popu, zpívá především španělsky a směsí španělštiny
a angličtiny zvané spanglish. Proslavil se písněmi „Perdido Sin Ti“, „La Bomba“ a „Corazonado“.
- Röyksopp: je norská hudební skupina hrající elektronickou hudbu s prvky trip hopu. Jejich
studiová alba se dostala na první místo domácí hitparády, úspěch slavila i ve Velké Británii.
- Sarah Vaughan: (1924 – 1990) byla americká jazzová zpěvačka, její hlas bývá řazen mezi ty
nejvýraznější z celého 20.století. Mezi její velké hity patří například „Don´t Blame Me“, „I´ve Got a
Crush on You“, „Everything I Have is Yours“ nebo „Body and Soul“.
- Scorpions: jsou německá heavymetalová/ hardrocková kapela založená roku 1965. Na vrcholu
slávy se ocitla v 80.letech. Nejslavnějšími písněmi kapely jsou „Rock You Like a Hurricane“,
„Always Somewhere“, „Still Loving You“ nebo „Wind of Change“.
- Serge Gainsbourg: (1928 – 1991) byl francouzský skladatel, zpěvák, herec a režisér, ale také
bouřlivák, skandalista, provokatér z povolání a především všestranná umělecká osobnost. Jeho
písně z počátku kariéry vydávali slavnější interpreti, první autorské desky byly totálním
propadákem. Nikdy nebyl excelentním zpěvákem, ale jak sám zdůrazňoval, nechápal své písně jako
technické dílo, ale jako své vyjádření. Své texty nepovažoval za mimořádná umělecká díla. Z jeho
slavných písní jmenujme „Je t´aime, moi non plus“ nebo „Poupée de cire, poupée de son“.
- Thomas Fersen: (nar. 1963) je francouzský zpěvák a autor písní. Jeho písně se vyznačují
neotřelým osobitým stylem, někdy se i nspiruje rockem či folk rockem, jindy jazzem a blues.
- Tina Turner: (nar. 1939) Vlastním jménem Anna Mae Bullock, je americká rocková zpěvačka
a herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80.let 20.století s charakteristickým chraplavým hlasem.
Přezdívá se jí „Rocková babička“. Její nezapomenutelné hity jsou například „Private Dancer“, „We
Don´t Need Another Hero“, „Simply the Best“ či „Typical Male“.
- Tokio Hotel: je německá pop rocková hudební skupina oblíbená zejména mezi teenagery, ale
i mezi starším publikem. Vznikla v roce 2001. Z jejích hitů jmenujme „Durch den Monsun“, „Rette
Mich“ či „Spring Nicht“. Proslýchá se, že je mánie okolo Tokio Hotel tak intenzivní jako kdysi
kolem Beatles. Velký podíl na jejich popularitě má sexappeal frontmana a zpěváka skupiny, který si
pěstuje svůj osobitý vzhled- netradičně střižené barevné vlasy, dlouhé černé lesklé nehty,
nekonvenční šatník. Jeho androgenní zjev vyvolal mnoho rozporuplných reakcí a někteří jej i Tokio
hotel právě proto odsuzují.
- Tori Amos: (nar. 1963) je americká zpěvačka a klavíristka. Je jednou z předních amerických

písničkářek, jako jedna z mála se sama doprovází na klavír. Mezi hlavní témata jejích emotivních
písní patří mezilidské vztahy, víra a příběhy o lidských tragédiích. Mezi její nejznámější písně patří
„Crucify“, „Silent All These Years“, „Cornflake Girl“ či „Caught a Lite Sneeze“.
- Trey songz: (nar. 1984) Vlastním jménem Tremaine Aldon Neverson, je americký r&b a soulový
zpěvák, autor písní a herec.
- UB40: je britská reggae kapela, která vznikla roku 1978 v Birminghamu. Patří mezi
nejprodávanější umělce na světě. Z jejích největších hitů jmenujme „Red Red Wine“, Can´t Help
Falling in Love“ a „Got You Babe“.
- U2: je irská rocková skupina založená roku 1976. Kapela patří mezi nejpopulárnější rockové
skupiny na světě. Za přibližně třicet let její existence se prodalo přes 100 milionů kopií desek
skupiny. Členové (obzvláště frontman Bono) jsou velice aktivní v oblasti podpory lidských práv.
Z nejznámějších alb jmenujme „War“, „Under a Blood Red Sky“ nebo „Achtung Baby“.
- Vypsaná fixa: je česká skupina mající základy v rocku, obohaceném o prvky jiných žánrů; sama
kapela se někdy označuje za pop punkovou. Vznikla v roce 1994. Výrazným prvkem skupiny jsou
její básnické, surrealistické texty.
- Westlife: je irská popová skupina, která vznikla v roce 1998. Je jedním z nejznámějších boybandů.
Za svou kariéru dobyli čtrnáctkrát vrchol britské singlové hitparády (mezi léty 1999 - 2006), což
z této kapely dělá třetího nejúspěšnějšího interpreta hned za Beatles a Elvisem Presleym.
Celosvětovým hitem se stala jejich píseň „Mandy“.
- Zdravko Čolić: (nar. 1951) je srbský zpěvák populární na celém území bývalé Jugoslávie. V jeho
tvorbě se mísí pop, rock a disco.
- 3 Doors Down: je americká rocková kapela založená roku 1997. Jejím prvním velkým hitem byla
píseň “Kriptonite”.

