
David Cassidy - Cântăreţ şi actor american impus cu serialul TV “The Partridge Family” (o mamă
alcătuieşte o formaţie rock cu cei 5 copii, lansând hit-uri cum ar fi “I Think I Love You”), devenind apoi

vedetă solo în anii ’70. Născut la New York într-o familie de artişti, a fost
nominalizat la premiile Grammy şi are 30 de milioane de discuri vândute pe glob.
Suferind de Alzheimer, renunţă la carieră, se internează în spital şi se stinge la 67
de ani. 

Fats Domino - Născut la New Orleans, cântăreţul şi pianistul Antoine
Domino părăseşte şcoala şi cântă în localuri. Stilul său aparte influenţează artişti
precum Elvis Presley sau John Lennon. A lansat cântece de neuitat precum “Ain’t
It a Shame”, “Blueberry Hill” şi “Shake, Rattle and Roll”. În ultimul timp s-a retras
din prim plan, dar a contribuit financiar la refacerile după Uraganul Katrina. A
decedat în octombrie 2017 la 89 de ani.

Malcolm Young - Scoţian, emigrează în Australia, unde fondează cu fratele Angus în 1973 una din
celebrele formaţii ale rockului, AC/DC. Lider al grupului şi unul din marii chitarişti ritmici ai genului, a fost indus în galeria
Rock ‘n’ Roll Hall of Fame în 2003. Suferind de Alzheimer din 2014 (când a lipsit temporar din formaţie), se stinge la numai 64
de ani în mijlocul familiei. Lasă în urmă o soţie, Linda Young şi doi copii - Cara şi Ross.

Buddy Greco - Cu o carieră de şase decenii, cântăreţul şi pianistul Armando “Buddy” Greco a
înregistrat peste 60 albume în stilurile jazz, pop, country şi peste 100 hit singles
(celebru - “The Lady Is A Tramp”). Debutează la radio la vârsta de 4 ani, este
orchestrator pentru Benny Goodman, compune pentru film şi TV. A dirijat
London Symphony Orchestra şi a cântat cu The Beatles pentru regina Elizabeth
II. Ultima sa apariţie scenică - la Las Vegas, în noiembrie 2016. Decedează la 90
de ani - cauze naturale.

Allan Holdsworth - Chitarist virtuoz de jazz fusion şi rock, compozitor,
a lansat zeci de albume şi a colaborat cu mari formaţii. Celebri chitarişti îl
citează ca influenţă şi îi apreciază compoziţiile complexe. A studiat saxofonul,
apoi chitara (de la 17 ani abia) şi este votat “Best Guitar Synthesist” de revista
Guitar Player între 1989 şi 1994. În 2017 apare setul discografic The Man Who

Changed Guitar Forever!, iar după o săptămână este răpus de un atac de inimă, la 70 de ani.
J. Geils - John Warren Geils Jr. născut la New York City, pleacă la Boston unde studiază ingineria, trompeta, chitara.

Album de debut în 1970 cu The J. Geils Band. Discuri modeste, spectacole antrenante, se orientează spre new wave - mare hit
“Centerfold”. Formaţia se destramă în 1985, iar J. Geils se ocupă de restaurarea automobilelor sport de colecţie, cântând sporadic
cu vechii colegi. Moare la 71 de ani (cauze naturale) în casa sa din Groton, Massachusetts. (Dorin MANEA)
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Despărţiri

Istorie
Imnul Naţional al României -

Deşteaptă-te, române – 
după documente de epocă (II)

...şi o alta culeasă, în 1938, de George Breazul din
aceeaşi zonă subcarpatică a Munteniei, din comuna Cerbu
(Argeş) - cu precizarea că eminentul muzicolog a întâlnit
mai multe versiuni ale cântecului cu textul adaptat
sărbătorilor Crăciunului:

Fişa nr. 30 din fondul George Breazul – 
Biblioteca Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor

- melodia a fost apoi „cununată” de Anton Pann, cu
versurile lui Grigore Alexandrescu - Din sânul maicii mele
– şi publicată în Spitalul amorului, în 1852, îmbrăcând
straiele notaţiei psaltice:

Din sânul maicii mele, din Spitalul amorului, pe care
vor fi create versurile lui Mureşanu
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