Irving Berlin
Irving Berlin, vlastním jménem Israel Isidore Bejlin, rusky Израиль Бейлин (11.
května 1888 Ťumeň,[1][2] carské Rusko – 22. září 1989, New York) byl americký
hudební skladatel. Pocházel ze židovské rodiny a přesné místo jeho narození
není známo.
V důsledku antisemitských pogromů vůči tamějším židům v 80. letech 19.
století v carském Rusku se Irvingovi rodiče společně se svými sedmi dětmi roku
1891 stěhovali do USA, kam přijeli v roce 1892. Po otcově předčasné smrti
musely děti začít pracovat, aby se rodina uživila. Irving začínal pracoval po škole
jako novinový prodavač (tzv. kamelot) a čistič bot, tak aby vydělal své první
peníze, později také pracoval jakožto tzv. zpívající číšník, což byla na počátku
20. století v Americe poměrně módní záležitost. Jeho tehdejší šéf se potřeboval
co nejvíce vytáhnout proti místní barové a hospodské konkurenci, proto
požádal Irvinga zdali by pro něj nemohl složit nějakou písničku. A Irving to zkusil
a šlo mu to velice dobře. Již v roce 1911 složil světoznámý hit Alexandrův
Ragtime Band, který se hraje v různých úpravách a modifikacích dodnes. Ve 20.
letech 20. století už byl velice známý hudební skladatel, který pilně psal písničky
(podobně jako jeho hudební souputník George Gershwin) zejména pro
brodwayská hudební divadla, po příchodu zvukového filmu posléze i pro
hudební filmy např. s Fredem Astairem a Ginger Rogersovou. I v době nástupu
swingu se mu podařilo napsat celou řadu známých evegreenů. Spolu s Georgem
Gershwinem je dnes považován za jednoho ze světových zakladatelů moderní
populární hudby, jedná se patrně o jednoho z komerčně neúspěšnějších
hudebních skladatelů všech dob.
Irving Berlin zemřel 22. září 1989 ve věku 101 let na srdeční infarkt.
Písně
Během svého života napsal více jak 1000 písní, některé zdroje uvádí dokonce číslo přes 3000
písní, v každém případě jich bylo opravdu velké množství.


God Bless America



White Christmas (česky: Já sním o Vánocích bílých, zpíval ji Bing Crosby, prodáno bylo
více jak 70 miliónů kusů)



There's no Business like Showbusiness



Cheek to cheek (česky : Duben, první duben)



Puttin' on the Ritz

