Hudba – Cyklus I literárně-hudební

http://www.musicbook.cz/
http://svethudby.wz.cz/zaklady.html - hudební teorie
http://dusan.pc-slany.cz/hudba/ - hudební nauka
http://www.plzenak.cz/hudba-teorie-nauka.php - hudební nauka
http://www.musicbook.cz/news/jak-na-noty-1-dil/ - článek o notovém zápisu a stupnicích
http://alexanderstreet.com/musicdownloademailregistration.htm
možnost volně stáhnout 1-2 x měsíčně zdarma poslech určité nahrávky z vydavatelství
Alexander Street Press, které provozuje on-line nabídku hudby. Tato nabídka poslechu
zdarma se týká kolekce nahrávek Classical Music Library.
https://www.facebook.com/persovesenrareviolins/videos/10150192172557836/?fref=nf –
jak se dělají housle (houslař Per S. Ovesen)
http://www.noty-info.net/ - portál prodejen not nejen u nás
http://www2.cpdl.org – velmi podrobně členěný portál pro sborové zpívání. Lze získat
zpívané texty (i v překladech), nahrávky skladeb i notový zápis. Některé informace (texty i
notový zápis) jsou přístupné bez přihlášení, další možnosti (např. také notový zápis) jen po
přihlášení.
http://www.mojenoty.cz/intro.html - zájmový český portál notového materiálu pro klavír,
flétnu, kytaru, klávesy, bicí, housle. Na portál se přihlašuje, pak ale člověk může mít vlastní
stránku s notami, kde lze vystavit ty, které vlastní či napsat seznam těch, které hledá. Tyto
noty mohou jiní pak od něho získat (komunikace emailem či ICQ). Existuje tlačítko hledaných
not, tlačítko pro seznam not k volnému stažení a tlačítko pro noty získatelné od majitele
emailem. Po jednoduchém zadání (čehokoli) se objeví příslušný oddíl abecedního seznamu
názvů skladeb a nahoře také abeceda, takže se lze v ní pohybovat a hledat takto.
http://pianoforte.cz/ - pro začínající i pokročilé klavíristy. Rady, návody, články, noty. Je
dobré se přihlásit. Některé noty jsou dostupné ke stažení i pro nepřihlášené čtenáře
http://www.jazzonline.cz/noty.php - portál našich i zahraničních on-line obchodů i zdrojů
jazzových not ke stažení hlavně ze zahraničí.

databáze Naxos Krajské knihovna Františka Bartoše.
Knihy z Knihovny UTB
Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby / Miloš Navrátil
78/NAVRÁTIL,M.

Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy / Tomáš Kuhn
78/KUHN.T.
Nástin vývoje evropské hudby 20. století / Miloš Navrátil
78/NAVRÁTIL,M.
Komplet dějin hudby (ve 3 patře). Zajímavé jsou CD, kde jsou typické skladby daného období
Dějiny hudby I. Evropský středověk/ Naďa Hrčková
78/DĚJINY I
Dějiny hudby II. Renesance /Naďa Hrčková
78/DĚJINY II
Dějiny hudby III. Baroko/ Ladislav Kačic
78/DĚJINY III
Dějiny hudby IV. Klasicismus / Ingeborg Šišková
78/DĚJINY IV
Dějiny hudby V. Hudba 19. století / Naďa Hrčková (ed.)
78/DĚJINY V
Dějiny hudby VI. Hudba 20. století /Naďa Hrčková - (2 svazky)
78/DĚJINY VI/1 a 78/DĚJINY VI/2
Klasická hudba / editor John Burrows (ve spolupráci s Charlesem Wiffenem) ; autoři textů
Robert Ainsley ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložily Eva Hazdrová Kopecká a Dita
Kopáčová Hradecká]. Velký ilustrovaný oprůvodce
78/KLASICKÁ (jen 3. patro)

Informační portál o hudbě, opeře zejména OPERA+
http://operaplus.cz/

Časopis Harmonie
http://www.casopisharmonie.cz/
a ze světa opery: http://www.casopisharmonie.cz/svet-opery.html
Psaní not
http://www.dobranota.cz/?p=1373 – programy pro psaní not
http://musescore.org/cs - doporučitelný jednoduchý software pro notový zápis a skládání
hudby.
A legrace závěrem

http://www.youtube.com/watch?v=QKZITB_r8t0
hudební komici vystupující pod jménem IGUDESMAN & JOO

