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Σύνοψη 
 

Τα πρώτα χρόνια 
 
Ήταν 23 Απριλίου 1683 όταν ο Γκέοργκ Χαίντελ, κουρέας στο υπηρετικό 

προσωπικό του Γιόχαν Άντολφ Α’, δούκα του Βάισενφελς (Weissenfels), παντρεύτηκε 
την Δωροθέα Τάουστ. Δύο χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου 
1685, ο 63χρονος Γκέοργκ και η 34χρονη Δωροθέα φέρνουν στη ζωή τον Γκέοργκ 
Φρίντριχ Χαίντελ (Georg Friedrich Händel).  

Ο Χαίντελ γεννήθηκε στο Χάλλε της Γερμανίας, την ίδια χρονιά με το Γιόχαν 
Σεμπάστιαν Μπαχ (Johann Sebastian Bach, 21/03/1685 – 1750) και το Ντομένικο 
Σκαρλάτι  
(Domenico Scarlatti, 26/10/1685 – 1757).   
Μεγάλωσε υπό το άγρυπνο βλέμμα των γονιών του. Από νεαρή ηλικία λαχταρούσε 
να σπουδάσει μουσική, αλλά ο πατέρας του  προσπάθησε να τον αποτρέψει από την 
ενασχόληση με ένα αμφίβολο επάγγελμα όπως του μουσικού. Δεν του επέτρεπε ούτε 
να αγοράσει κάποιο μουσικό όργανο. Η μητέρα του από την άλλη, προωθούσε τα 
μουσικά του χαρίσματα, ήταν υποστηρικτική και με τη βοήθειά της ο Χαίντελ 
εξασκούνταν κρυφά. 

6 Οκτωβρίου 1687 γεννιέται η Δωροθέα Σοφία Χαίντελ (-1718) και 10 Ιανουαρίου 
1690 γεννιέται η Γιοχάννα Χριστίνα Χαίντελ (-1709). 

Το 1692, όταν ο Χαίντελ ήταν ακόμη ένα νεαρό αγόρι επισκέφτηκε μαζί με τον 
πατέρα του τον δούκα του Βάισενφελς.  Εκεί είχε την ευκαιρία να παίξει το 
εκκλησιαστικό όργανο για την αυλή του δούκα. Όταν ο δούκας άκουσε το παίξιμό 
του, συμβούλεψε τον πατέρα του Χαίντελ ότι το παιδί έπρεπε να διδαχθεί σωστά κι 
έτσι ο Χαίντελ συνάντησε το συνθέτη και οργανίστα Φρίντερικ Βίλχελμ Ζάχοβ (1663-
1712) που τον δίδαξε σύνθεση. Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Ζάχοβ, ο 
Χαίντελ μπορούσε να συνθέτει για το εκκλησιαστικό όργανο, το όμποε και το βιολί 
στην ηλικία των 10 χρόνων. 

Από τα 11 μέχρι τα 17 του, ο Χαίντελ συνέθεσε εκκλησιαστικές καντάτες και 
μουσικές δωματίου, γραμμένες για μικρό κοινό και ως εκ τούτου δεν τράβηξαν το 
ανάλογο ενδιαφέρον και χάθηκαν στο χρόνο. Κάποια στιγμή στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, ο Χαίντελ μαζί με τον πατέρα του επισκέφτηκαν την αυλή της δούκισσας 
Σοφίας Σαρλότ της Βαυαρίας. Ο δούκας προτείνει να στείλει τον Χαίντελ στην Ιταλία 
για περαιτέρω σπουδές. Ο πατέρας του αρνείται την πρόταση λόγω της κακής 
κατάστασης της υγείας του.   

Παρά την αφοσίωσή του στη μουσική, κατόπιν επιμονής του πατέρα του, ο Χαίντελ 
συμφώνησε να σπουδάσει Νομική στη Πανεπιστήμιο του Χάλλε. Όπως ήταν 
αναμενόμενο δεν ασχολήθηκε για πολύ, καθώς το πάθος του για τη μουσική δεν 
μπορούσε να καταπιεστεί. Στις 14 Φεβρουαρίου 1697 ο Γκέοργκ Χαίντελ πεθαίνει και 
ο Φρίντριχ Χαίντελ είναι ελεύθερος πια να ακολουθήσει το όνειρό του. 

Το 1703, όταν ο Χαίντελ ήταν 18 χρονών, αποφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά 
στη μουσική, αποδέχοντας τη θέση του βιολιστή στην όπερα Gänsemarkt (Goose 
Market) του Αμβούργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπλήρωνε το 
εισόδημά του παρέχοντας ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής στον ελεύθερό του χρόνο , 
περνώντας στους μαθητές του αυτά που είχε μάθει από τον Ζάχοβ. 
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Όπερες 
 
Αν και εργαζόταν ως βιολιστής, οι δεξιότητές του στο εκκλησιαστικό όργανο και το 

τσέμπαλο τράβηξαν την προσοχή και του έδωσαν τη δυνατότητα να παίζει σε όπερες. 
Ο Handel ξεκίνησε επίσης να συνθέτει όπερες, κάνοντας το ντεμπούτο το στις αρχές 
του 1705 με την όπερα Almira. Η όπερα αυτή είχε άμεση επιτυχία και ανέβαινε για 20 
συνεχόμενα χρόνια. Αφού συνέθεσε διάφορες γνωστές όπερες, το 1706 ο Handel 
αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην Ιταλία. Όσο ήταν εκεί, συνέθεσε τις όπερες 
Rodrigo και Agrippina, το 1707 και 1709 αντίστοιχα. Κατάφερε επίσης να γράψει και 
μερικά έργα δωματίου την ίδια περίοδο. 

Γυρίζοντας στις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας (Φλωρεντία, Ρώμη, Νάπολη και 
Βενετία) κατά την περίοδο τριών σεζόν όπερας, ο Handel γνωρίστηκε με τους 
μεγαλύτερους μουσικούς της Ιταλίας, όπως ο Arcangelo Corelli, ο Alessandro 
Scarlatti, ο γιος του Domenico Scarlatti,  ο Giacomo Perti, ο Bernardo Pasquini, ο 
Francesco Gasparini, ο Antonio Caldara. Ενώ ήταν στη Βενετία, γνώρισε απρόσμενα 
πολύ κόσμο που εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική σκηνή του Λονδίνου. 
Δελεασμένος στο να δοκιμάσει μια ανεξάρτητη μουσική καριέρα εκεί, ο Handel 
φεύγει από τη Βενετία το 1710 και πάει στο Λονδίνο. Εκεί ο Handel γνωρίζει το 
διευθυντή του King’s Theatre, ο οποίος αναθέτει στο Handel να γράψει μια όπερα. 
Μέσα σε δύο εβδομάδες, ο Handel γράφει την όπερα Rinaldo. Η όπερα Rinaldo 
κυκλοφόρησε τη σεζόν όπερας του Λονδίνου 1710-1711 και ήταν το αποκορύφωμα 
του Handel. Το πιο θρυλικό του έργο μέχρι εκείνη την ημερομηνία του χάρισε την 
ευρεία αναγνώριση, που διατήρησε καθ’ όλη την υπόλοιπη μουσική του καριέρα. 

Μετά το ντεμπούτο της όπερας Rinaldo, ο Handel πέρασε τα επόμενα χρόνια 
γράφοντας και παίζοντας για την αγγλική βασιλική οικογένεια, μεταξύ άλλων τη 
Βασίλισσα Άννα και το Βασιλιά Γεώργιο Α’. Το 1719 του προτάθηκε να γίνει 
Διευθυντής της Ορχήστρας στη Βασιλική Ακαδημίας της Μουσικής, στην πρώτη 
εταιρεία ιταλικής όπερας στο Λονδίνο. Ο Handel δέχτηκε με μεγάλη προθυμία. 
Έγραψε διάφορες όπερες με τη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής οι οποίες ενώ 
άρεσαν, δεν ήταν ιδιαίτερα επικερδής για την Ακαδημία. 

Το 1726 ο Handel αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο και γίνεται 
Βρετανός υπήκοος. (Αγγλικοποιεί επίσης το όνομά του σε George Frideric.) 
To 1727, όπου παιζόταν η τελευταία όπερα του Handel, Alessandro, η ιταλική όπερα 
δέχτηκε ένα σκληρό χτύπημα ως αποτέλεσμα μιας εχθρικής αντιπαλότητας μεταξύ 
δύο βασικών τραγουδιστριών. Απογοητευμένος ο Handel αποχωρεί από τη Βασιλική 
Ακαδημία και δημιουργεί τη δική του νέα εταιρεία, που την ονομάζει Νέα Βασιλική 
Ακαδημία της Μουσικής. Στη Νέα Βασιλική Ακαδημία ο Handel γράφει δύο όπερες 
το χρόνο για την επόμενη δεκαετία, αλλά η ιταλική όπερα ήταν όλο και περισσότερο 
εκτός μόδας. Ο Handel συνέθεσε δύο ακόμα ιταλικές όπερες πριν αποφασίσει να 
εγκαταλείψει το εκλιπόν αυτό είδος. 
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Ορατόρια 
 
Τα ορατόρια πήραν τη θέση των όπερων στις επιλογές του Handel. Τα ορατόρια, 

κομμάτια κοντσέρτου μεγάλης κλίμακας αμέσως ενθουσιάζουν το κοινό  και 
αποδεικνύονται αρκετά κερδοφόρα. Το γεγονός ότι τα ορατόρια δεν απαιτούσαν 
περίτεχνα κοστούμια και σκηνικά, όπως οι όπερες, σήμαινε και ότι κόστιζαν λιγότερο 
στην παραγωγή τους. Ο Handel αναθεώρησε κάποιες ιταλικές όπερες για να 
ταιριάξουν στη νέα αυτή φόρμα, μεταφράζοντάς τες στα αγγλικά για το λονδρέζικο 
κοινό. Τα ορατόριά του έγιναν η τελευταία λέξη στη μουσική στο Λονδίνο και 
σύντομα έγιναν ένα σύνηθες στοιχείο στις σεζόν όπερας.  

Το 1735, κατά την περίοδο της Σαρακοστής μόνο, ο Handel έγραψε 14 κοντσέρτα 
τα οποία ήταν κυρίως ορατόρια. Το 1741 ο Λόρδος Lieutenant του Δουβλίνου ανέθεσε 
στο Handel να γράψει ένα νέο ορατόριο βασισμένο σε ένα βιβλικό λιμπρέτο 
γραμμένο από έναν υπέρμαχο της τέχνης, τον Charles Jennens.  
Σαν αποτέλεσμα, το πιο διάσημο ορατόριο του Handel, Messiah, κάνει το ντεμπούτο 
του στο New Music Hall στο Δουβλίνο, τον Απρίλιο του 1742. 
Πίσω στο Λονδίνο ο Handel οργάνωσε μια συνδρομητική σεζόν για το 1743 που 
περιλάμβανε αποκλειστικά και μόνο ορατόρια. Η σειρά άνοιξε με τη σύνθεση του 
Handel, Samson, με τεράστια αποδοχή από το κοινό. Μετά το Samson ακολούθησε το 
ανέβασμα του αγαπημένου έργου του Handel, Messiah. 
Ο Handel συνέχισε να συνθέτει πολλά ορατόρια καθ’ όλη τη ζωή του και την καριέρα 
του. Μεταξύ άλλων είναι τα Semele (1744), Joseph and His Brethren (1744), Hercules 
(1745), Belshazzar (1745), Occasional Oratorio (1746), Judas Maccabeus (1747), Joshua 
(1748), Alexander Balus(1748), Susanna (1749), Solomon (1749), Theodora (1750), The 
Choice of Hercules (1751), Jeptha (1752) and The Triumph of Time and Truth (1757). 
Εκτός από ορατόρια, ο Handel έγραψε και concerti grossi, ύμνους και ορχηστρικά 
κομμάτια που επίσης του χάρισαν φήμη και δόξα. Κάποια από αυτά είναι το Water 
Music (1717), το Coronation Anthems (1727), το Trio Sonatas op. 2 (1722–33), το Trio 
Sonatas op. 5 (1739), το Concerto Grosso op. 6 (1739) και το Music for Royal Fireworks 
που ολοκληρώθηκε μια δεκαετία πριν το θάνατό του. 
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Προβλήματα Υγείας 
 
Κατά την περίοδο της μουσικής του καριέρας, ο Handel, εξαντλημένος από άγχος, 

αντιμετώπισε μια σειρά από εξουθενωτικά προβλήματα σχετικά με τη σωματική του 
υγεία. Λέγεται επίσης ότι υπέφερε από άγχος και κατάθλιψη. Ωστόσο, κατά κάποιο 
τρόπο, ο Handel που ήταν γνωστός ότι γελούσε κατάμουτρα στις αντιξοότητες, 
παρέμεινε ουσιαστικά απτόητος στην αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να 
δημιουργεί μουσική. 

Την Άνοιξη του 1737, ο Handel υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε σαν 
αποτέλεσμα να επηρεάσει την κίνηση του δεξιού του χεριού. Οι θαυμαστές του 
ανησύχησαν μήπως δεν μπορέσει να συνθέσει ξανά. Αλλά μετά από μόλις έξι 
εβδομάδες ανάρρωσης στο Aix-la-Chapelle, ο Handel επανήλθε πλήρως. Γύρισε στο 
Λονδίνο, όπου όχι μόνο επέστρεψε στη σύνθεση, αλλά συνέχισε να παίζει και στο 
εκκλησιαστικό όργανο. 

Έξι χρόνια αργότερα, ο Handel υπέστη ένα δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, 
κατέπληξε τα πλήθη για ακόμη μία φορά με την ταχεία ανάρρωσή του και στη 
συνέχεια ακολούθησε ένα παραγωγικό ποτάμι από φιλόδοξα ορατόρια. 
Στο ορατόριο τριών πράξεων Samson του Handel, που έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο 
το 1743, αντικατοπτρίζεται πώς ο Handel σχετιζόταν με την τύφλωση του χαρακτήρα 
μέσα από τη δική του εμπειρία από πρώτο χέρι, λόγω του σταδιακού εκφυλισμού της 
όρασής του. 
/Total eclipse! no sun, no moon. All dark amidst the blaze of noon. Oh glorious 
light! no cheering ray To glad my eyes with welcome day./ 
/Ολική έκλειψη! χωρίς ήλιο, χωρίς φεγγάρι. Όλα σκοτεινά μέσα στη φλόγα του 
μεσημεριού. Ω λαμπρό φως! καμία ενθαρρυντική αχτίδα να χαροποιήσει τα μάτια μου με 
το καλωσόρισμα της μέρας./ 
Μέχρι το 1750 ο Handel είχε χάσει τελείως την όρασή του στο αριστερό του μάτι. 
Συνέχισε ακλόνητος όμως, συνθέτοντας το ορατόριο Jeptha, το οποίο επίσης περιείχε 
μια αναφορά σε μειωμένη όραση. Το 1752 ο Handel έχασε την όρασή του και στο 
άλλο μάτι και κατέστη τελείως τυφλός. Όπως πάντα, το πάθος του για τη μουσική των 
ωθούσε προς τα μπρος. 

Συνέχισε να συνθέτει και να παίζει, στηριζόμενος στην καλή του μνήμη για να 
αντισταθμίσει όπου ήταν απαραίτητο και παρέμεινε ενεργός στις παραγωγές των 
έργων του μέχρι και το θάνατό του. 
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Θάνατος και Κληρονομιά 
 
Στις 14 Απριλίου 1759, ο George Handel πέθανε στο κρεβάτι του στο σπίτι που 

ενοικίαζε στην Brook Street στην περιοχή Mayfair του Λονδίνου. Ο οργανίστας και 
συνθέτης της μπαρόκ ήταν 74 χρονών. 
Ο Handel ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του ακόμα και στο θάνατό του. Όντας 
ανύπαντρος και άτεκνος, στη διαθήκη του μοίρασε τα περιουσιακά του στοιχεία στο 
υπηρετικό του προσωπικό και σε διάφορες φιλανθρωπίες, συμπεριλαμβανομένου και 
του Βρεφοκομείου. Είχε αναλάβει επίσης και τα έξοδα της κηδείας του, έτσι ώστε να 
μην επιβαρύνει κανέναν από τους δικούς του ανθρώπους. Ο Handel θάφτηκε στο 
Westminster Abbey μια εβδομάδα μετά το θάνατό του. 
Μετά θάνατον άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα βιογραφικά αρχεία και σύντομα ο 
George Handel έγινε θρύλος. 

Όσο ζούσε, ο Handel συνέθεσε περίπου 30 ορατόρια και περίπου 50 όπερες. 
Τουλάχιστον 30 από αυτές τις όπερες  γράφτηκαν για τη Βασιλική Ακαδημία της 
Μουσικής, την πρώτη εταιρεία ιταλικής όπερας του Λονδίνου. Ήταν επίσης πολύ 
παραγωγικός όσον αφορά ορχηστρικά κομμάτια και concerti grossi. Λέγεται ότι 
συνεισέφερε σημαντικά σε όλα τα μουσικά είδη της γενιάς του. Το πιο φημισμένο έργο 
του  είναι το ορατόριο Messiah που γράφτηκε το 1741 και παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο Δουβλίνο το 1742. 

Το 1784, 25 χρόνια μετά το θάνατο του Handel, έγιναν τρεις συναυλίες προς τιμήν 
του στον Παρθενώνα και το Westminster Abbey. Το 2001 το σπίτι του Handel (από το 
1723 μέχρι το 1759) στην Brook Street έγινε μετετράπη στο Handel House Museum, 
που ιδρύθηκε στη μνήμη του θρυλικού βίου και έργων του. 
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Χρονολόγιο του Georg Frideric Handel 
 
Ο Βίος, οι Συνθέσεις και η Εποχή του 

 
Οι επόμενες σελίδες είναι ένα χρονολόγιο από το 1672 μέχρι το 1997, όπου αναφέρονται 
γεγονότα που επηρέασαν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή και το έργο του Handel.  
Σκοπός αυτού του χρονολογίου είναι να "ταξιδέψει" τον αναγνώστη στην εποχή του 
Handel και μέσα από τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα να αντιληφθεί το μεγαλείο 
του έργου αλλά και του ίδιου του συνθέτη. 
 
1672 

 
♪ Ιάκωβος Α’, Δούκας της Υόρκης (μέλλων Ιάκωβος Β’) στρέφεται στον καθολικισμό. 

 

1681 
 

♪ 14 Μαρτίου :  Γεννιέται ο συνθέτης Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν  
(Georg Philipp Telemann, 1681-1767). [Μάγκντεμπουργκ, Γερμανία] 
 

1683 
 

♪ 23 Απριλίου : Ο Γκέοργκ Χαίντελ (Georg Händel, 1622-1697) και  
η Δωροθέα Τάουστ (Dorothea Taust, 1651-1730) παντρεύονται.  
[Εκκλησία Αγίου Βαρθολομαίου, Γκιμπίχενσταϊν, προάστιο του Χάλε, Σαξονία] 
 

1685 
 

♪ 6 Φεβρουαρίου : Πεθαίνει ο Κάρολος Β’. [Whitehall Palace, Λονδίνο.] 
 

♪ 22 Απριλίου : Άνοδος του ρωμαιοκαθολικού Ιάκωβου Β’. 
 

♪ 23 Φεβρουαρίου : Γεννιέται ο Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ. [Χάλε, Σαξονία] 
 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Ο Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ βαφτίζεται. [Μαρκτκίρχε, Χάλε] 
 

♪ 21 Μαρτίου : Γεννιέται ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 
(Johann Sebastian Bach, 1685-1750). [Άιζεναχ, Γερμανία] 
 

♪ 23 Απριλίου : Στέψη του Ιάκωβου Β’. 
 

♪ 12 Ιουνίου : Ο Δούκας του Μονμάουθ (νόθο παιδί του Καρόλου Β’) και μια μικρή 
ομάδα οπαδών εισβάλουν στην Αγγλία από το Λάιμ Ρέγκις. 
 

♪ 6 Ιουλίου : Μάχη του Σέτζμουρ. Ήττα του Δούκα του Μονμάουθ. 
 

♪ 15 Ιουλίου : Ο Δούκας του Μονμάουθ αποκεφαλίζεται. 
 

♪ 26 Οκτωβρίου : Γεννιέται ο Ντομένικο Σκαρλάτι (Domenico Scarlatti, 1685-1757). 
 
  
 

 



9 
 

1687 (2) 
 

♪ 22 Μαρτίου : Πεθαίνει ο Ζαν Μπατίστ Λουλί (Jean-Baptiste Lully, 1632-1687), σε 
ηλικία 54 χρόνων, μετά από ακούσιο αυτοτραυματισμό στο πόδι του (από τη ράβδο 
που χτυπούσε για να δίνει ρυθμό στους μουσικούς 
του) ο οποίος εξελίχτηκε σε γάγγραινα. [Παρίσι] 
 

♪ 6 Οκτωβρίου : Γεννιέται η Δωροθέα Σοφία Χαίντελ 
(Dorothea Sophia Händel, 1687-1718), αδερφή του 
Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ.   
  

      
   

Ιάκωβος Β’ (Βασιλεία: 1685-89) 

1688 -- "Η Ένδοξη Επανάσταση"...Η αρχή του "Εννεαετή Πολέμου" (3) 
 

♪ 10 Ιουνίου : Γεννιέται ο Ιάκωβος, Πρίγκιπας της Ουαλίας (1688-1766). 
(Αποκαλούμενος αργότερα και ως "Παλιός Διεκδικητής". Επίσης γνωστός ως 

"Ιακωβίνος Ιάκωβος Γ’".) Η γέννησή του εγείρει ανησυχίες μεταξύ των Άγγλων 

ηγετών, σχετικά με το αν μια αγγλική καθολική μοναρχία μπορεί να συνεχιστεί.  
[St. James's Palace, Λονδίνο] 
 

♪ Ιουνίου 30 : Οι "Αθάνατοι Εφτά" ("Immortal Seven") (Γουίλιαμ Κάβεντις, Κάρολος 
Τάλμποτ, Τόμας Όζμπορν, Χένρι Κόμπτον, Έντουαρντ Ράσελ, Χένρι Σίντνει και 
Ρίτσαρντ Λάμλει) καλούν μυστικά τον Γουλιέλμο του Οράντζ (ανιψιός και γαμπρός 
του Ιάκωβου Β’, υποστηρικτή του προτεσταντισμού) να εισβάλει στην Αγγλία. 
 

♪ 14 Σεπτεμβρίου : Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ εισβάλει invades στο Παλατινάτο του Ρήνου 
ξεκινώντας έτσι τον "Εννεαετή Πόλεμο". 
 

♪ 30 Σεπτεμβρίου : Ο Γουλιέλμος του Οράντζ δέχεται την πρόσκληση να εισβάλει στην 
Αγγλία. 
 

♪ 5 Νοεμβρίου : Ο Πρίγκιπας του Οράντζ  φτάνει στο Τορμπάι με στρατό 15.000 
ανδρών. Παρελαύνει προς το Έξετερ. 
 

♪ 9 Δεκεμβρίου : Ο Ιάκωβος, Πρίγκιπας της Ουαλίας, και η μητέρα του, Πριγκίπισσα 
Μαρία της Μόντενα, φεύγουν για τη Γαλλία. 
 

♪ 11 Δεκεμβρίου : Ο βασιλιάς Ιάκωβος Β’ εγκαταλείπει το Λονδίνο για τη Γαλλία, 
σταματώντας στον Τάμεση, όπου πετάει τη Μεγάλη Σφραγίδα της Αγγλίας. 
 

♪ 12 Δεκεμβρίου : Ο Ιάκωβος Β’ αιχμαλωτίζεται από έναν Άγγλο ψαρά κοντά στο 
Σίρνες, Σέπει. 
 

♪ 16 Δεκεμβρίου : Επιστρέφουν τον Ιάκωβο Β’ πίσω στο Λονδίνο. 
 

♪ 23 Δεκεμβρίου : Ο Ιάκωβος Β’ δραπετεύει. 
 

♪ 25 Δεκεμβρίου : Ο Ιάκωβος Β’ φτάνει στη Γαλλία. 
 

♪ Ο Αγκοστίνο Στεφάνι (Agostino Steffani, 1654-1728) διορίζεται Καπελμάιστερ 
(Κapellmeister) στο Ανόβερο.  
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1689 –- Η Αγγλία εισέρχεται στον "Εννεαετή Πόλεμο"  (4) 
 

♪ 28 Ιανουαρίου : Ο Ιάκωβος Β’ θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την κυβέρνηση της 
χώρας και ότι ο θρόνος είναι κενός και ενάντια σε έναν "παπικό πρίγκιπα". 
 

♪ 13 Φεβρουαρίου : Η Βουλή προσφέρει επίσημα τον αγγλικό θρόνο στον Γουλιέλμο 
του Οράντζ και τη Μαίρη (σύζυγός του και κόρη του Ιάκωβου Β’). 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Ο Γουλιέλμος και η Μαίρη διακηρύσσονται 
Βασιλιάς Γουλιέλμος Γ’ και Βασίλισσα Μαίρη Β' μετά την αποδοχή 
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων (η οποία καθορίζει τη γραμμή της 
βασιλικής διαδοχής). [Banqueting Hall, Whitehall Palace] 

 

 

 

 

 

 

  

Γουλιέλμος  Γ’(Βασιλεία: 1689-1702)   Μαίρη Β’( Βασιλεία : 1689-1694) 

 

♪ Μαρτίου 12 : Ο Ιάκωβος Β' φτάνει με γαλλικές δυνάμεις 5.000 ανδρών εφοδιασμένες 
από τον Λουδοβίκο ΙΔ’. [Kinsale, Ιρλανδία] 
 

♪ 4 Απριλίου : To Στέμμα της Σκωτίας κηρύσσεται έκπτωτο και χάνει το δικαίωμά του. 
 

♪ 11 Απριλίου : Ο Γουλιέλμος και η Μαίρη στέφονται Βασιλιάς και Βασίλισσα της 
Αγγλίας και της Ιρλανδίας. 
 

♪ 7 Μαΐου : Η Αγγλία κηρύσσει πόλεμο στη Γαλλία. 
 

♪ 11 Μαΐου : Ο Γουλιέλμος και η Μαίρη δέχονται επισήμως τον σκωτσέζικο θρόνο. 
 

♪ 12 Μαΐου : Υπογράφεται η Συνθήκη της Βιέννης ανάμεσα στον Αγιότατο Ρωμαϊκό 
Αυτοκράτορα Λεοπόλδο Α’ και τις Ηνωμένες Επαρχίες των Κάτω Χωρών 
προκειμένου να αναιρεθούν οι προσαρτήσεις του Λουδοβίκου ΙΔ’ και να 
αποκαταστήσουν την ειρήνη στους οικισμούς της Βεστφαλίας (1648) και των 
Πυρηναίων (1659). Μέσα σε 18 μήνες συμμετέχουν η Αγγλία, το Βρανδεμβούργο, η 
Σαξονία,  η Βαυαρία, το Ανόβερο, η Σαβοΐα και η Ισπανία και σχηματίζουν τη 
Μεγάλη Συμμαχία. 
 

♪ 17 Ιουλίου : Ιακωβιτικοί αντάρτες στα Χάιλαντς νικούν τις δυνάμεις του Γουλιέλμου 
στη Μάχη του Κιλικράνκι. 
  

♪ 9 Δεκεμβρίου : Η Αγγλία προσχωρεί στη Μεγάλη Συμμαχία και εισέρχεται στον 
"Εννεαετή Πόλεμο". 
 

♪ Η όπερα Διδώ και Αινείας του Χένρι Πέρσελ (Henry Purcell, 1659-1695) ανεβαίνει για 
πρώτη φορά από το οικοτροφείο Josias Priest. [Τσέλσι] 
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1690 (5) 
 

♪ 10 Ιανουαρίου : Γεννιέται η Γιοχάννα Κριστίνα Χαίντελ (Johanna Christina Händel, 
1690-1709), αδερφή του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ. [Χάλε] 
 

♪ 1 Μαΐου : Σκωτσέζικες ιακωβιτικές δυνάμεις ηττώνται στο Κρόμντειλ. 
 

♪ 14 Ιουνίου : Ο Γουλιέλμος φτάνει στην Ιρλανδία και κατευθύνεται στο Δουβλίνο. 
 

♪ 1 Ιουλίου : Ο Γουλιέλμος νικάει το μικρό σε αριθμό γαλλο-ιακωβιτικό στρατό στη 
μάχη του Μπόιν. Το Δουβλίνο παραδίνεται στο Γουλιέλμο. 
 

♪ 4 Ιουλίου : Ο Ιάκωβος Β’ δραπετεύει στη Γαλλία. 
 

♪ 5 Σεπτεμβρίου : Ο Γουλιέλμος επιστρέφει στην Αγγλία. 
 

♪ Ιδρύεται η Αρκαδική Ακαδημία (Accademia degli Arcadi). [Ρώμη] 
 

1691 (6) 
 

♪ 12 Ιουλίου : Οι ιακωβιτικοί ηττώνται. [Όγκριμ, Ιρλανδία] 
 

♪ 3 Οκτωβρίου : Υπογράφεται η Συνθήκη του Λίμερικ. Οι Ιρλανδοί ιακωβιτικοί 
παραδίνονται. Όσοι παραμένουν πιστοί στον Ιάκωβο Β’(οι "Άγριες Χήνες") φεύγουν 
για τη Γαλλία. 
 

1692-- Μαθητεία (7) 
 

♪ Ο νεαρός Γκέοργκ επισκέπτεται με τον πατέρα του τη σαξονική αυλή στο Βάισενφελς, 
όπου ο Δούκας Γιόχαν Άντολφ ακούει το Χαίντελ να παίζει το εκκλησιαστικό 
όργανο. Ο Δούκας συμβουλεύει τον πατέρα του Χαίντελ να τον εκπαιδεύσει σωστά. 
 

♪ Ο Χαίντελ ξεκινά μαθήματα σύνθεσης από τον οργανίστα του Μάριενκιρχε, 
Φρίντριχ Βίλχελμ Ζάχοβ (Friedrich Wilhelm Zachow, 1663-1712). [Χάλε] 

1693-7 

♪ Ο Χαίντελ και ο πατέρας του επισκέπτονται την αυλή της Σοφίας Σαρλότ του 
Βρανδεμβούργου. Ο Εκλέκτορας προτείνει να σταλεί ο Χαίντελ στην Ιταλία για 
περαιτέρω εκπαίδευση. Η πρόταση απορρίπτεται λόγω της κακής κατάστασης της 
υγείας του πατέρα του Χαίντελ. [Βερολίνο] 
 

1693 (8) 
 

♪ Εκείνη τη χρονιά ή περίπου εκείνη τη χρονιά ο συνθέτης Τζοβάνι Μπονοντσίνι 
(Giovanni Bononcini, 1670-1747) προσλαμβάνεται από τους πρίγκιπες της Κολόνα, 
Ρώμη. 
 
1694 (9) 
 

28 Δεκεμβρίου : Η Μαίρη Β’ πεθαίνει από ευλογιά. [Kensington Palace, Λονδίνο] 
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1695 (10) 
 

♪ 21 Νοεμβρίου : Πεθαίνει ο Χένρι Πέρσελ σε ηλικία 36 χρόνων. 
 
1696 (11) 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Αποκαλύπτεται πλεκτάνη με σκοπό τη δολοφονία του Γουλιέλμου 
Γ’ από τον Σερ Τζον Φένγουικ και τους ιακωβιτικούς. 
 

1697-- Ο "Εννεαετής Πόλεμος" τελειώνει (12) 
 

♪ 21 Ιανουαρίου : Ο Σερ Τζον Φένγουικ εκτελείται. 
 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Ο Γκέοργκ Χαίντελ πεθαίνει σε ηλικία 75 χρόνων. 
 

♪ 10 Σεπτεμβρίου : Ο "Εννεαετής Πόλεμος" τελειώνει με την υπογραφή της Συνθήκης 
του Ρίσγουικ. Η συνθήκη εξασφαλίζει την ειρήνη μεταξύ του Λουδοβίκου ΙΔ’ της 
Γαλλίας από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά του Γουλιέλμου Γ’ του Οράντζ 
(εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας), και των Ηνωμένων Επαρχιών των Κάτω Χωρών 
και του Καρόλου Β’ της Ισπανίας. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ αποκαθιστά τις κατακτήσεις του 
και αναγνωρίζει τον Γουλιέλμου Γ’ ως Βασιλιά της Αγγλίας. 

1698 (13) 
 

♪ Ο Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ (Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704) διορίζεται 
δάσκαλος της μουσικής (maître de musique). [Sainte Chapelle, Παρίσι] 
 

♪ Ο Γιόχαν Γιόζεφ Φουξ (Johann Joseph Fux, 1660-1741) διορίζεται αυλικός συνθέτης 
του Αυτοκράτορα Λεοπόλδου Α’. [Βιέννη] 

1699-1700 (14-15) 
 

♪ Ημερομηνία πρώτης χρονολογημένης σύνθεσης: Τρίο Σονάτα σε Σολ ελάσσονα 
(Trio sonata in G minor, Op. 2 No. 2 [HWV 387]) 

1700 (15) 
 

♪ 30 Ιουλίου : Πεθαίνει το τελευταίο επιζόν παιδί της Άννας (μέλλουσα Βασίλισσα), 
Γουλιέλμος, Δούκας του Γκλόστερ. 

♪ 21 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο Κάρολος Β’, ο τελευταίος Ισπανός μονάρχης των 
Αψβούργων. Η διαθήκη του, τα περιεχόμενα της οποίας είναι γνωστά στο κοινό, 
κάνει τον εγγονό του Λουδοβίκου ΙΔ’, Φίλιππο, Δούκα του Ανζού, Βασιλιά της 
Ισπανίας (Φίλιππος Ε’), με την προϋπόθεση ότι η χώρα δεν θα είναι ούτε διαιρεμένη, 
αλλά ούτε και ενωμένη με τη Γαλλία. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ στηρίζει τη διεκδίκηση του 
ισπανικού θρόνου από τον εγγονό, παραβαίνοντας έτσι το δεύτερο τμήμα της 
Συνθήκης. 
 

♪ Νοέμβριος : Ο Φίλιππος Ε’ στέφεται Βασιλιάς της Ισπανίας. 
 

♪ Ο Τζον Μπλόου (John Blow, 1649-1708) διορίζεται πρώτος συνθέτης στο Βασιλικό 
Παρεκκλήσι (Chapel Royal) και ο Τζον Εκλς (John Eccles, 1668-1735) Διευθυντής της 
Μουσικής του Βασιλιά. [Λονδίνο] 
 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/301to400.html#HWV387
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1701 -– Η "Πράξη του Διακανονισμού" ("Act of Settlement")  

ανοίγει δρόμο για την Ανοβεριανή διαδοχή (16) 

♪ Ο Χαίντελ συναντά τον Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν. [Λειψία] 
 

♪ 12 Ιουνίου : Η "Πράξη του Διακανονισμού" αφορά στη μελλοντική ανοβεριανή 
διαδοχή στη Βρετανία, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει προτεστάντης διάδοχος ή εκτός 
αν o Ιάκωβος ("Ο Παλιός Διεκδικητής") απαρνηθεί το ρωμαιοκαθολικισμό. 

♪ 27 Αυγούστου : Μία Μεγάλη Συμμαχία σχηματίζεται μεταξύ της Μεγάλης 
Βρετανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Δανίας, Πρωσίας, Ανόβερο και Σαβοΐας-Πιεμόντε 
(και αργότερα Πορτογαλίας), εναντίον ενός συνασπισμού της Γαλλίας, της Ισπανίας 
και από κάποιες μικρές ιταλικές και γερμανικές ηγεμονίες. Μια διένεξη 
δημιουργείται σχετικά με τη νομιμότητα της διαδοχής του Φιλίππου Ε’ στον 
ισπανικό θρόνο. Από την πλευρά των Αψβούργων, ο Κάρολος Γ’ διεκδικεί το θρόνο. 
Ο στόχος της Μεγάλης Συμμαχίας είναι να εξουδετερώσει τη Γαλλία του Λουδοβίκου 
ΙΔ’ και τα νότια γερμανικά κράτη. 
 

♪ 6 Σεπτεμβρίου : Ο Ιάκωβος Β’πεθαίνει από εγκεφαλική αιμορραγία ενώ βρίσκεται 
στην εξορία. [Chateau of St. Germain-en-Laye, Γαλλία] 
 

♪ Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ διακηρύσσει τον υιό του Ιακώβου ("Ιάκωβος Γ’") τον νόμιμο 
επόμενο βασιλιά της Βρετανίας. Αυτή η πράξη του Λουδοβίκου ενοχλεί τους 
Βρετανούς, φέρνοντας έτσι τις δύο χώρες πιο κοντά στο χείλος στρατιωτικής 
σύγκρουσης. 
 

♪ Ο Φρειδερίκος Α’, παππούς του Φρειδερίκου Β’ ("Φρειδερίκος ο Μέγας "), στέφεται 
βασιλιάς της Πρωσίας. 
 

1702 -– Κολεγιακές σπουδές ...Ο "Πόλεμος της ισπανικής διαδοχής" ξεκινά (17) 
 

♪ 10 Φεβρουαρίου : Γράφεται στο Πανεπιστήμιου του Χάλε. Δεν είναι γνωστό ποιο 
τμήμα παρακολούθησε. 
 

♪ 7 Μαρτίου : Ο Γουλιέλμος Γ’ υπογράφει μία Πράξη Στέρησης Πολιτικών 
Δικαιωμάτων για τον Ιάκωβο ("Ο Παλιός Διεκδικητής"). 

♪ 8 Μαρτίου : Ο Γουλιέλμος Γ’ πεθαίνει στην ηλικία των 51 χρόνων μετά από 
πτώση από το άλογό του (το οποίο είχε κατασχέσει από τον ιακωβιτικό Σερ 
Τζον Φένγουικ) που σκόνταψε σε ένα εμπόδιο στην Αυλή του Hampton. 
[Kensington Palace, Λονδίνο] 
 

♪ Τον διαδέχθηκε η αδελφή της γυναίκας του και κόρη του 
Ιάκωβου Β’,  
Άννα της Δανίας, 37 χρόνων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Άννα (Βασιλεία: 1702-14) 
 

♪  

♪  
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♪ 13 Μαρτίου : Ο Χαίντελ διορίζεται οργανίστας σε ένα καθεδρικό Καλβινιστών με 
αμοιβή 50 τάλιρα το χρόνο συν δωρεάν διαμονή. Διαδέχθηκε τον Γιόχαν Κρίστοφ 
Λεπόριν (Johann Christoph Leporin). [Domkirche, Χάλε] 
 

♪ 15 Μαρτίου : Ο Τζον Τσόρτσιλ (John Churchill, 1650-1722), 1ος Δούκας του 
Μάλμπορο, διορίζεται Λοχαγός των Δυνάμεων. 
 

♪ Απρίλιος : Στέψη της Βασίλισσας Άννας. 
 

♪ 7 Μαΐου : Η Βρετανία, η Δημοκρατία της Ολλανδίας και οι Αψβούργοι 
διακηρύσσουν πόλεμο στη Γαλλία. Ο "Πόλεμος της ισπανικής διαδοχής" ξεκινά. 
Καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται και στη Βόρεια Αμερική, εκεί είναι γνωστός και ως 
"Πόλεμος της Βασίλισσας Άννας". Η ευρωπαϊκή σύγκρουση είναι επίσης γνωστή και 
ως "Πόλεμος Μάλμπορο". 
 

♪ Ο Ράινχαρντ Κάιζερ (Reinhard Keiser, 1674-1739) διορίζεται Διευθυντής του 
Θεάτρου. [Gänsemarkt, Αμβούργο] 

♪ Ο Χαίντελ συναντά τους συνθέτες Τζοβάνι Μπονοντσίνι και Αττίλιο Αριόστι (Attilio 
Ariosti, 1666-1729) στην αυλή του Εκλέκτορα του Βρανδεμβούργου. [Βερολίνο] 
 
 

1703 -- Αμβούργο & Μάτεσον (18) 
 

♪ 16 Μαΐου : Η Πορτογαλία εντάσσεται στη Συμμαχία. 
 

♪ Ιούνιος - Ιούλιος : Ο Χαίντελ φτάνει στο Αμβούργο. 
 

♪ 9 Ιουλίου : Ο Χαίντελ γνωρίζει τον Γιόχαν Μάτεσον  
(Johann Mattheson, 1681-1764). [St. Mary Magdalene, Αμβούργο] 
 

♪ Συμμετέχει στην ορχήστρα της όπερας σαν βιολιστής και τσεμπαλίστας.  
 

♪ Αύγουστος : Ο Χαίντελ και ο Μάτεσον επισκέπτονται τον οργανίστα/συνθέτη 
Ντίτριχ Μπουξτεχούντε (Dietrich Buxtehude, 1637-1707) προκειμένου να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να τον διαδεχθούν σαν οργανίστες του Μάριενκιρχε στο Λούμπεκ. 
Ένας από τους όρους του Μπουξτεχούντε ήταν ότι ο διάδοχός του έπρεπε να 
παντρευτεί την κόρη του. Και οι δύο αρνήθηκαν. (Όπως και ο Γ.Σ. Μπαχ 2 χρόνια 
αργότερα) 
 

♪ Ο Αντόνιο Βιβάλντι (Antonio Vivaldi, 1678-1741) διορίζεται δάσκαλος βιολιού 
(maestro di violin)  στο Νοσοκομείο του Ελέους (Ospedale della Pietà). [Βενετία] 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ παίρνει τη θέση του χειριστή του εκκλησιαστικού οργάνου στο 
Νοικίρχε.  
 

♪ Ο Αγκοστίνο Στεφάνι διορίζεται Καπελμάιστερ στον Εκλέκτορα του Παλατίνου. 
[Ντίσελντορφ] 
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1704 -– Το δέλεαρ της όπερας σέρια... 
Η πρώτη μονομαχία...Σώθηκε από ένα κουμπί! (19) 

 

♪ 17 Φεβρουαρίου : Παρουσιάζει το St. John Passion. [Αμβούργο] 
 

♪ Συνθέτει την όπερα Αλμίρα (Almira [HWV 1]). 
 

♪ Πεθαίνει ο Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ στην ηλικία των 59 χρόνων. [Παρίσι] 
 

♪ Πεθαίνει ο Χάινριχ Ίγκνατς Μπίμπερ στην ηλικία των 59 χρόνων. [Σάλτσμπουργκ] 
♪ Ο Τζερεμάια Κλαρκ (Jeremiah Clarke, 1674-1707) και ο Γουίλιαμ Κροφτ (William 

Croft, 1678-1727) διορίζονται από κοινού οργανίστες στο αγγλικό Βασιλικό 
Παρεκκλήσι (Chapel Royal). 
 

♪ 4 Αυγούστου : Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν το Γιβραλτάρ. 

♪ 13 Αυγούστου : Η Μάχη του Μπλένχαιμ: Ο Δούκας του Μάλμπορο νικά τους 
Γάλλους οδηγώντας τους από τη Γερμανία. 
 

♪ 5 Δεκεμβρίου : Ο Χαίντελ αρνείται να παραδώσει το τσέμπαλο στο Γιόχαν Μάτεσον 
κατά την εκτέλεση της όπερας του Μάτεσον, Κλεοπάτρα. Αυτό καταλήγει σε ξιφομαχία 
ανάμεσα στους δύο. Λέγεται ότι κατά την ξιφομαχία ο Χαίντελ σώθηκε από ένα 
κουμπί στο παλτό του, που απέκρουσε το παραλίγο θανάσιμο χτύπημα του Μάτεσον. 
 

♪ 30 Δεκεμβρίου : Ο Μάτεσον και ο Χαίντελ συμφιλιώνουν. Δειπνούν μαζί και 
παρακολουθούν μια πρόβα της όπερας Αλμίρα (Almira [HWV 1]). Σύμφωνα με το 
Μάτεσον, "γίναμε καλύτεροι φίλοι από ποτέ". 
 

1705 (20) 
 

♪ 8 Ιανουαρίου : Αλμίρα (Almira [HWV 1]), η πρώτη όπερα του Χαίντελ κάνει 
πρεμιέρα.  
 

♪ 25 Φεβρουαρίου : Η όπερα Νέρων (Nero [HWV 2]) κάνει πρεμιέρα. 
 
 

1706 –- Η Ιταλία είναι ο καταλύτης! (21) 
 

♪ Συνθέτει την όπερα Φλορίντο (Florindo [HWV 3]) και τη Δάφνη (Daphne [HWV 4]). 
 

♪ Αύγουστος : Αναχωρεί για την Ιταλία. Πιθανότατα επισκέπτεται πρώτα τη 
Φλωρεντία κατόπιν πρόσκλησης του Πρίγκιπα της Τοσκάνης, Τζαν Γκαστόνε Ντε 
Μέντιτσι (Gian Gastone de' Medici, 1671-1737), τον οποίον ο Χαίντελ είχε γνωρίσει 
στο Αμβούργο και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη Ρώμη. 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον Άγγλο μουσικολόγο Donald Burrows, ο πρώτος βιογράφος του Χαίντελ, ο 
Mainwaring, λανθασμένα αναφέρει ότι ο Πρίγκιπας ήταν ο Φερντινάντο Ντε Μέντιτσι, ο μεγαλύτερος αδερφός 
του Τζαν Γκαστόνε. Ο Φερντινάντο δεν επισκέφτηκε ποτέ το Αμβούργο απ’ όσο γνωρίζουμε.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/spurious.html#St. John Passion
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV1
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV1
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV1
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV2
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV3
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV4
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1707 (22) 
 

♪ 14 Ιανουαρίου : Φτάνει στη Ρώμη. 
 

♪ 12 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Il delirio amoroso [HWV 99]. 
 

♪ Μάρτιος - Απρίλιος: Συνθέτει το ορατόριο Ο θρίαμβος του Χρόνου και της 
Απογοήτευσης  (Il trionfo del Tempo e del Disinganno [HWV 46a]). 
 

♪ Απρίλιος : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Dixit Dominus [HWV 232]. 
 

♪ Μάιος - Οκτώβριος : Προσλαμβάνεται σαν οικιακός μουσικός του Μαρκήσιου 
Φραντσέσκο Μαρία Ντι Ρουσπόλι (κυρίως για να συνθέσει καντάτες για τις 
συνεδριάσεις της Αρκαδικής Ακαδημίας). [Bonelli Palace, Ρώμη] 
 

♪ Μάιος : Συνθέτει την καντάτα Diana cacciatrice [HWV 79]. 
 

♪ Ο στρατός των Αψβούργων υπό τον Κάρολο Γ’ (αργότερα Αγιότατος Ρωμαίος 
Αυτοκράτορας Κάρολος ΣΤ’) απειλεί την "Αιώνια Πόλη" (Ρώμη). Ο Ρουσπόλι 
αναθέτει την άμυνα της πόλης σε πολιτοφυλακή. Ο πάπας Κλήμης ΙΑ’ αναγκάζεται 
να πάψει να εγκρίνει Βουρβόνο διάδοχο και αναγνωρίζει τον Κάρολο Γ’ ως νόμιμο 
διάδοχο στον ισπανικό θρόνο.  
 

♪ 1 Μαΐου  : Σκωτία και Αγγλία ενώνονται στο πλαίσιο της "Πράξης της Ένωσης"  
("Act of Union"). 
 

♪ Ιούνιος : Συνθέτει την καντάτα Armida abbandonata [HWV 105]. 
 

♪ Ανεβαίνει το ορατόριο Ο θρίαμβος του Χρόνου και της Απογοήτευσης   
(Il trionfo del Tempo e del Disinganno [HWV 46a]).  
[Palace of Cardinal Pietro Ottoboni, Ρώμη] 
 

♪ 8 Ιουλίου : Ολοκληρώνει το Laudate pueri dominum σε Ρε μείζονα [HWV 237]. 
 

♪ 13 Ιουλίου : Ολοκληρώνει το Nisi Dominus [HWV 238]. 
 

♪ 15-16 Ιουλίου : Ο Χαίντελ γράφει ένα σύνολο 2 ψαλμών, ενός μοτέτου και 2 
αντιφώνων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εσπερινού για τη γιορτή της 
Παναγίας. Ανατέθηκε από τον Καρδινάλιο Κάρλο Κολόνα.  
[Εκκλησία Santa Maria di Monte Santo, Ρώμη] 
 

♪ Οκτώβριος :  Ανεβαίνει η καντάτα Clori, Tirsi e Fileno [HWV 96]. 
 

♪ Νοέμβριος : Φεύγει από τη Ρώμη. Επιστρέφει στη Φλωρεντία. 
 

♪ Πρεμιέρα της όπερας Ροντρίγκο (Rodrigo [HWV 5]).  
[Teatro Civico Accademico, Via del Cocomero, Φλωρεντία] 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ διορίζεται οργανίστας στην Μπλασιουσκίρχε. [Μιλχάουζεν] 
 

♪ Χειμώνας :  Ταξιδεύει στη Βενετία. Πιθανόν συναντά τον Πρίγκιπα Ερνστ 
Αύγουστο του Ανόβερο (αδερφό του Εκλέκτορα). 
 
 
 

 

http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV99
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV46a
http://gfhandel.org/handel/worklist/201to300.html#HWV232
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV79
http://gfhandel.org/handel/worklist/101to200.html#HWV105
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV46a
http://gfhandel.org/handel/worklist/201to300.html#HWV237
http://gfhandel.org/handel/worklist/201to300.html#HWV238
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV96
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV5
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1708 -– Η όπερα σέρια πετάει για Λονδίνο (23) 
 

♪ 23 Ιανουαρίου : Ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν εκδίδει διαταγή δίνοντας στο Queen’s 
Theatre στο Λονδίνο αποκλειστικά δικαιώματα για να εκτελούνται όπερες. 
 

♪ Ιανουάριος : Οι όπερες Φλορίντο (Florindo [HWV 3]) και Δάφνη (Daphne [HWV 4]) 
εκτελούνται απουσία του Χαίντελ. 
 

♪ Μάρτιος : Ο Ιάκωβος Γ’("Ο Παλιός Διεκδικητής"), φτάνει στη Σκωτία. Ένας γαλλικός 
στόλος που εστάλη για να τον βοηθήσει απωθείται από τον ναύαρχο Μπινγκ. Ο 
Ιάκωβος Γ’ επιστρέφει στη Γαλλία. 
 

♪ 3 Μαρτίου : Ο Χαίντελ επιστρέφει στη Ρώμη. [Bonelli Palace, Ρώμη] 
 

♪ 8 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα) : Ανεβαίνει το ορατόριο Η Ανάσταση  
(La Resurrezione [HWV 47]). Ο Αρκάνγεκλο Κορέλι (Arcangelo Corelli, 1653-1713) 
ηγείται της ορχήστρας. Η σοπράνο Μαργκερίτα Ντουραστάντι τραγουδά το ρόλο 
της Μαρίας Μαγδαληνής. Την επόμενη μέρα την αντικαθιστά ο καστράτο Πίππο, 
λόγω διαμαρτυρίας του πάπα, καθώς απαγορευόταν τότε οι γυναίκες να ερμηνεύουν 
σε δημόσια σκηνή. [Bonelli Palace, Ρώμη] 
 

♪ Μάιος : Ταξιδεύει στη Νάπολη. Μένει εκεί για περίπου 10 εβδομάδες. 
 

♪ 16 Ιουνίου : Ολοκληρώνει την όπερα Άκις και Γαλάτεια (Aci, Galatea e Polifemo [HWV 
72]). Πιστεύεται ότι προοριζόταν για το γάμο του Δούκα του Αλβίτο. 
 

♪ Ιούλιος: Συνθέτει το Aminta e Fillide [HWV 83]. 
 

♪ 12 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Se tu non lasci amore [HWV 201a]. 
 

♪ 14 Ιουλίου : Ανεβαίνει το Aminta e Fillide [HWV 83]. [Νάπολη] 
 

♪ Επιστρέφει στον Ρουσπόλι. [Bonelli Palace, Ρώμη] 
 

♪ 19 Ιουλίου : Ο γάμος του Δούκα του Αλβίτο και της Δόνας Βεατρίκης Σανσεβερίνο. 
 

♪ Αύγουστος : Συνθέτει το La Lucrezia [HWV 145]. 
 

♪ Συνθέτει το Hendel, non può mia musa [HWV 117]. 
 

♪ 9 Σεπτεμβρίου : Ανεβαίνει η καντάτα Olinto pastore, Tebro fiume, Gloria  
[HWV 143]. [Ρώμη] 

♪ Ο Αντόνιο Καλντάρα (Antonio Caldara, 1670-1736) διορίζεται Διευθυντής του 
Παρεκκλησίου (Maestro di Cappella ) του Ρουσπόλι (μια θέση που ο Χαίντελ ήθελε 
πολύ). Ο Καλντάρα παραμένει στην υπηρεσία του Ρουσπόλι μέχρι το 1716. 
 

♪ 28 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο σύζυγος της Βασίλισσας Άννας, ο Πρίγκιπας Γεώργιος 
της Δανίας (Prince George of Denmark, 1653-1708). [Kensington Palace, Λονδίνο] 

♪ 14 Δεκεμβρίου : Ο καστράτο Νικολίνι παίζει στην πρώτη του παράσταση στο 
Queen’s Theatre στο Λονδίνο. 
 

♪ Πεθαίνει ο Βρετανός οργανίστας/συνθέτης Τζον Μπλόου στην ηλικία των 59 
χρόνων. 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ διορίζεται αυλικός οργανίστας στη Βαϊμάρη. 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV3
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV4
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV47
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV72
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV72
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV83
http://gfhandel.org/handel/worklist/201to300.html#HWV201a
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV83
http://gfhandel.org/handel/worklist/101to200.html#HWV145
http://gfhandel.org/handel/worklist/101to200.html#HWV117
http://gfhandel.org/handel/worklist/101to200.html#HWV143
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1709 –- Η δεύτερη μονομαχία... 
Πρόσκληση να επισκεφτεί το Λονδίνο... 

Ο Χαίντελ αποκτά παρατσούκλι (24) 
 

♪ Πρώτος βρετανικός νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

♪ Ο Καρδινάλιος Πιέτρο Οτομπόνι (Pietro Ottoboni, 1667-1740) διεξάγει μια 
"δοκιμασία πληκτροφόρου" μεταξύ του Ντομένικο Σκαρλάτι και του Χαίντελ. Στο 
τέλος του διαγωνισμού ο Χαίντελ κρίνεται ως ο καλύτερος οργανίστας, ενώ ο 
Σκαρλάτι θεωρείται ο ανώτερος τσεμπαλίστας. 
 

♪ 16 Ιουλίου : Πεθαίνει η αδερφή του Χαίντελ, Γιοχάννα Κριστίν Χαίντελ. 
 

♪ Φθινόπωρο : Ο Χαίντελ επιστρέφει στην αυλή του Πρίγκιπα Φερντινάντο της 
Τοσκάνης. [Φλωρεντία] 
 

♪ 9 Νοεμβρίου : Ο Πρίγκιπας Φερντινάντο γράφει στον Πρίγκιπα Καρλ του 
Νόιμπουργκ, Κυβερνήτη του Τιρόλ, στο Ίνσμπρουκ, μια συστατική επιστολή που 
αφορά στον Χαίντελ. 
 

♪ Δεκέμβριος : Ο Χαίντελ φτάνει στη Βενετία. Συναντά τον Άγγλο πρέσβη, Δούκα του 
Μάντσεστερ, ο οποίος καλεί το Χαίντελ να επισκεφτεί το Λονδίνο. 
 

♪ 26 Δεκεμβρίου : Ανεβαίνει για πρώτη φορά η όπερα Αγριππίνα (Agrippina [HWV6]). 
Κατά τη διάρκεια της παράστασης το κοινό φωνάζει "Viva il caro Sassone!"  
("Ζήτω ο αγαπημένος Σάξονας") [Teatro San Giovanni Grisostomo, Βενετία] 
 

♪ Ο Αγκοστίνο Στεφάνι διορίζεται Αποστολικός Εφημέριος της Βόρειας Γερμανίας. 
[Ανόβερο] 
 

1710 –- Αφήνει την Ιταλία για το Ανόβερο, αλλά το Λονδίνο του "γνέφει" (25) 
 

♪ 10 Ιανουαρίου : Η μουσική του Χαίντελ ακούγεται για πρώτη φορά στο Λονδίνο 
όταν ορχηστρικά έργα από την όπερα Ροντρίγκο (Rodrigo [HWV 5]) παίζονται σαν 
μουσική επένδυση στο The Alchymist [HWV 43]. [Queen’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Τέλη Φεβρουαρίου : Φεύγει από τη Βενετία. 
 

♪ Αρχές Μαρτίου : Φτάνει στο Ίνσμπρουκ. Αρνείται την προσφορά του Πρίγκιπα 
Καρλ του Νόιμπεργκ για μια θέση στην αυλή. Συνεχίζει προς το Ανόβερο. 
 

♪ 4 Ιουνίου : Φτάνει στο Ανόβερο. 
 

♪ 16 Ιουνίου : Διορίζεται Kapellmeister (ενδεχομένως το κανόνισε ο Αγκοστίνο 
Στεφάνι) του Γκέοργκ Λούντβιχ, Εκλέκτορα του Ανόβερο (μέλλων Βασιλιάς 
Γεώργιος Α’), με μισθό 1000 τάλιρα με τον όρο αποδοχής 12μηνης απουσίας του 
Χαίντελ στο Λονδίνο. 
 

♪ Ολοκληρώνει το Apollo e Dafne [HWV 122]. [Ανόβερο] 
 

♪ Αύγουστος – Σεπτέμβριος : Ταξιδεύει στο Χάλε για να αποτίσει φόρο τιμής στη 
μητέρα του και στο Ζάχοβ. 
 

♪ Επισκέπτεται τον Εκλέκτορα του Παλατίνου όπου τον υποδέχονται θερμά. 
[Ντίσελντορφ] 
 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV6
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV5
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV43
http://gfhandel.org/handel/worklist/101to200.html#HWV122


19 
 

 
 

♪ 22 Νοεμβρίου : Δημιουργείται η "South Sea Company" από τη Συντηρητική 
κυβέρνηση του Χάρλεϊ για εμπορικές συναλλαγές με την ισπανική Αμερική και για 
να αντισταθμίσει την οικονομική στήριξη που παρείχε η Τράπεζα της Αγγλίας σε 
προηγούμενες Φιλελεύθερες κυβερνήσεις.  [Λονδίνο] 
 

♪ Νοέμβριος – Δεκέμβριος : Φεύγει από το Ντίσελντορφ και ταξιδεύει προς την 
Αγγλία μέσω Ολλανδίας. Φτάνει στο Λονδίνο. 
 

♪ Γεννιέται ο Βρετανός συνθέτης Τόμας Αρν (Thomas Arne, 1710-1778). [Λονδίνο] 
 

1711 -- Queen's Theatre...Επιστροφή στο Ανόβερο (26) 
 

♪ Ο Αγιότατος Ρωμαίος Αυτοκράτορας τω Αψβούργων Ιωσήφ Α’ πεθαίνει ξαφνικά. Ο 
αδερφός του, Βασιλιάς Κάρολος Γ’ (1685-1740), τον διαδέχεται ως Αυτοκράτορας 
Κάρολος ΣΤ’. 
 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7a]).  
[Queen’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 2 Ιουνίου : Η σεζόν για τις όπερες στο Queen’s Theatre κλείνει με την όπερα Ρινάλντο 
(Rinaldo [HWV 7a]). 
 

♪ Ιούνιος : Φεύγει από το Λονδίνο και πάει στη Γερμανία. Στο δρόμο για το Ανόβερο 
επισκέπτεται το Ντίσελντορφ. 
 

♪ 17 Ιουνίου : Ο Εκλέκτορας του Παλατίνου γράφει επιστολή στον Εκλέκτορα του 
Ανόβερο ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση του Χαίντελ, εξηγώντας ότι ο 
ίδιος ζήτησε τη γνώμη του Χαίντελ για κάποια μουσικά όργανα. 
 

♪ Ιούλιος : Ο Χαίντελ αναφέρει σε επιστολή του ότι μαθαίνει αγγλικά. 
 

♪ 19 Νοεμβρίου : Γεννιέται η Γιοχάνα Φριντερίκα Μίκελσεν (Johanna Friederika 
Michaelsen, ανιψιά του Χαίντελ και δεύτερο παιδί της αδερφής του, Δωροθέας 
Σοφίας, και του Μίκαελ Ντίτριχ Μίκελσεν (Michael Dietrich Michaelsen). 
 

♪ 23 Νοεμβρίου : Ο Χαίντελ επισκέπτεται το Χάλε για τη βάφτιση της ανιψιάς του 
Γιοχάνα και παρίσταται ως νονός. 
 

♪ 31 Δεκεμβρίου : Ο Λόρδος Μάλμπορο απαλλάσσεται από τη θέση του λοχαγού. 
 

♪ Γεννιέται ο Βρετανός συνθέτης Γουίλιαμ Μπόις (William Boyce, 1711-1779). 
[Λονδίνο] 
 

♪ Εκδίδεται το Opus 3, "L'Estro Armonico" του Βιβάλντι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV7a
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV7a
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1712 –- Επιστροφή στο Λονδίνο! (27) 
 

♪ 7 Ιανουαρίου : Γεννιέται ο Τζον Κρίστοφερ Σμιθ  
(Johann Christoph Schmidt / John Christopher Smith, 1712-1795).  
[Άνσμπαχ, Γερμανία] 
 

♪ 23 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7a]) απουσία του 
Χαίντελ.[Queen’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Ιουλίου : Αγγλο-γαλλική εκεχειρία. 
 

♪ 7 Αυγούστου : Πεθαίνει ο Φρίντριχ Βίλχελμ Ζάχοβ στην ηλικία των 48 χρόνων.  
 

♪ Φθινόπωρο : Ο Χαίντελ λαμβάνει άδεια από τον Εκλέκτορα του Ανόβερο να 
επιστρέψει στο Λονδίνο "με τον όρο ότι θα επιστρέψει σε εύλογο χρονικό διάστημα". 
 

♪ Αρχές Οκτωβρίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο για την επόμενη σεζόν. Διαμένει με τον 
"κύριο Andrews του Barn-Elms" και αργότερα στον Οίκο Μπέρλινγκτον (Πικαντίλι) 
με τον Ρίτσαρντ Μπόιλ, Κόμη του Μπέρλινγκτον μέχρι το 1716.  
 

♪ 24 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ο πιστός ποιμένας 
(Il pastor fido [HWV 8a]). 
 

♪ 22 Νοεμβρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ο πιστός ποιμένας (Il pastor fido [HWV 8a]). 
[Queen’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 19 Δεκεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Θησέας (Teseo [HWV 9]). Την 
αφιερώνει στο Λόρδο Μπέρλινγκτον. 
 

1713 –- Η εξαπάτηση από τον Σουίνι!... 
Ο "Πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής" τελειώνει... 

Η Ανοβεριανή Διαδοχή νομιμοποιείται (28) 
 

♪ 8 Ιανουαρίου : Πεθαίνει ο Αρκάνγκελο Κορέλι σε ηλικία 59 χρόνων. [Ρώμη] 
 

♪ 10 Ιανουαρίου : Η όπερα Θησέας (Teseo [HWV 9]) κάνει πρεμιέρα.  
[Queen’s Theater, Λονδίνο] 
 

♪ Το δεύτερο βράδυ που ανέβαινε ο Θησέας (Teseo [HWV 9]), ο διευθυντής του θεάτρου, 
Όουεν Σουίνι (Owen Swiney, 1676-1754), διαφεύγει στην Ιταλία με όλες τις 
εισπράξεις του ταμείου: "Ο κύριος Σουίνι το βάζει στα πόδια και αφήνει 
Τραγουδιστές, Σκηνογράφους και λοιπούς 
απλήρωτους. Οι Τραγουδιστές βρίσκονταν σε 
σύγχυση, αλλά κατέληξαν στο να συνεχίσουν τις 
όπερες για δικό τους λογαριασμό και να 
μοιράσουν τα κέρδη μεταξύ τους" 

 

♪ Ο Σουίνι αμέσως αντικαταστάθηκε από τον 
Ελβετό Τζον Τζέικομπ Χάιντεγκερ  
(John Jacob Heidegger, 1666-1749). 

♪ 13 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει το Utrecht Te 
Deum [HWV 278]. 

                     Τζον Τζέικομπ Χάιντεγκερ  
                 (John Jacob Heidegger, 1666-1749) 
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♪ Ιανουάριος - Φεβρουάριος: Συνθέτει το Jubilate ("Utrecht ") σε Ρε μείζονα [HWV 
279] και το Birthday Ode for Queen Anne  
[HWV 74]. 
 

♪ 6 Φεβρουαρίου : Ανεβαίνει το Birthday Ode for Queen Anne  
[HWV 74]. 
 

♪ 31 Μαρτίου - 2 Ιουλίου : Υπογράφονται οι Συνθήκες (ή Ειρήνη) της Ουτρέχτης, 
φέρνοντας το τέλος στον "Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής". Ο Αγιότατος Ρωμαίος 
Αυτοκράτορας Κάρολος ΣΤ’ ανέρχεται. Οι Βρετανοί, φοβούμενοι ότι η νίκη επί της 
Γαλλίας θα οδηγήσει τώρα στην κυριαρχία των Αψβούργων στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις, διαλύουν τη Μεγάλη Συμμαχία. Στη συνθήκη, ο Λουδοβίκος ο ΙΔ’ 
αναγνωρίζει τον Γεώργιο Α’ ως βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας και εκχωρεί στους 
Βρετανούς τα βορειοαμερικανικά εδάφη της Νέας Σκωτίας (εκτός από το Cape 
Breton Island), της  Newfoundland και του Hudson Bay. Συμφωνεί επίσης στη 
μεταφορά των ισπανικών Κάτω Χωρών στην Αυστρία και αποδίδει την αμοιβαία 
συμπάθεια μεταξύ εθνών στη Βρετανία και τη Δημοκρατία της Ολλανδίας. Η 
Βρετανία αποκτά το Γιβραλτάρ και τη Μινόρκα. Η Γάλλοι εκχωρούν τη γαλλική 
Σεντ Κιτς. Η Γαλλία αναγνωρίζει την προτεσταντική διαδοχή στη Βρετανία και 
συμφωνεί να απελάσει τον Ιάκωβο Γ’. 

♪ Απρίλιος – Μάιος : Συνθέτει  τη Silla [HWV 10]. 
 

♪ 19 Απριλίου : Επικυρώνεται το διάταγμα "Πραγματιστική Κύρωση" ("Pragmatic 
Sanction") από τον Αγιότατο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κάρολο ΣΤ’ με σκοπό όλα τα 
βασίλεια και εδάφη των Αψβούργων να ανήκουν σε ένα ενιαίο σύνολο χωρίς 
διαμερίσματα. Όριζε ότι η αδιαίρετη κληρονομιά του πάει στον πρωτότοκο υιό του 
αν είχε, ή αν δεν είχε, στην πρωτότοκη κόρη του και αν αυτή πέθαινε άτεκνη, στις 
κόρες του αποθανόντος αδελφού του Ιωσήφ Α’και τους απογόνους αυτών. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Κάρολος απέκτησε έναν υιό το 1716 αλλά πέθανε τον ίδιο χρόνο, 
και τα επόμενα παιδιά του ήταν και τα δύο κορίτσια, η Μαρία Τερέζα που γεννήθηκε 
το 1717 και η Μαρία Άννα που γεννήθηκε το 1718. 
 

♪ 6 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7a]. [Queen’s Theatre, 
Λονδίνο] 
 

♪ Ο Χαίντελ απαλλάσσεται από τη θέση του στο Ανόβερο. 
 

♪ 2 Ιουνίου : Ανεβαίνει η Silla [HWV 10] [Queen’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Ιουλίου : Ανεβαίνει το Utrecht Te Deum (HWV 278).  
[St. Paul's Cathedral, Λονδίνο] 
 

♪ 13 Ιουλίου : Η Ισπανία συνάπτει συνθήκη παραχώρησης του Γιβραλτάρ στη Μεγάλη 
Βρετανία και παραχωρώντας στους Βρετανούς αποκλειστικά δικαιώματα (μέσω της 
South Sea Company) στο δουλεμπόριο των ισπανικών αποικιών της Αμερικής. Το 
«Assiento» (μονοπώλιο σκλάβων στις ισπανικές αποικίες της Αμερικής) διακόπτεται. 
 

♪ 28 Δεκεμβρίου : Η Βασίλισσα Άννα χορηγεί στο Χαίντελ ένα επίδομα 200£ ετησίως. 
 

♪ Εκδίδεται το πρώτο βιβλίο του Φρανσουά Κουπρέν (François Couperin, 1668- 1733) 
"Pièces de clavecin" ("Κομμάτια του Τσέμπαλου"). 
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1714 --  Είσοδος του Οίκου του Ανόβερο, Έξοδος του Οίκου των Στιούαρτ... 
Όταν ένα θέατρο αλλάζει το όνομά του (29) 

 

♪ 1 Αυγούστου : Η Βασίλισσα Άννα πεθαίνει μετά από δια βίου μάχη με πορφυρία και 
αφού είχε περάσει σειρά από εγκεφαλικά επεισόδια.  
[Kensington Palace, Λονδίνο] 
 

♪ Ο Εκλέκτορας του Ανόβερο (δισέγγονος του Ιακώβου Α’) ανακηρύσσεται Βασιλιάς 
Γεώργιος Α’. 
 

♪ 18 Σεπτεμβρίου : Ο Γεώργιος Α’ φτάνει στην Αγγλία.  

 
 

♪  
♪ 26 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου:  

Ανεβαίνουν το Te Deum Queen Caroline [HWV 280] 
και ο ύμνος O sing unto the Lord a new song  
[HWV 249a] για να σηματοδοτήσουν την άφιξη της 
Ανοβεριανής οικογένειας.  
[Chapel Royal, St. James's Palace] 

 

♪ Οκτώβριος : Ο τίτλος Κόμης του Κάρναρβον 
δίνεται στον Τζέιμς Μπρίτζες (James Brydges, 1674-
1744). (Μετέπειτα Δούκας του Τσάντος) 

             Γεώργιος Α’ (Βασιλεία 1714-1727) 

 

♪ 23 Οκτωβρίου : Η σεζόν ανοίγει στο King’s Theatre. (Το Queen’s Theatre 
μετονομάζεται σε King’s Theatre λόγω της ανόδου του Γεώργιου Α’.) 
 

♪ 30 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7a]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Ο Φραντσέσκο Τζεμινιάνι (Francesco Geminiani, 1687-1762) φτάνει στο Λονδίνο. 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ προάγεται σε "conzertmeister" στη Βεϊμάρη. Ξεκινάει τον πρώτο κύκλο 
των ιερών καντάτων.  
 

♪ Ο Ντομένικο Σκαρλάτι (Domenico Scarlatti, 1685-1757) διορίζεται μαέστρος στην 
Cappella Giulia. [Ρώμη] 
 

♪ Εκδίδεται το "La Stravaganza" του Βιβάλντι  στο Άμστερνταμ από τον Étienne Roger. 
 

♪ Εκδίδονται 12 Concerti Grossi, Opus 6 του Κορέλι μετά θάνατον. 
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1715 -- "Το 15’" – Η πρώτη ιακωβιτική επανάσταση (30) 
 

♪ Συνθέτει το Brockes Passion [HWV 48] 
 

♪ Απρίλιος – Μάιος : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας  Άμαδις της Γαλατίας 
(Amadigi di Gaula [HWV 11]). Το αφιερώνει στον οικοδεσπότη του στο Λονδίνο, 
Λόρδο Μπέρλινγκτον. 
 

♪ 25 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Άμαδις της Γαλατίας (Amadigi di Gaula [HWV 11]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 23 Ιουλίου : Η σεζόν τελειώνει πρόωρα εξαιτίας της πρώτης ιακωβιτικής εξέγερσης 
προς την αποκατάσταση του Οίκου Στιούαρτ. 
 

♪ 22 Αυγούστου : Ο Γεώργιος Α’ ταξιδεύει με ποταμόπλοιο στον Τάμεση ανάμεσα στο 
Whitehall και το Limehouse. Η εμβατηριακή μουσική του Χαίντελ εκτελέστηκε κατά 
τη διάρκεια αυτής  της διέλευσης.  
(Δείτε παρακάτω για τη Μουσική των Νερών) 
 

♪ 1 Σεπτεμβρίου : Πεθαίνει ο Λουδοβίκος ο ΙΔ’, Βασιλιάς της Γαλλίας. Τον διαδέχεται 
ο μόλις 5 χρόνων δισέγγονός του, Λουδοβίκος ΙΕ’ υπό την αντιβασιλεία του Δούκα 
της Ορλεάνης. 
 

♪ 6 Σεπτεμβρίου : Ο Κόμης του Μαρ υψώνει τη σημαία του Οίκου Στιούαρτ στο 
Μπρέιμαρ. 
 

♪ 13 Νοεμβρίου : Οι ιακωβιτικοί ηττώνται στο Πρέστον και στο Σέριφμουιρ. 
 

♪ 22 Δεκεμβρίου : Ο Ιάκωβος Γ’ ("Παλιός Διεκδικητής") καταφτάνει στη Σκωτία. 
[Πίτερχεντ] 
 

♪ Ο Γιόχαν Γιόζεφ Φουξ διορίζεται Διευθυντής του Αυλικού Παρεκκλησίου 
(Hofkapellmeister) στην αυλή των Αψβούργων. [Βιέννη] 

1716 –- Ένας παλιός φίλος προσλαμβάνεται (31) 
 

♪ 1 Φεβρουαρίου : Το ξεκίνημα της σεζόν στο Λονδίνο καθυστερεί λόγω ιακωβιτικών 
αναταραχών. 
 

♪  10 Φεβρουαρίου : Ο Ιάκωβος Γ’ εγκαταλείπει τη Σκωτία, αφού αποτυγχάνει να 
επιστρατεύσει ενισχύσεις για την εξέγερση στην Αγγλία.  
 

♪ 16 Φεβρουαρίου : Αναβίωση της όπερας Άμαδις της Γαλατίας (Amadigi di Gaula [HWV 
11]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 20 Ιουνίου : Πρεμιέρα του Concerto Grosso σε Φα μείζονα, Op 3 No 4a [HWV 315] 
ανάμεσα σε πράξεις της όπερας Άμαδις της Γαλατίας (Amadigi di Gaula [HWV 11]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Ιουλίου : Ο Γεώργιος Α’ αναχωρεί για το Ανόβερο.  
 

♪ Ο Χαίντελ ταξιδεύει στη Γερμανία, επισκεπτόμενος το Χάλε και στη συνέχεια το 
Άνσμπαχ όπου συναντά τον παλιό του φίλο Τζον Κρίστοφερ Σμιθ. Ο Χαίντελ πείθει 
το Σμιθ να αφήσει τη δουλειά του, ως έμπορος βαμβακιού, και να έρθει μαζί του στο 
Λονδίνο ως ταμίας και αντιγραφέας του. 
 

♪ Τέλη 1716 : Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 8 Δεκεμβρίου : Έναρξη σεζόν. 

http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV48
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV11
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV11
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV11
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV11
http://gfhandel.org/handel/worklist/301to400.html#HWV315
http://gfhandel.org/handel/worklist/1to42.html#HWV11


24 
 

1717 -– Η Μουσική των Νερών ανοίγει πανιά... 
Η όπερα του Λονδίνου πάει διακοπές... 

Ανάπαυλα στα Κανόνια (32) 
 
 

♪ 4 Ιανουαρίου : Σχηματίζεται η "Τριπλή Συμμαχία" μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, και 
Ολλανδίας προκειμένου να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Ουτρέχτης και να 
αντιταχθούν στις ισπανικές φιλοδοξίες σε Γαλλία και Ιταλία. 
 

♪  5 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7a]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Φεβρουαρίου : Αναβίωση της όπερας Άμαδις της Γαλατίας  
(Amadigi di Gaula [HWV 11]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 21 Μαρτίου : Εισαγωγή μιας νέας σκηνής για το τρίτο ανέβασμα της όπερας Άμαδις 
της Γαλατίας (Amadigi di Gaula [HWV 11]). 
 

♪ 5 Ιουνίου : Ο Γάλλος χορευτής Marie Sallé, 10 χρόνων, εμφανίζεται πρώτη φορά σε 
μία από τις όπερες του Χαίντελ, στο τελευταίο ανέβασμα της όπερας Ρινάλντο 
(Rinaldo [HWV 7a]). 
 

♪ 29 Ιουνίου : Τελειώνει η σεζόν. 
 

♪ Δεν υπάρχει πια όπερα στο Λονδίνο μέχρι το 1720. 
 
 

♪ 17 Ιουλίου : Ο Βασιλιάς ταξιδεύει με ποταμόπλοιο στον ποταμό Τάμεση από το 
Whitehall στο Chelsea. Η Μουσική των Νερών (The Water Music [HWV 348-50]) 
εκτελείται τρεις φορές κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Σύμφωνα με μια 
αναφορά που εστάλη στο Βερολίνο από τον Φρίντριχ Μπόνετ, Πρώσο Πρέσβη του 
Λονδίνου: "Περίπου στις οχτώ το βράδυ ο Βασιλιάς ετοίμασε το ποταμόπλοιό του, 
στο οποίο επέβαιναν , η Δούκισσα του Μπόλτον, η Κόμισσα Γκοντόλφιν, η 
Μαντάμ ντε Κίλμανσεκ και η κυρία Βέρε με τον Κόμη του Όρκνεϊ. Δίπλα στο 
ποταμόπλοιο του Βασιλιά ήταν εκείνο των μουσκών, περίπου 50 σε αριθμό, οι 
οποίοι έπαιζαν όλων των ειδών τα όργανα, σάλπιγγες, κόρνες, όμποε, φαγκότο, 
φλάουτα, φλογέρες, βιολιά και μπάσσα. Αλλά δεν υπήρχαν τραγουδιστές. Η 
μουσική είχε συντεθεί ειδικά από τον διάσημο Χαίντελ, που κατάγεται από το 
Χάλε, και είναι και ο συνθέτης της Αυτού Μεγαλειότητας της Πριγκιπικής Αυλής. 
Ο Μεγαλειότατος ενέκρινε κατά πολύ τη μουσική, που ζήτησε να επαναληφθεί 
τρεις φορές συνολικά, κάθε παράσταση διήρκησε μία ώρα, δηλαδή 2 φορές πριν 
και μία μετά το δείπνο. Η βραδιά ήταν ό,τι μπορούσε να περιμένει κανείς για τη 
γιορτή αυτή, τα ποταμόπλοια και τα σκάφη, που ήταν γεμάτα ανθρώπους που 
επιθυμούσαν να ακούσουν τη μουσική, ήταν αμέτρητα. Για να γίνει περισσότερο 
εξαίσιο αυτό το συμβάν, η Μαντάμ ντε Κίλμανσεκ είχε κανονίσει ένα δείπνο στη 
βίλα του συγχωρεμένου Λόρδου Ρέινλα στο Τσέλσι, στο ποτάμι, όπου ο Βασιλιάς 
πήγε εκεί στη μία το πρωί. Έφυγε στις 3 η ώρα και επέστρεψε στο Σεν Τζέιμς 
περίπου στις τέσσερις και μισή. Η συναυλία στοίχισε στο Βαρόνο Κίλμασεκ 150£ 
μόνο για τους μουσικούς. Ούτε ο Πρίγκιπας, ούτε και η Πριγκίπισσα (της 
Ουαλίας) έλαβαν μέρος στη γιορτή". 
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♪ 19 Ιουλίου : Άρθρο της εφημερίδας του Λονδίνου από την "Daily Courant": 
"Την Τετάρτη το βράδυ, γύρω στις 8, ο Βασιλιάς  μπήκε σε ανοιχτό ποταμόπλοιο 
από το Whitehall, μέσα στο οποίο βρίσκονταν επίσης η Δούκισσα του Μπόλτον, η 
Δούκισσα του Νιούκαστλ, η Κόμισσα Γκοντόλφιν, η Μαντάμ Κίλμανσεκ και ο 
Κόμης του Όρκνεϊ. Κατευθύνθηκαν προς το Τσέλσι. Στο ποτάμι βρίσκονταν 
επίσης πολλά ακόμη ποταμόπλοια με Εξέχουσες Προσωπικότητες που 
παρακολούθησαν το γεγονός. Ο αριθμός των ποταμόπλοιων ήταν τόσο μεγάλος 
που κατά έναν τρόπο όλο το ποτάμι ήταν καλυμμένο. Ο Δήμος παρείχε ένα 
ποταμόπλοιο για τη Μουσική, μέσα στο οποίο υπήρχαν 50 όργανα από όλα τα 
είδη, τα οποία έπαιζαν καθ’ όλη τη διαδρομή από το Λάμπεθ (Καθώς τα 
ποταμόπλοια έπλεαν μαζί με την παλίρροια χωρίς κωπηλασία, μέχρι το Τσέλσι), 
τις καλύτερες Συμφωνίες, γραμμένες ειδικά για την περίσταση από τον κύριο 
Χαίντελ, όπου στο Μεγαλειότατο άρεσε τόσο πολύ που ζήτησε να παιχτούν 3 
φορές, καθώς πήγαιναν και κατά την επιστροφή. Στις 11 ο Μεγαλειότατος 
αποβιβάστηκε στο Τσέλσι, όπου τον περίμενε ένα δείπνο, κι εκεί έγινε ακόμα μία 
συναυλία που διήρκησε μέχρι τις 2. Μετά τις 2 ο Μεγαλειότατος επιβιβάστηκε 
πάλι στο ποταμόπλοιό του και πήρε την ίδια διαδρομή πίσω και η Μουσική 
συνέχισε να παίζει μέχρι που αποβιβάστηκε ξανά. " 

♪ 4 Αυγούστου : Ο Χαίντελ φτάνει στα Κανόνια (κοντά στο Έτζγουεαρ, Μίντλσεξ). 
Μπαίνει στην υπηρεσία (ως κατ’ οίκον συνθέτης) του Τζέιμς Μπρίτζες, Κόμη του 
Κάρναρβον. Εκεί συνεργάζεται με τον Δάσκαλο της Μουσικής, το Γερμανό συνθέτη, 
Γιόχαν Κρίστοφ Πεπούς (Johann Christoph Pepusch, 1667-1752). 
 

♪ Αρχίζει τη σύνθεση των Ύμνων Chandos [HWV 246-56]. 
 

♪ 25 Σεπτεμβρίου : Ο Τζέιμς Μπρίτζες γράφει στον Δρ. Άρμπουθνοτ:  
"Ο κύριος Χαίντελ μου έγραψε δύο νέους ύμνους πολύ ευγενείς και οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι υπερβαίνουν κατά πολύ τους δύο πρώτους. Τώρα 
επεξεργάζεται δύο ακόμη και κάποιες Εισαγωγές που θα παιχτούν πριν από το 
μάθημα. " 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πρώτοι δύο στους οποίους αναφέρεται ο Τζέιμς Μπρίτζες είναι ο O 
Sing unto the Lord a new song [HWV 249b] και ο As Pants the hart[HWV 251b].  
Οι άλλοι δύο ήταν ο Let God arise [HWV 256a] ο My Song shall be alway [HWV 252]. 
Τέλος, (αυτούς που "επεξεργαζόταν") πιθανόν ήταν ο Have mercy upon me  
[HWV 248] και ο O be joyful in the Lord [HWV 246]. Είναι πιθανό οι ύμνοι In the Lord 
put I my trust [HWV 247] και I will magnify thee [HWV 250c] να ολοκληρώθηκαν πριν 
το Χειμώνα. Οι υπόλοιποι ύμνοι ίσως γράφτηκαν μέσα στο 1718.) 

♪ Αρχίζει να συνθέτει τα Te Deum "Chandos" ή 
"Cannons") σε Σι ύφεση μείζονα (HWV 281). 

 
♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ διορίζεται Kapellmeister στην αυλή του 

Πρίγκιπα Λεοπόλδου στο Άνχαλ-Κέτεν αφού έχει απολυθεί 
ντροπιασμένα από τη Βαϊμάρη μετά από 1 μήνα φυλάκισης. 

  
                                                                                                                      

Τζέιμς Μπρίτζες  
(James Brydges,  
Duke of Chandos, 1673-1744) 
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1718 -– Η γέννηση των Ύμνων Chandos... 
O "Πολέμος της Τετραπλής Συμμαχίας" ξεκινά (33) 

 

♪ Ολοκληρώνει τους Ύμνους Chandos [HWV 246-56], οι οποίοι ανεβαίνουν αργότερα. 
[St. Lawrence's Church, Κανόνια] 
 

♪ Γράφεται και ανεβαίνει το ορατόριο Εσθήρ (Esther [HWV 50a]. [Κανόνια] 
 

♪ 16 Μαΐου : Ανεβαίνει ένα νέο κονσέρτο (αγνώστων στοιχείων) από το Χαίντελ. 
[Drury Lane Theatre, Λονδίνο] 

♪ Μάιος - Ιούνιος  : Συνθέτει την όπερα Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea  
[HWV 49a] που ανεβαίνει αργότερα. [Κανόνια] 
 

♪ 2 Αυγούστου : Με την ένταξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην "Τριπλή 
Συμμαχία" της Αγγλίας, Γαλλίας και Δημοκρατίας της Ολλανδίας, σχηματίζεται η 
"Τετραπλή Συμμαχία". Ο σκοπός της Συμμαχίας είναι να εμποδίσει την Ισπανία να 
τροποποιήσει τους όρους της Συνθήκης της Ουτρέχτης. Η Ισπανία είχε τον έλεγχο της 
Σαρδηνίας και της Σικελίας (που ανήκαν στην Αυστρία και τη Σαβοΐα αντίστοιχα, 
από τη Συνθήκη της Ουτρέχτης). Με τη στήριξη της Τετραπλής Συμμαχίας, ο 
βρετανικός στόλος έφερε αυστριακά στρατεύματα στη Σικελία και οι Γάλλοι έστειλαν 
στρατό να καταλάβει τη βόρεια Ισπανία. 
 

♪ 8 Αυγούστου : Πεθαίνει η μικρή του αδερφή, Δωροθέα. Στον επικήδειο 
περιλαμβάνεται το παρηγορητικό κείμενο  "I know that my Redeemer liveth." [Χάλε] 
 

♪ Ο Μορίς Γκριν (Maurice Greene, 1696-1755) διορίζεται οργανίστας στον καθεδρικό 
του Αγίου Παύλου. [Λονδίνο] 
 

1719 -– Γεννιέται η Βασιλική Μουσική Ακαδημία... 
Ο Χαίντελ προσλαμβάνει νέους τραγουδιστές (34) 

 
♪ Φεβρουάριος : Ιδρύεται η Βασιλική Μουσική Ακαδημία, για να καθιερώσει την 

ιταλική όπερα στο Λονδίνο. Ο Χάιντεγκερ αναλαμβάνει διευθυντής της Ακαδημίας. 
Ο Πάολο Ρόλι γίνεται επικεφαλής λιμπρετίστας. Ο Ρομπέρτο Κλέριτσι αναλαμβάνει 
σκηνογράφος και μηχανικός. 
 

♪ 19 Φεβρουαρίου : Ο Χαίντελ γράφει στον χήρο γαμπρό του, Μίκαελ Ντίτριχ 
Μίκελσεν: "Με μεγάλη μου λύπη βρίσκω τον εαυτό μου να ασχολείται με ζητήματα 
αυτής της μεγάλης στιγμής, πάνω στα οποία (τολμώ να πω) βασίζεται το μέλλον 
μου. Αλλά διαρκούν πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενα. " 

♪ 23 Μαρτίου : Ανεβαίνει το Brockes Passion (HWV 48).  
[Τραπεζαρία του καθεδρικού στο Αμβούργο] 
 

♪ 29 Απριλίου : Ο Τζέιμς Μπρίτζες, Κόμης του Κάρναρβον, λαμβάνει τον τίτλο Δούκας 
του Chandos, σε ηλικία 47 χρόνων. 
 

♪ 14 Μαΐου : Ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν προστάζει το Χαίντελ να προσλάβει τραγουδιστές 
για την όπερα εκ μέρους της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας. Έστειλε στο Χαίντελ: 
"…άμεση αναζήτηση σε Ιταλία, Γερμανία ή όποιο αντίστοιχο μέρος ή μέρη 
θεωρείτε κατάλληλο, προκειμένου να κάνετε συμβόλαια με τραγουδιστές που 
εσείς θα κρίνετε ότι αρμόζουν στην αγγλική σκηνή ..... ότι ο κύριος Χαίντελ  θα 
προσλάβει τον Σενεζίνο το συντομότερο δυνατό για την υπηρεσία του στη 
Βασιλική Μουσική Ακαδημία και για όσα χρόνια χρειαστεί." 
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♪ Τέλη Μαΐου : Επισκέπτεται την αυλή του Εκλέκτορα του Παλατίνου στο 
Ντίσελντορφ, ταξιδεύει στο Χάλε και μένει με την οικογένειά του. Ο Γ.Σ. Μπαχ, 
ταξιδεύει από το Κέτεν,  χάνει οριακά την ευκαιρία να συναντηθεί με το Χαίντελ. 
 

♪ 15 Ιουλίου : Φτάνει στη Δρέσδη. Γράφει στον Κόμη του Μπέρλινγκτον ότι "περιμένει 
τις απαντήσεις του Σινεζίνο, Μπερσέλι και Γκουιτσάρντι για να υπογράψουν." 

♪ 27 Ιουλίου : Εκδίδονται βασιλικές επιχορηγήσεις για τη Βασιλική Μουσική 
Ακαδημία. 

♪ 21 Νοεμβρίου : Γεννιέται ο Γιόχαν Γκέοργκ Λέοπολντ Μότσαρτ  
(Johann  Georg Leopold Mozart, 1719-1787). 
 

♪ 30 Νοεμβρίου : Εν τη απουσία του, η Βασιλική Μουσική Ακαδημία διορίζει το 
Χαίντελ ως "Διευθυντή της Ορχήστρας με μισθό". 
 

♪ Ο Τζοβάνι Μπονοντσίνι (που διαμένει στη Ρώμη αυτήν την περίοδο) καλείται να 
συνθέσει για τη Βασιλική Μουσική Ακαδημία (Κόμης του Μπέρλινγκτον). 
 

1720 -– Ο "Πόλεμος της Τετραπλής Συμμαχίας" τελειώνει... 
Άφιξη της Μαργκερίτα Ντουραστάντι και του Σενεζίνο... 

Η φούσκα  της εταιρείας "South Sea " σκάει... 
Ανοίγει η Βασιλική Μουσική Ακαδημία (35) 

 
♪ Ο Χαίντελ επιστρέφει στο Λονδίνο. 

 
♪ Η Μαργκερίτα Ντουραστάντι φτάνει στο Λονδίνο. 

 
♪ 17 Φεβρουαρίου : Υπογράφεται η Συνθήκη της Χάγης. Οι σύμμαχοι αναγκάζουν το 

Φίλιππο Ε' (Βασιλιά της Ισπανίας) να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του σε Ιταλία και 
Γαλλία. Ο Βίκτορ Αμαντέους Β’ της Σαβοΐας παραδίδει τη Σικελία στην Αυστρία με 
αντάλλαγμα τη Σαρδηνία. Η Τοσκάνη, η Πάρμα και η Πιατσέντζα εξασφαλίζονται 
στον Κάρολο ΣΤ’ (Ρωμαίος Αυτοκράτορας). Έτσι ολοκληρώνεται ο Πόλεμος της 
Τετραπλής Συμμαχίας. 
 

♪ Μάρτιος : Συνθέτει την όπερα Ραντάμιστο (Radamisto [HWV 12a]). 
 

♪ Απρίλιος : Ο Ρόμπερτ Ουαλπόλ σχηματίζει την κοινοβουλευτική του διοίκηση, την 
οποία και διατηρεί μέχρι το 1742. (Θεωρείται από πολλούς, ο πρώτος πρωθυπουργός 
της Αγγλίας.) 
 

♪  2 Απριλίου : Η πρώτη σεζόν της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας ανοίγει με το 
Numitore του Τζοβάνι Πόρτα. [King’s Theatre, Λονδίνο]  
Αυτή είναι και η πρώτη παράσταση της Μαργκερίτα Ντουραστάντι στο Λονδίνο. 
 

♪ 27 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Ραντάμιστο (Radamisto [HWV 12a]).  
Την παρακολούθησαν ο Γεώργιος Α’ και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας.  
Ο Χαίντελ αφιέρωσε τη σύνθεση στο Βασιλιά. [King’s Theatre, Λονδίνο]  
Αυτή είναι η πρώτη παράσταση της Μαργκερίτα Ντουραστάντι στο Λονδίνο σε έργο 
του Χαίντελ. 
 

♪ 14 Ιουνίου : Του χορηγείται βασιλικό διάταγμα για αποκλειστικά δικαιώματα 
έκδοσης της μουσικής του για τα επόμενα 14 χρόνια. (Λόγω των συνεχόμενων 
προβλημάτων πειρατείας, το διάταγμα κρίνεται αναποτελεσματικό και η ισχύς του 
παύει το 1724.) 
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♪ 25 Ιουνίου : Έναρξη σεζόν. 
 

♪ 7 Ιουλίου : Πεθαίνει η πρώτη σύζυγος του Γ.Σ. Μπαχ, Μαρία Μπάρμπαρα σε ηλικία 
35 χρόνων. Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα. Την ώρα του 
θανάτου της ο Γ.Σ. Μπαχ ήταν μακριά στο Κάρλσμπαντ όπου λάμβανε θεραπεία για 
πολύ καιρό. Όπως εξηγεί ο υιός του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, "Πληροφορήθηκε 
για το ότι ήταν άρρωστη και πέθανε μόνο όταν επέστρεψε στο σπίτι του". 
 

♪ Η Μαργκερίτα Ντουραστάντι (σοπράνο) ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. 

♪ Τέλη Σεπτεμβρίου:  
Ο Φραντσέσκο Μπερνάρντι (άλτο-καστράτο, 
αποκαλούμενος και "Σενεζίνο"), ο Ματέο Μπερσέλι 
(σοπράνο-καστράτο), και η Μανταλένα Σαλβάι 
(σοπράνο) φτάνουν στο Λονδίνο. 

 
♪ Φθινόπωρο : Ο Μπονοντσίνι φτάνει στο 

Λονδίνο. 
 

♪ Οκτώβριος - Δεκέμβριος : Σκάει η 
φούσκα της εταιρείας "South Sea " φέρνοντας 
οικονομική καταστροφή σε πολλούς επενδυτές. Ο 
Χαίντελ χάνει επίσης λεφτά, καθώς και πολλοί 
ευγενείς συνεργάτες της Βασιλικής Μουσικής 
Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένου και του Δούκα 
του Chandos. Ο Ουαλπόλ ελαχιστοποιεί την εθνική 
οικονομική ζημία από αυτήν την οικονομική κρίση. 

  

  
Φραντσέσκο Μπερνάρντι, “Σενεζίνο”  
(Francesco Bernardi, “Il Senesino”, 1686-1758) 

 
 

♪ 14 Νοεμβρίου : Ο Τζον Κλουέρ εκδίδει τον πρώτο τόμο του Χαίντελ για 
πληκτροφόρα μουσική, Suites des Pièces pour le Clavecin, Premier Volume. Εμπεριέχει 
αφιέρωση στο αγγλικό έθνος και φαίνεται να κάνει σαφή αναφορά στην πειρατεία: 
"Έχω την υποχρέωση να εκδώσω κάποια από τα παρακάτω Μαθήματα, διότι 
λαθραία και λανθασμένα αντίγραφα αυτών έχουν βγει στο εξωτερικό. Έχω 
προσθέσει ακόμη μερικά καινούργια, προκειμένου να κάνω το Έργο πιο χρήσιμο, 
όπου αν λάβουν ευνοϊκή αποδοχή, θα προχωρήσω στην έκδοση περισσότερων, 
θεωρώντας καθήκον μου, με το Μικρό μου Ταλέντο, να υπηρετήσω ένα Έθνος από 
το οποίο έχω λάβει τόσο Γενναιόδωρη Προστασία. " -- Γ.Φ. Χαίντελ 

♪ 19 Νοεμβρίου : H 2η σεζόν της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας ανοίγει με το Astarto 
του Τζοβάνι Μπονοντσίνι, το οποίο ανεβαίνει για 24 παραστάσεις!  
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
Αυτή είναι η πρώτη παράσταση του Σενεζίνο (άλτο-καστράτο) στο Λονδίνο. 
 

♪ 28 & 31 Δεκεμβρίου : Η όπερα Ραντάμιστο (Radamisto [HWV 12b]) διασκευάζεται 
σημαντικά για νέους συντελεστές. [King’s Theatre, Λονδίνο]  
Αυτή είναι η πρώτη παράσταση του Σενεζίνο (άλτο-καστράτο) σε έργο του Χαίντελ. 
 

♪ 31 Δεκεμβρίου : Γεννιέται ο Κάρολος Γ’ (Charles Edward Louis John Philip Casimir 
Sylvester Severino Maria Stuart, 1720-1788), υιός του Ιακώβου Γ’  
("Παλιός Διεκδικητής"). [Palazzo Muti, Ρώμη] 
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1721 –- Ένας διαγωνισμός! (36) 
 

♪ 23 Μαρτίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της 3ης Πράξης της όπερας Μούκιος Σκαιβόλας 
(Muzio Scevola [(HWV 13]). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διευθυντές της Βασιλικής Μουσικής 
Ακαδημίας αποφασίζουν να διευθετήσουν τη διαμάχη μεταξύ των τριών συνθετών 
της καλώντας τον καθένα να γράψει από μία πράξη σε μία όπερα. Η 1η Πράξη 
γράφτηκε από τον Φίλιππο Αμαντέι. Η 2η Πράξη γράφτηκε από τον Τζοβάνι 
Μπονοντσίνι. Η 3η Πράξη γράφτηκε από το Χαίντελ. Ο Χαίντελ ανακηρύχθηκε 
νικητής του διαγωνισμού.) 
 

♪ Ο μοντέρνος Βρετανός ευθυμογράφος Τζον Μπάιρομ (John Byrom, 1691-1763) 
γράφει σχετικά με την αντιπαλότητα μεταξύ Χαίντελ και Μπονοντσίνι (Αυτή η 
διαμάχη έφερε του «Μπονοντσινικούς» ενάντια στους «Χαιντελικούς». Ο Δούκας του 
Μάλμπορο και το μεγαλύτερο μέρος της αριστοκρατίας ήταν υπέρ του Μπονοντσίνι, 
αλλά ο Πρίγκιπας της Ουαλίας με τον Αλεξάντερ Πόουπ και τον Δρ. Τζον 
Άρμπουθνοτ υποστήριζαν το Χαίντελ) : 

Some say, compar'd to Buononcinny  Κάποιοι λένε ότι συγκριτικά με  
That Mynheer Handel's but a Ninny.  τον Μπονοντσίνι, ο Χαίντελ είναι  
Others aver, that he to Handel   χαζός. Άλλοι λένε ότι αυτός  
Is scarcely fit to hold a Candle:  συγκριτικά με το Χαίντελ είναι  
Strange that this difference there should be ελάχιστα ικανός να κρατήσει ένα  
Twixt Tweedle-dum and Tweedle-dee! κερί. Παράξενο το ότι υπάρχει  
                                                                       αυτή η διαφορά, α μπε μπα μπλομ,  
        του κίθε μπλομ. 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δύο τελευταίες γραμμές αποδίδονται στον Τζόναθαν Σουίφτ και τον Αλεξάντερ Πόουπ.) 

♪ 24 Μαρτίου : Ο Γ.Σ. Μπαχ αφιερώνει κονσέρτα στο Μαρκήσιο Κρίστιαν Λούντβιχ 
του Βρανδεμβούργου. 
 

♪ 2 Απριλίου : Διαφημίσεις κάνουν την εμφάνισή τους στην Daily Courant and Daily 
Post: Στο King's Theatre στο Hay-Market, το επόμενο Σάββατο, 11 Απριλίου, θα 
ανέβει μία νέα όπερα με τίτλο «Μούκιος Σκαιβόλας». Εισιτήρια θα διατεθούν την 
Παρασκευή, στο Mr. White's Chocolate House, στη St. James Street. 

♪ 11 Απριλίου : Η πρεμιέρα της όπερας  Μούκιος Σκαιβόλας (Muzio Scevola [HWV 13]) 
διακόπτεται  από την ανακοίνωση της γέννησης του Δούκα του Κάμπερλαντ της 
βασιλικής οικογένειας. 
 

♪ 15 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Μούκιος Σκαιβόλας (Muzio Scevola [HWV 13]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 

♪ 5 Ιουλίου : Η Μαργκερίτα Ντουραστάντι (σοπράνο) τραγουδάει μία νέα καντάτα, 
την Crudel tiranno amor (HWV 97), σε συναυλία της στο King’s Theatre στο Λονδίνο. 
 

♪ 1 Νοεμβρίου : Έναρξη σεζόν. 
 

♪ 25 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Ραντάμιστο (Radamisto [HWV 12b]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 28 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Φλοριντάντε (Floridante [HWV 
14]). 
 

♪ 9 Δεκεμβρίου : Πρεμιέρα της όπερας Φλοριντάντε (Floridante [HWV 14]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Γ.Σ. Μπαχ παντρεύεται τη 2η γυναίκα του, Άννα Μαγκνταλένα Βίλκε. 
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♪ Ο Τέλεμαν προσκαλείται από την πόλη του Αμβούργου για τη θέση του πρωτοψάλτη 
στο σχολείο Johanneum και Διευθυντής Μουσικής στις πέντε κύριες εκκλησίες της 
πόλης. 
 

♪ Ο Ντομένικο Σκαρλάτι εντάσσεται στην αυλή του Βασιλιά της Πορτογαλίας. 
[Λισαβόνα] 
 

1722 –- Άφιξη της Κουτσόνι... 
Μπορούν οι πριμαντόνες να πετάξουν στ’αλήθεια; (37) 

 
♪ 9 Φεβρουαρίου : Πρώτη καταγεγραμμένη συναυλία της Μουσικής των Νερών 

(Water Music [HWV 348-50]). [Stationer's Hall] 
 

♪ 16 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 10 Αυγούστου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο της μουσικής για την όπερα Όθων 
(Ottone, re di Germania [HWV 15]). 
 

♪ 7-13 Νοεμβρίου : Το άνοιγμα της σεζόν της όπερας γίνεται καθυστερημένα με την 
αναβίωση της όπερας Μούκιος Σκαιβόλας (Muzio Scevola [HWV 13]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 4 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Φλοριντάντε (Floridante [HWV 14]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Δεκέμβριος : Η Φραντσέσκα Κουτσόνι (σοπράνο) φτάνει στο Λονδίνο. Αρνείται να 
τραγουδήσει την πρώτη της άρια "Falsa imagine" από την όπερα Όθων (Ottone, re di 
Germania [HWV 15]). Ο Χαίντελ απειλεί να πετάξει την Κουτσόνι από το παράθυρο. 
Ο Τζον Μεινγουόρινγκ, ο πρώτος βιογράφος του Χαίντελ, αναφέρει το σκηνικό ως 
εξής: "Μια μέρα λογομαχώντας με την Κουτσόνι, επειδή αρνήθηκε να τραγουδήσει 
το «Falsa imagine» από τον Όθωνα, της είπε: Κυρία μου, γνωρίζω ότι είστε ένας 
πραγματικός διάβολος, αλλά να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Βεελζεβούλ, ο άρχοντας 
των διαβόλων! Με αυτά τα λόγια τη σήκωσε από τη μέση και ορκίστηκε ότι αν 
έλεγε μια ακόμη κουβέντα, θα την πετούσε από το παράθυρο" 

♪ Ο Τέλεμαν διορίζεται Μουσικός Διευθυντής της Όπερας του Αμβούργου. 
 

♪ Χτίζεται το σπίτι στην Brook Street. 

 
1723 –- Γίνεται αυλικός συνθέτης, αποκτά σπίτι (38) 

 
♪ 12 Ιανουαρίου :Πρεμιέρα της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]). 

[King’s Theatre, Λονδίνο] Αυτή είναι η πρώτη παράσταση της Κουτσόνι (σοπράνο) 
στο Λονδίνο.  
 

♪ 19 Φεβρουαρίου : Ο Ατίλιο Αριόστι (Attilio Ariosti, 1666-1729), ο τέταρτος συνθέτης 
της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας  ανεβάζει την πρώτη όπερα στο Λονδίνο, 
Coriolano. 
 

♪ 25 Φεβρουαρίου : Ο Χαίντελ διορίζεται Συνθέτης της Μουσικής για το Βασιλικό 
Παρεκκλήσι (Chapel Royal) της Αυτού Μεγαλειότητας και λαμβάνει ετήσια βασιλική 
σύνταξη. 
 

♪ 20 Μαρτίου : Πρεμιέρα του Κονσέρτου σε Φα Μείζονα [HWV 331]).  
[Drury Lane Theatre, Λονδίνο] 
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♪ Απρίλιος : Γίνονται σχέδια για να μεταφερθεί η επιχείρηση της όπερας στο Παρίσι 
τον Ιούλιο, αλλά δεν υλοποιούνται.  
 

♪ Μάιος : Ο Γ.Σ. Μπαχ διορίζεται Kantor και Μουσικός Διευθυντής στο Thomaskirche, 
θέσει που κρατάει μέχρι και το θάνατό του. [Λειψία] 
 

♪ 7 Μαΐου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Φλάβιο  
(Flavio, re de' Langobardi [HWV 16]). 
 

♪ 14 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Φλάβιο (Flavio, re de' Langobardi [HWV 16]). [King’s 
Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Καλοκαίρι : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Ιούλιος Καίσαρ  
(Giulio Cesare in Egitto [HWV 17]). 
 

♪ 9 Ιουνίου : Διορίζεται Δάσκαλος Μουσικής στις πριγκίπισσες (Άννα και Καρολίνα). 
 

♪ 15 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ Ιούλιος: Μετακομίζει στο σπίτι στην Brook Street. 
 

♪ 27 Νοεμβρίου : Έναρξη σεζόν. 
 

♪ 11 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 

 
1724 -– Ιούλιος Καίσαρ (39) 

♪ 20 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ιούλιος Καίσαρ  
(Giulio Cesare in Egitto[HWV 17]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Μάρτιος : Η Μαργερίτα Ντουραστάντι (σοπράνο) δίνει μια παράσταση και αφήνει 
το Λονδίνο για την ηπειρωτική Ευρώπη. 
 

♪ 3 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Ταμερλάνος (Tamerlano [HWV 18]). 
 

♪ 24 Ιουλίου : Ολοκληρώνει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Ταμερλάνος 
(Tamerlano [HWV 18]).  
 

♪ 24 Αυγούστου : Παίζει στο εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού του Αγίου 
Παύλου Performs μπροστά στις πριγκίπισσες (Άννα και Καρολίνα). 
 

♪ 31 Οκτωβρίου : Η σεζόν ανοίγει με την πρεμιέρα της όπερας Ταμερλάνος 
(Tamerlano [HWV 18]). Αυτή είναι η πρώτη παράσταση στο Λονδίνο του Φραντσέσκο 
Μποροσίνι (τενόρος). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ αρχίζει τον δεύτερο κύκλο των ιερών καντάτων.  
 

♪ Μεταξύ 1724-26, ο Χαίντελ συνθέτει εφτά γερμανικές εκκλησιαστικές καντάτες (HWV 
229.1-7). 
 

♪ Η Υψηλή Κοινωνία της Αγγλίας αποστρέφεται τον Τζοβάνι Μπονοντσίνι: εκείνος 
είναι Καθολικός κι ως εκ τούτου συνδέεται με τους ιακωβιτικούς. Εγκαθίσταται στο 
Παρίσι. Την ίδια χρονιά τον φέρνει πίσω στην Αγγλία η Δούκισσα του Μάλμπορο η 
οποία του προσφέρει £500. 
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1725 (40) 
 

♪ 2 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ιούλιος Καίσαρ  
(Giulio Cesare in Egitto [HWV 17]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 20 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ροντελίντα  
(Rodelinda, regina de' Langobardi [HWV 19]). 
 

♪ 13 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ροντελίντα  
(Rodelinda, regina de' Langobardi [HWV 19]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 1 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Ταμερλάνος (Tamerlano [HWV 18]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 6 Μαΐου : Εκδίδεται το Rodelinda an Opera. Είναι η πρώτη σύνθεση του Χαίντελ που 
εκδίδεται με καταβολή συνδρομής. 
 

♪ 9 Μαΐου : Πρεμιέρα του L'Elpidia, overo Li rivali generosi [HWV A1].  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 19 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 3 Σεπτεμβρίου : Αγγλία, Γαλλία και Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Ανόβερο.  
 

♪ 22 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο Αλεσάντρο Σκαρλάτι (65). [Νάπολη] 
 

♪ 30 Νοεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με την αναβίωση του L'Elpidia, overo Li rivali 
generosi [HWV A1]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 18 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Ροντελίντα (Rodelinda, regina de' 
Langobardi [HWV 19]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Η Ανν Ντάνικαν Φίλιντορ εγκαινιάζει το Concert Spirituel (μια σειρά από κονσέρτα) 
στην αίθουσα Salle des Suisses  στο παλάτι Tuileries στο Παρίσι, όπου συνεχίζεται 
μέχρι και το 1791. 
 

1726 –- Άφιξη της Φαυστίνας (41) 
 

♪ 16 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα του Let God arise [HWV 256b].  
[Chapel Royal, St. James's Palace] 
 

♪ 8 Φεβρουαρίου : Αναβίωση της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 2 Μαρτίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Σκιπίων (Scipione [HWV 20]). 
 

♪ 12 Μαρτίου : Πρεμιέρα της όπερας Σκιπίων (Scipione [HWV 20]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 11 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Αλέξανδρος  
(Alessandro [HWV 21]) αν και καθυστέρησε περιμένοντας την άφιξη της σοπράνο 
Φαυστίνας Μπορντόνι (Faustina Bordoni, 1697-1781). 
 

♪ 5 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Αλέξανδρος (Alessandro [HWV 21]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] Αυτή είναι η πρώτη παράσταση στο Λονδίνο της 
Φαυστίνας Μπορντόνι. 
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♪ 7 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 10 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας  Άδμητος (Admeto, re di 
Tessaglia [HWV 22]). 
 

♪ Ίδρυση της Μουσικής Ακαδημίας Φωνητικής (αργότερα Ακαδημία της Αρχαίας 
Μουσικής). Μερικά από τα πρώτα του μέλη είναι ο Μπέρναρντ Γκέιτς, ο Μορίς 
Γκριν, ο Γουίλιαμ Κροφτ, ο Τζοβάνι Μπονοντσίνι, ο Φραντσέσκο Μπερνάρντι 
(Σενεζίνο), ο Τσαρλς Ντουπάρτ, ο Νίκολα Χάιμ, ο Ζαν Μπατίστ Λειλέ και ο 
Φραντσέσκο Τζεμινιάνι.  [The Crown and Anchor Tavern in the Strand, Λονδίνο] 
 

♪ Γεννιέται ο Άγγλος Μουσικολόγος Τσαρλς Μπέρνεϊ. [Shrewsbury] 
 

1727 –- Ο Χαίντελ παίρνει την αγγλική υπηκοότητα... 
Ο Γεώργιος Β’ ανακηρύσσεται Βασιλιάς... 

Οι "Αντίπαλες Βασίλισσες" τσακώνονται στη σκηνή... 
Η αρχή της παρακμής της Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας (42) 

 

♪ 7 Ιανουαρίου : Το άνοιγμα της σεζόν της όπερας καθυστερεί λόγω αναμονής της 
επιστροφής του Σενεζίνο, ο οποίος αναρρώνει από μία ασθένεια. Ανεβαίνει το Lucio 
Vero του Αριόστι.  
 

♪ 31 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 22]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 13 Φεβρουαρίου : Κάνει αίτηση για αγγλική υπηκοότητα. 
 

♪ 20 Φεβρουαρίου : Απονέμεται στο Χαίντελ Βασιλική Έγκριση για να 
πολιτογραφηθεί. 
 

♪ 11 Απριλίου : Αναβίωση της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 29 Απριλίου : Αναβίωση της όπερας Φλοριντάντε (Floridante [HWV 14]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Μαΐου: Ολοκληρώνει το προσχέδιο της όπερας Ριχάρδος Α’  
(Riccardo Primo, re d'Inghilterra [HWV 23]). 
 

♪ 6 Ιουνίου : Η σεζόν κλείνει νωρίς λόγω αναταραχών κατά τη διάρκεια της όπερας 
Astianatte του Τζοβάνι Μπονοντσίνι. Οι πριμαντόνες Κουτσόνι και Φαυστίνα 
(αναφερόμενες τότε και ως "Οι Αντίπαλες Βασίλισσες ") τσακώνονται επί σκηνής 
μπροστά στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ο Τσαρλς Μπέρνεϊ, σύγχρονος 
μουσικολόγος, σημειώνει: "Το να μοιραστούν εξίσου τη σκηνή δύο τραγουδίστριες 
ίδιας αξίας μοιάζει τόσο απίθανο όπως δύο άτομα που 
προσπαθούν να καβαλήσουν ένα άλογο χωρίς κανείς να 
είναι πίσω από τον άλλο. " 

♪ 11 Ιουνίου : Πεθαίνει ο Γεώργιος Α’ καθοδόν για το Ανόβερο. 
[Osnabrück] 

♪ 15 Ιουνίου : Ο Γεώργιος Β’ ανακηρύσσεται Βασιλιάς.  
[Λονδίνο] 
 

♪ Αύγουστος: Λαμβάνει προμήθεια για να συνθέσει το «Ο 
Ύμνος στη Στέψη» ("The Anthem at the Coronation"). 
                                                                                                                                                                 Γεώργιος Β’  
                                                                                                                                                      (Βασιλεία: 1727-1760)                                                                                                     
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♪ 30 Σεπτεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με την αναβίωση της όπερας Άδμητος (Admeto, re di 
Tessaglia [HWV 22]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 11 Οκτωβρίου : Ανεβαίνει το Coronation Anthems  
(HWV 258-61) στη στέψη του Βασιλιά Γεωργίου Β’και της Βασίλισσας Καρολίνας. 
[Westminster Abbey]                                                                                                                                              
 

♪ 30 Οκτωβρίου : Μινουέτα γραμμένα από το Χαίντελ παίζονται σε έναν Αυλικό 
Χορό.  
 

♪ Νοέμβριος : Η κυρία Πεντάρβς περιγράφει την κατάσταση της Βασιλικής Μουσικής 
Ακαδημίας ως... "…η τελευταία τους πνοή. Η συνδρομή έχει λήξει και κανείς δεν θα 
την ανανεώσει. Οι διευθυντές όλο διαπληκτίζονται και έχουν τόσες διαφορές 
μεταξύ τους που απορώ πώς και δεν χώρισαν νωρίτερα." 

♪ 11 Νοεμβρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ριχάρδος Α’  
(Riccardo Primo, re d'Inghilterra [HWV 23]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 22 Νοεμβρίου : Η μουσική του Χαίντελ παίζεται για πρώτη φορά στην επαρχία. 
[Bristol] 
 

♪ 30 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Αλέξανδρος (Alessandro [HWV 21]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Ο Ανν Ντάνικαν Φίλιντορ (Anne Danican Philidor, 1681-1728) καθιερώνει το Concert 
Français. [Παρίσι] 
 

♪ Πεθαίνει ο Γουίλιαμ Κροφτ (οργανίστας του αγγλικού Βασιλικού Παρεκκλησίου). 
 

♪ Ο Μορίς Γκριν αποκαλείται συνθέτης του Βασιλικού Παρεκκλησίου. 
 

♪ Ο Αγκοστίνο Στεφάνι εκλέγεται επίτιμος πρόεδρος is elected honorary 
president ερήμην της Ακαδημίας Φωνητικής Μουσικής. 
 

1728 -– Η Όπερα του Ζητιάνου προάγγελος προβλημάτων... 
Η Βασιλική Μουσική Ακαδημία κλείνει (43) 

 

♪ Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ραντάμιστο (Radamisto [HWV 12b]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 29 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της Όπερα του Ζητιάνου των Τζον Γκέι και Γιόχαν Κρίστοφ 
Πεπούς. [Lincoln's Inn Fields Τheatre]  
Χάρη στη δημοφιλή της αποδοχή, η Όπερα του Ζητιάνου ανεβαίνει για 62 παραστάσεις 
αυτή τη σεζόν!  
 

♪ 5 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Σιρόης  
(Siroe, re di Persia [HWV 24]). 
 

♪ 12 Φεβρουαρίου : Πεθαίνει ο Αγκοστίνο Στεφάνι (73) [Frankfurt-am-Main].  
Προς απογοήτευση του Τζοβάνι Μπονοντσίνι, δεν εκλέγεται διάδοχος του Στεφάνι 
ως Πρόεδρος της Ακαδημίας της Φωνητικής Μουσικής. 
 

♪ 17 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Σιρόης (Siroe, re di Persia [HWV 24]). [King’s 
Theatre, Λονδίνο] 
 Αυτή είναι η πρώτη όπερα του Χαίντελ σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο. 
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♪ 19 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Πτολεμαίος  
(Τolomeo, re d'Egitto [HWV 25]). 
 

♪ 30 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Πτολεμαίος (Τolomeo, re d'Egitto [HWV 25]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
 

♪ 25 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 22]). [King’s 
Theatre, Λονδίνο]  
 

♪ 1 Ιουνίου : Κλείνει η Βασιλική Μουσική Ακαδημία μετά από μια παράσταση της 
όπερας όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 22]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
 

♪ Ιούνιος: Ο Χάιντεγκερ ταξιδεύει στην Ευρώπη για να προσλάβει νέους τραγουδιστές 
για την επερχόμενη σεζόν όπερας, αλλά χωρίς επιτυχία. Η Φαυστίνα Μπορντόνι 
αφήνει το Λονδίνο για την Ιταλία. 
 

1729 -– Κι άλλες προσλήψεις στην Ευρώπη... 
Ο Χαίντελ επισκέπτεται τη μητέρα του για τελευταία φορά...  

Γεννιέται η"Δεύτερη Ακαδημία" (44) 
 

♪ 18 Ιανουαρίου : Ο Χάιντεγκερ και ο Χαίντελ έρχονται σε συμφωνία με τους 
διευθυντές της Ακαδημίας να συνεχίσουν τις όπερες στο King’s Theatre για 5 χρόνια 
υπό τη δική τους διεύθυνση. 
 

♪ 4 Φεβρουαρίου : Αναχωρεί για Ιταλία για να προσλάβει νέους τραγουδιστές. 
 

♪ 11 Μαρτίου : Φτάνει στη Βενετία. Ταξιδεύει στη Μπολόνια, τη Ρώμη και τη Νάπολη. 
Προσλαμβάνει τον Αντόνιο Μαρία Μπερνάκι (άλτο-καστράτο), την Άννα Μαρία 
Στράντα ντελ Πο (σοπράνο) και τον Ανιμπάλε Πιο Φάμπρι, επονομαζόμενος και 
"Balino" (τενόρος. Δεν καταφέρνει να δεσμεύσει και τον Φαρινέλι (καστράτο). 
 

♪ Ιούνιος : Επισκέπτεται το Αμβούργο, το Ανόβερο και το Χάλε. Βλέπει τη μητέρα του 
για τελευταία φορά. Ο Βίλχελμ Φρίντεμαν Μπαχ (Wilhelm Friedemann  Bach, 1710-
1784) ταξιδεύει στο Χάλε, σε ηλικία 19 χρονών, και προσκαλεί το Χαίντελ να 
γνωρίσει τον πατέρα του, Γ.Σ. Μπαχ, αλλά ο Χαίντελ αρνείται την πρόσκληση. 
Προσλαμβάνει τον μπάσο Γιόχαν Γκότφριντ Ριμσνάιντερ. [Αμβούργο] 
 

♪ 29 Ιουνίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. Πεθαίνει ο συνθέτης Αριόστι. 
 

♪ 11 Αυγούστου : Πεθαίνει ο λιμπρετίστας Νίκολα Χάιμ. 
 

♪ 10 Οκτωβρίου : Παρουσιάζει την νέα σολίστα όπερας, Άννα Μαρία Στράντα ντελ 
Πο (σοπράνο), σε μια παράσταση μπροστά στη βασιλική οικογένεια. [Kensington] 
 

♪ 11 Οκτωβρίου : Η Πριγκίπισσα Αμέλια, η δεύτερη μεγαλύερη κόρη του Βασιλιά 
Γεωργίου Β’, γράφει στην εξοχότητά της, Λαίδη Πόρτλαντ:  
"...Είχαμε εδώ χτες δύο φορές την νέα τραγουδίστρια , το όνομά της είναι 
Στράντα, είναι μια γοητευτική φωνή και νομίζω ότι ξεπερνά κάθε προκάτοχό της. 
Είναι πολύ καλή και ευγενική και έχει μιλάει ακριβώς όπως η Κουτσόνι. Οι 
υπόλοιποι δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά πραγματικά αν αποδειχτούν το μισό από 
ό,τι είναι εκείνη, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτό το Χειμώνα." 

♪ 23 Οκτωβρίου : Η Πριγκίπισσα Αμέλια γράφει στη Λαίδη Πόρτλαντ: 
"...Τώρα έχουμε ακούσει όλους τους τραγουδιστές και είμαστε πλήρως 
ικανοποιημένοι, καθώς είναι  το καλύτερο σύνολο που θα μπορούσε να περιμένει 
κανείς..." 
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♪ 9 Νοεμβρίου : Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία υπογράφουν τη συνθήκη της 
Σεβίλλης. Το Γιβραλτάρ παραχωρείται στην Αγγλία. 

♪ 16 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει την όπερα Λοθάριος (Lotario [HWV 26]). 
 

♪ 2 Δεκεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με πρεμιέρα της όπερας Λοθάριος (Lotario [HWV26]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] Ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν  αποτρέπει τον Τζον Γκέι από την 
παρουσίαση της συνέχειας της Όπερας του Ζητιάνου, Polly. 
 

♪ Ο Ντομένικο Σκαρλάτι φεύγει από τη Λισαβόνα Πορτογαλίας και πάει στη Σεβίλλη, 
Ισπανίας. 
 

♪ Ο Γ.Σ. Μπαχ γίνεται διευθυντής του Μουσικού Κολλεγίου Λειψίας. 
 

♪ Η Φραντζέσκα Κουτσόνι αφήνει το Λονδίνο για Ιταλία. 

 

1730 –- Μόνος σε αυτόν τον κόσμο (45) 
 

♪ 17 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ιούλιος Καίσαρ (Giulio Cesare in Egitto 
[HWV 17]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
  

♪ 12 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει την όπερα Παρθενόπη (Partenope [HWV 27]). 
 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Παρθενόπη (Partenope [HWV 27]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 4 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Ormisda [HWV A3]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 19 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Πτολεμαίος (Τolomeo, re d'Egitto [HWV 25]). [King’s 
Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 13 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 30 Ιουλίου : Ο Γιόχαν Άντολφ Χάσε παντρεύεται τη Φαυστίνα Μπορντόνι. [Βενετία] 
 

♪ Οκτώβριος : Ο Σενεζίνο επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 3 Νοεμβρίου : Ανοίγει η σεζόν με μια αναβίωση της όπερας Σκιπίων  
(Scipione [HWV 20]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 28 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Ormisda [HWV A3]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 12 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Παρθενόπη (Partenope [HWV 27]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 27 Δεκεμβρίου : Πεθαίνει η μητέρα του Χαίντελ. [Χάλε] 
 

♪ Ο Γιόχαν Άντολφ Χάσε (1699-1783) διορίζεται Διευθυντής του Αυλικού 
Παρεκκλησίου (Hofkapellmeister). [Δρέσδη] 
 

♪ Εκδίδονται τα κονσέρτα Opus 12 του Βιβάλντι. 
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1731 -– Η άφιξη του Μοντανιάνα (46) 
 

♪ 12 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Venceslao [HWV A4].  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Πώρος (Poro, re dell'Indie [HWV 28]). 
 

♪ Ιανουάριος : Ο Μπέρναρντ Γκέιτς (ένας κύριος του Βασιλικού Παρεκκλησίου και 
Διευθυντής των Χορωδών του Αββαείου του Γουέστμινστερ Master) διευθύνει μια 
παράσταση του μαδριγαλιού In una siepe ombrosa  του Βενετσιάνου Αντόνιο Λότι, το 
οποίο ο Τζοβάνι Μπονοντσίνι είχε παρουσιάσει ως δικό του το 1727. 
 

♪ Η Ακαδημία συσκέπτεται σχετικά με την υπόθεση και βγάζει απόφαση υπέρ του 
Λότι. Ο Μπονοντσίνι και ο Γκριν εγκαταλείπουν την Ακαδημία, παίρνοντας μαζί 
τους του τραγουδιστές από τον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου. Ο Μπονοντσίνι 
αναχωρεί για το Παρίσι. Στο Παρίσι παίζει στο Concert Spirituel και εκδίδει ιερή 
μουσική. 
 

♪ Η Ακαδημία Απόλο (Apollo Academy), μία λονδρέζικη λέσχη μουσικής ταβέρνας 
ιδρύεται από τον Μορίς Γκριν (Συνθέτης του Βασιλικού Παρεκκλησίου και 
Οργανίστας στον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου) και θεωρείται αντίπαλος της 
Ακαδημίας της Αρχαίας Μουσικής. Η νέα Ακαδημία αφορά κυρίως στα συμφέροντα 
των τριών συνθετών-ηγετικών μελών της: Μορίς Γκριν, Γουίλιαμ Μπόις και 
Φέστιγνκ. [The Devil Tavern, Fleet Street, Λονδίνο] 
 

♪ 2 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Πώρος (Poro, re dell'Indie [HWV 28]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Μαρτίου : Υπογράφεται η Συνθήκη της Βιέννης. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 
συμφωνεί να διαλυθεί η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών (East India Company). 
 

♪ 6 Απριλίου : Αναβίωση της όπερας Ρινάλντο (Rinaldo [HWV 7b]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 4 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας  Ροντελίντα  
(Rodelinda, regina de' Langobardi [HWV 19]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 26 Μαΐου : Η Ακαδημία της Φωνητικής Μουσικής μετονομάζεται σε Ακαδημία της 
Αρχαίας Μουσικής. Ο Γιόχαν Κρίστοφ Πεπούς γίνετια ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 
Ακαδημίας 
 

♪ 29 Μαΐου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 13 Νοεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με μία αναβίωση της όπερας Ταμερλάνος 
(Tamerlano [HWV 18]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Αντόνιο Μοντανιάνα (μπάσος) στο Λονδίνο. 
 

♪ 23 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Πώρος (Poro, re dell'Indie [HWV 28]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 22]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Δεκεμβρίου : Συνθέτει την όπερα Έτζιο (Ezio [HWV 29]), έχοντας εγκαταλείψει την 
όπερα Titus l'empéreur [HWV A5]. 
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1732 –- Γέννηση του αγγλικού ορατόριου: Εσθήρ (47) 
 

♪ 15 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Έτζιο (Ezio [HWV 29]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 1 Φεβρουαρίου : Αναβίωση της όπερας Ιούλιος Καίσαρ (Giulio Cesare in Egitto 
[HWV 17]) [King’s Theatre, Λονδίνο]. 
 

♪ 4 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Σωσάρμης  
(Sosarme, re di Media [HWV 30]). 
 

♪ 15 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Σωσάρμης  
(Sosarme, re di Media [HWV 30]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 23 Φεβρουαρίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Εσθήρ (Esther [HWV 50a]), μαζί με την 
Παιδική Χορωδία του Βασιλικού Παρεκκλησίου (υπό την καθοδήγηση του 
Μπέρναρντ Γκέιτς, Διευθυντή της Χορωδίας) στα γενέθλια του Χαίντελ. [Ταβέρνα 
Crown&Anchor] 
 

♪ 31 Μαρτίου : Γεννιέται ο Φραντς Γιόζεφ Χάυντν (Franz Josef Haydn, 1732-1809) 
[Rohrau, Αυστρία]. 
 

♪ 18 Απριλίου : Αναβίωση της όπερας Φλάβιος (Flavio, re de' Langobardi [HWV 16]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Μάιος : Ανεβαίνει μία πειρατική παραγωγή της όπερας Άκις και Γαλάτεια (Acis and 
Galatea [HWV 49b]). [New Theatre, Haymarket] 
 

♪ 2 Μαΐου : Πρεμιέρα μιας νέας εκτεταμένης εκδοχής του ορατορίου Εσθήρ 
(Esther[HWV 50b]) προς απάντηση στην πειρατική παραγωγή.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 10 Ιουνίου : Πρεμιέρα μιας αγγλικο-ιταλικής εκδοχής της όπερας Άκις και Γαλάτεια 
(Acis and Galatea [HWV 49b]) μετά από απαίτηση της Πριγκίπισσας Άννας.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 20 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 4 Νοεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με την πρεμιέρα του Catone [HWV A7].  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 20 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ορλάνδος (Orlando[HWV 31]). 
 

♪ 25 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας  Αλέξανδρος (Alessandro [HWV 21]  
[King’s Theatre, Λονδίνο]) 
 

♪ 2 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Άκις και Γαλάτεια  
(Acis and Galatea [HWV 49b]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 4 Δεκεμβρίου : Πεθαίνει ο Τζον Γκέι.  
 

♪ 5 Δεκεμβρίου : Σε μια επιστολή προς το Χαίντελ, ο Ααρών Χιλ τον εκλιπαρεί,  
"να μας απελευθερώσεις από τα ιταλικά μας δεσμά και να αποδείξεις ότι η 
αγγλική γλώσσα είναι αρκετά απαλή για την όπερα, όταν αυτή γραφτεί από 
ποιητές που γνωρίζουν πώς να ξεχωρίσουν τη γλυκύτητα της γλώσσας μας , από 
τη δύναμή της. " 
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♪ 7 Δεκεμβρίου : Ανοίγει το Βασιλικό Θέατρο του Τζον Ριτς (Covent Garden Theatre). 
 

♪ Ο Τζον Φρέντερικ Λαμπ (John Frederick Lampe, 1703-1751), ο Χένρι Κάρει (Henry 
Carey, 1687-1743) και ο Τόμας Ογκουστίν Αρν (Thomas Augustine Arne, 1710-78) 
οργανώνουν μία σεζόν "Αγγλικής όπερας με ιταλικό τρόπο ".  
[Little Theatre, Λονδίνο] 
 

1733 -- Ανταγωνισμός! : Ανοίγει η Όπερα της Αριστοκρατίας... 
Ένας πιστός φίλος επιστρέφει (48) 

 
♪ Ιανουαρίου : Ο Λόρδος Ντέλαγουερ γράφει στο Δούκα του Ρίτσμοντ: 

"Έχει ξεσηκωθεί ένα πνεύμα εναντίωσης προς την εξουσία του κυρίου Χαίντελ, 
μια συνδρομή εγκρίθηκε, Διευθυντές επιλέχτηκαν, οι οποίοι υπέγραψαν 
συμβόλαιο με τον Σενεζίνο και έκαναν πρόταση στην Κουτσόνι και σε έναν 
Φαρινέλι...πρόταση έγινε και στον Πορπόρα." 

♪ 2 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας Πτολεμαίος (Τolomeo, re d'Egitto [HWV 25]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 27 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας της όπερας Ορλάνδος (Orlando[HWV 31]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 
51]). 
 

♪ 3 Μαρτίου : Αναβίωση της όπερας Φλοριντάντε (Floridante [HWV 14]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 51]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 14 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου ορατορίου Εσθήρ (Esther[HWV 50b]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Ιουνίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Athalia [HWV 52].  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 9 Ιουνίου :Η σεζόν κλείνει με το Griselda του Τζοβάνι Μπονοντσίνι.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] Ο Σενεζίνο ανακοινώνει ότι θα φύγει από το Λονδίνο.  
Αντί αυτού γίνεται μέλος της αντίπαλης Όπερας της Αριστοκρατίας (Opera of the 
Nobility). 
 

♪ Ιούνιος – Ιούλιος : Μετά από απαίτηση του αντικαγκελάριου του πανεπιστημίου, ο 
Χαίντελ ταξιδεύει στην Οξφόρδη. Δεν αποδέχεται τιμητικό διδακτορικό, "δεν είχε 
χρόνο για αυτό". 
 

♪ 15 Ιουνίου : Ιδρύεται η Όπερα της Αριστοκρατίας (Opera of the Nobility) : 
Διάφοροι ευγενείς, με τη στήριξη του Φρειδερίκου, του Πρίγκιπα της Ουαλίας, 
συναντώνται για πρώτη φορά για να δημιουργήσουν μία νέα αντίπαλη εταιρεία 
όπερας, την Όπερα της Αριστοκρατίας σε ανοιχτή αντιπαράθεση στο Χαίντελ και 
τους υποστηρικτές του. [Hickford's Room] Οι κορυφαίοι τραγουδιστές του Χαίντελ 
αποστάτησαν στην αντίπαλη εταιρεία (εκτός από τη Στράντα). Ο Νίκολα Πορπόρα 
(Nicola Porpora, 1686-1768) διορίζεται διευθυντής της. 
 

♪ 5 &7 Ιουλίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Εσθήρ (Esther[HWV 50b]). 
[Sheldonian Theatre, Οξφόρδη] 
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♪ 10 Ιουλίου : Πρεμιέρα της όπερας Athalia [HWV 52]. 
[Sheldonian Theatre, Οξφόρδη] 
 

♪ 11 Ιουλίου : Ανεβαίνει η όπερα Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea [HWV 49b]). [Christ 
Church Hall, Οξφόρδη] 
 

♪ 11 Ιουλίου : Ανεβαίνει η όπερα Athalia (HWV 52). [Sheldonian Theatre, Οξφόρδη] 
 

♪ 12 Ιουλίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Δεββώρα (Deborah [HWV 51]). 
[Sheldonian Theatre, Οξφόρδη] 
 

♪ Ο Μάικλ Κρίστιαν Φέστινγκ(Michael Christian Festing, 1705-1752) και ο Τόμας Αρν 
(Thomas Arne, 1710-1778) ακούνε το Χαίντελ να παίζει το εκκλησιαστικό όργανο 
στην Οξφόρδη και λένε αργότερα στο μουσικολόγο, Τσαρλς Μπέρνεϊ, ότι: 
"ούτε οι ίδιοι, ούτε κανένας άλλος που να γνωρίζουν, έχουν ακούσει ξανά τέτοιο 
αυτοσχεδιαστικό ή και προμελετημένο παίξιμο, σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο 
όργανο." 

♪ Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ Προσλαμβάνει καινούργιους τραγουδιστές . 
(π.χ.Τζοβάνι Καρεστίνι, μέτζο σοπράνο, καστράτο) 
 

♪ Η Μαργκερίτα Ντουραστάντι (σοπράνο) επιστρέφει για να τραγουδήσει στην 
εταιρεία όπερας του Χαίντελ. Παραμένει μέχρι το 1734. 
 

♪ 5 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας  Αριάδνη εν Κρήτη  
(Arianna in Creta [HWV 32]). 
 

♪ 27 Οκτωβρίου : Ανακοινώνεται ότι ο Χαίντελ θα συνθέσει γαμήλια μουσική για την 
Πριγκίπισσα Άννα, εκτοπίζοντας τον Μορίς Γκριν. Ο γάμος αναβάλλεται λόγω του 
ότι ο Γουλιέλμος. Πρίγκιπας του Οράντζ, αρρωσταίνει. 
 

♪ 30 Οκτωβρίου : Η σεζόν ανοίγει με την πρεμιέρα  του Semiramide  
[HWV A8]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 13 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Δεκέμβριος : Ένας θεατής σχολιάζει: 
"Δεν μπορώ να φανταστώ πώς δύο όπερες θα υφίστανται μετά τα Χριστούγεννα. 
Αλλά προς το παρόν αντιμετωπίζουμε κάποια δυσκολία για να υποστηρίξουμε τη 
μία και ο κύριος Χαίντελ έχει αναγκαστεί να κλείσει την όπερα του για τρεις 
νύχτες λόγω ελλείψεων της εταιρείας." 

♪ 4 Δεκεμβρίου : Πρεμιέρα του Caio Fabricio [HWV A9]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 29 Δεκεμβρίου : Ανοίγει η Όπερα της Αριστοκρατίας με το Arianna in Nasso του 
Πορπόρα με τραγουδιστές τους Σενεζίνο, Μοντανιάνα, Μπερτόλι και Γκισμόντι. 
[Lincoln's Inn Fields Τheatre] 
 

♪ Ο Τζον Γουόλς εκδίδει (με ψευδή τίτλο "Ρότζερ") ένα σύνολο 12 σονατών του Χαίντελ 
(Opus 2) "για φλάουτο, βιολί ή όμποε με μπάσο κοντίνουο". 
 

♪ Ο Τζον Γουόλς εκδίδει το  δεύτερο τόμο του Χαίντελ για πληκτροφόρο, "Suites des 
Pièces pour le Clavecin-Second Volume". 
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1734 –- Γαμήλια Μουσική I... 
Η "Δεύτερη Ακαδημία" κλείνει... 

Μετεγκατάσταση στο Covent Garden Theatre... 
Η άφιξη του "Φαρινέλι" ενισχύει την Όπερα της Αριστοκρατίας (49) 

 

♪ Λήγει το δικαίωμα έκδοσης του Χαίντελ. 
 

♪ Ο Τζον Γουόλς επανεκδίδει τις σόνατες Opus 2 με νέο τίτλο. 
 

♪ 26 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Αριάδνη εν Κρήτη  
(Arianna in Creta [HWV 32]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 12 Φεβρουαρίου : Εκδίδεται το Αρμονία σε μιαν Αναταραχή (Harmony in an Uproar), ένα 
σατιρικό φυλλάδιο που επιτίθεται στους αντιπάλους του Χαίντελ. 
 

♪ 13 Μαρτίου : Πρεμιέρα του Parnasso in festa [HWV 73]. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 14 Μαρτίου : Το Αυτή είναι η μέρα που δημιούργησε ο Κύριος (This is the day which the 
Lord hath made [HWV 262]) παρουσιάζεται στο γάμο της Πριγκίπισσας Άννας και του 
Πρίγκιπα Γουλιέλμου (Πρίγικιπα του Οράντζ).  
[Γαλλικό Παρεκκλήσι, St. James's Palace] 
 

♪ Η Πριγκίπισσα Άννα, μία από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Χαίντελ, 
μετακομίζει στην Ολλανδία. 
 

♪ Απριλίου : Η Κουτσόνι επιστρέφει στο Λονδίνο από την Ιταλία και εντάσσεται στην 
Όπερα της Αριστοκρατίας. 
 

♪ 2 Απριλίου : Το ορατόριο Δεββώρα (Deborah [HWV 51]) αναβιώνεται σε 
αγγλικοιταλική μορφή. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 27 Απριλίου : Αναβίωση της όπερας Σωσάρμης (Sosarme, re di Media [HWV 30]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea [HWV 49b]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 18 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Ο πιστός ποιμένας (Il pastor fido [HWV 8a]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 6 Ιουλίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ Ο Χάιντεγκερ νοικιάζει το King’s Theatre  στην Όπερα της Αριστοκρατίας. 
 

♪ 12 Αυγούστου : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Αριοδάντης (Ariodante [HWV 33]). 
 

♪ 27 Αυγούστου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. Ο Χαίντελ και ο Τζον Ριτς συμφωνούν ότι η 
επόμενη σεζόν θα ανέβει στο Covent Garden Theatre. 
 

♪ 28 Αυγούστου : Ολοκληρώνει την 1η Πράξη της όπερας Αριοδάντης (Ariodante [HWV 
33]). 
 

♪ 9 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει τη 2η Πράξη της όπερας Αριοδάντης  
(Ariodante [HWV 33]). 
 

♪ Οκτωβρίου : Ο Ιταλός καστράτο Κάρλο Μπρόσκι (Carlo Broschi, 1705-82), 
περισσότερο γνωστός ως "Φαρινέλι", φτάνει στο Λονδίνο και εντάσσεται στην Όπερα 
της Αριστοκρατίας.  
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(Ο Φαρινέλι ποτέ δεν τραγούδησε υπό την διεύθυνση του Χαίντελ) 
 

♪ 24 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Αριοδάντης  
(Ariodante [HWV 33]). 
 

♪ 29 Οκτωβρίου : Ανοίγει η σεζόν για την Όπερα της Αριστοκρατίας. 
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Φαρινέλι στο Λονδίνο. 
 

♪ 31 Οκτωβρίου : Βγαίνει διαταγή για βασιλική επιχορήγηση £1000 στο Χαίντελ. 
 

♪ 4 Νοεμβρίου : Μία λονδρέζικη εφημερίδα αναφέρει ότι ο Χαίντελ "υποδέχθηκε τις 
Αυτών Μεγαλειότητες με την νέα του όπερα Αριοδάντης". Έγινε ιδιωτική 
παρουσίαση της όπερας για να διατηρήσει βασιλική επιδότηση.  
 

♪ 9 Νοεμβρίου : Η σεζόν ανοίγει με μία αναβίωση της όπερας Ο πιστός ποιμένας (Il 
pastor fido [HWV 8a]) που περιλαμβάνει έναν νέο πρόλογο: Terpsichore [HWV 8b]. 
Στο μπαλέτο χορεύει ο Γάλλος χορευτής Μαρί Σαλλέ (Marie Sallé, 1707-1756). 
[Covent Garden Theatre] Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του τενόρου Τζον Μπιρντ 
(John Beard,1717-1771) στο Λονδίνο. 
 

♪ 27 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Αριάδνη εν Κρήτη  
(Arianna in Creta [HWV 32]).[Covent Garden Theatre] Συμπεριλαμβάνεται μπαλέτο. 
 

♪ 30 Νοεμβρίου : Ο Φαρινέλι γράφει: 

 

Το κείμενο λέει στα ιταλικά: 
Cantando a Corte sempre vi fu la presenza del Re e Regina ed il maestro di cappella era la 
Principessa d'Oranges: all'improviso mi furono tirate arie d'Endel; con gran franchezza mi 
posi ad eseguir quelle e grazie al Cielo ne sortii con tutta la gloria  
 
Londra 30 novembre 1734  
umilissimo obbligatissimo servitore vero  
Carlo Broschi Farinello 

Μετάφραση: 
Καθώς τραγουδούσα στη Βασιλική Αυλή, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα ήταν συνεχώς παρόντες 
και η Πριγκίπισσα του Οράντζ Άννα λειτουργούσε ως 'maestro di cappella' (μαέστρος και 
συνοδός). Ξαφνικά, παίχτηκαν κάποιες άριες του Χαίντελ. Άρχισα να ερμηνεύω τις άριες με 
μεγάλη βεβαιότητα και, δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα μετ’ επαίνων [...] 

Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου 1734  
Ο πιο ταπεινός και ο πιο υποχρεωμένος να σας υπηρετεί  
Κάρλο Μπρόσκι Φαρινέλο 
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♪ Δεκέμβριος : Ο Τζον Γουόλς εκδίδει 6 Concerti Grossi, Opus 3 (γνωστά επίσης και 
ως, "The Oboe Concertos"). 
 

♪ 10 Δεκεμβρίου :Αναβίωση της όπερας Όθων (Ottone, re di Germania [HWV 15]) από 
την Όπερα της Αριστοκρατίας. [King’s Theatre, Λονδίνο]  
Ο Φαρινέλι τραγουδάει το κομμάτι του Αντελμπέρτο. Ωστόσο, δεν τραγουδάει καμία 
από τις πρωτότυπες άριες που συνέθεσε ο Χαίντελ για το ρόλο αυτό. 
 

♪ 18 Δεκεμβρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ορέστης (Oreste [HWV A11]) μαζί με μπαλέτο. 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 19 Δεκεμβρίου : Ο Χαίντελ λαμβάνει τη βασιλική επιχορήγηση. 
 

♪ Ο Μπέρναρντ Γκέιτς εγκαταλείπει την Ακαδημία της Αρχαίας Μουσικής και παίρνει 
μαζί του και τους τραγουδιστές του Βασιλικού Παρεκκλησίου. 

1735–- Γέννηση του χαιντελικού κοντσέρτου  
               για εκκλησιαστικό όργανο (50) 
 

♪ 8 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Αριοδάντης  
(Ariodante [HWV 33]). Περιλαμβάνει μπαλέτο. [Covent Garden Theatre]  
Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της Σεσίλια Γιανγκ στο Λονδίνο. 
 

♪ 5 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]) με δύο νέα 
κοντσέρτα εκκλησιαστικού οργάνου: Op4 No 2 [HWV 290] και Op4 No 3 [HWV 291]. 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 25 Μαρτίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Organ concerto σε Φα μείζονα,  
Op 4 No 4 [HWV 292]. 
 

♪ 26 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 51]) με το νέο 
κοντσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο, Op 4 No 5 [HWV 293].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Απριλίου : Αναβίωση του Athalia [HWV 52] (πρώτο ανέβασμα στο Λονδίνο) με το 
νέο κοντσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο, Op 4 No 4 [HWV 292].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 8 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Αλτσίνα (Alcina [HWV 34]). 
 

♪ 16 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Αλτσίνα (Alcina [HWV 34]) με μπαλέτο.  
 Αυτή ήταν η τελευταία επιτυχημένη όπερα του Χαίντελ στο Λονδίνο.  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 2 Ιουλίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 28 Ιουλίου : Ο Χαίντελ γράφει στον Τσαρλς Τζένενς (Charles Jennens, 1700-73). 
Ευχαριστεί τον Τζένενς για το λιμπρέτο σε ένα ορατόριό του (άγνωστο ποιο, ίσως το 
Σαούλ [Saul(HWV 53)]) και σημειώνει ότι θα αναχωρήσει σύντομα για το Τάνμπριτζ 
Γουέλς. 
 

♪ Αύγουστος : Ο Γουόλς εκδίδει το "Έξι φούγκες για εκκλησιαστικό όργανο ή 
τσέμπαλο". 
 

♪ Οκτωβρίου : Ανοίγει η σεζόν για την Όπερα της Αριστοκρατίας. 
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♪ 25 Νοεμβρίου : Ο Λόρδος Χέρβερι γράφει σχετικά με το ανέβασμα του Adriano in 
Siria του Βερατσίνι: "Ο Χαίντελ κάθισε στο μεσαίο διάζωμα με μεγάλη υπεροχή και 
υπερηφάνεια, και φαινόταν να απολαμβάνει με σιωπηλό θρίαμβο το μαρτύριο 
αυτής της φτωχής όπερας" 

♪ Ο Μορίς Γκριν διορίζεται Διευθυντής της Μουσικής του Βασιλιά μετά το θάνατο του 
Τζον Εκλς.[Λονδίνο] 

 

1736 –- Γαμήλια μουσική II (51) 
 

♪ 17 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο 
(Alexander's Feast [HWV 75]). 
 

♪ 25 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto grosso σε Ντο μείζονα 
(HWV 318). 
 

♪ 19 Φεβρουαρίου : Ανοίγει η σεζόν του Covent Garden Theatre. Πρεμιέρα του 
ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's Feast [HWV 75]) με την καντάτα Cecilia 
volgi un sguardo (HWV 89), το Concerto grosso σε Ντο μείζονα (HWV 318), το Harp 
concerto σε Σι ύφεση μείζονα, Op 4 No 6 (HWV 294) και το Organ concerto σε Σολ 
ελάσσονα, Op 4 No 1 (HWV 289). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 13 Μαρτίου : Πεθαίνει ο εκδότης του Χαίντελ, Τζον Γουόλς ο πρεσβύτερος και ο Τζον 
Γουόλς ο νεότερος  αναλαμβάνει την εκδοτική επιχείρηση του πατέρα του. 
 

♪ 24 Μαρτίου : Αναβίωση της όπερας Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea[HWV 49b]). 
 [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Απριλίου : Αρχίζει τη σύνθεση της όπερας Αταλάντη (Atalanta [HWV 35]). 
 

♪ 7 & 14 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 22 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Αταλάντη (Atalanta [HWV 35]). 
 

♪ 27 Απριλίου : Πρεμιέρα του Sing unto God (HWV 263) στο γάμο του Φρειδερίκου, 
Πρίγκιπα της Ουαλίας, με την Αυγούστα, Πριγκίπισσα του Σαξ-Γκότα.  
[Γερμανικό Παρεκκλήσι, St. James's Palace] 
 

♪ Η βασιλική οικογένεια ταξιδεύει με πλοίο. Πιθανότατα παίζεται μουσική του 
Χαίντελ. 
 

♪ 5 Μαΐου : Αναβίωση της όπερας Αριοδάντης (Ariodante [HWV 33]). 
[Covent Garden Theatre]  
Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση στο Λονδίνο του Τζοακίνο Κόντι, επονομαζόμενος και 
"Γκιτσιέλο" (σοπράνο-καστράτο). 
 

♪ 12 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Αταλάντη (Atalanta [HWV 35]). 
Αφιερώνεται στο Πρίγκιπα της Ουαλίας. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 9 Ιουνίου : Λήξη σεζόν. 
 

♪ 14 Αυγούστου : Αρχίζει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Ιουστίνος  
(Giustino [HWV 37]). 
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♪ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος : Φτάνει στο Λονδίνο ο Ντομένικο Ανιμπάλι  
(άλτο–καστράτο) και εντάσσεται στην εταιρεία του Covent Garden Theatre του 
Χαίντελ. 
 

♪ 7 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του πρώτου προσχέδιου της όπερας 
Ιουστίνος (Giustino [HWV 37]). 
 

♪ 15 Σεπτεμβρίου : Ξεκινά να συνθέτει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Αρμίνιο 
(Arminio [HWV 36]). 
 

♪ 3 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Αρμίνιο (Arminio [HWV 
36]). 
 

♪ 14 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει την τελική παρτιτούρα της όπερας Αρμίνιο 
(Arminio [HWV 36]). 
 

♪ 15 Οκτωβρίου : Ξεκινά να συνθέτει την τελική παρτιτούρα της όπερας Ιουστίνος 
(Giustino [HWV 37]). 
 

♪ 20 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει την τελική παρτιτούρα της όπερας Ιουστίνος 
(Giustino [HWV 37]). 
 

♪ 6 Νοεμβρίου : Ανοίγει η σεζόν με την αναβίωση της όπερας Αλτσίνα (Alcina [HWV 
34]) χωρίς μπαλέτο. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 20 & 27 Νοεμβρίου : Αναβίωση της όπερας της όπερας Αταλάντη  
(Atalanta [HWV 35]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 8 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Πώρος (Poro, re dell'Indie [HWV 28]). 
[Covent Garden Theatre]  
Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Ντομένικο Ανιμπάλι (άλτο-καστράτο) στο 
Λονδίνο. 
 

♪ 18 Δεκεμβρίου : Αρχίζει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Βερενίκη  
(Berenice, regina d'Egitto [HWV 38]). 
 

♪ Ο Γ.Σ.Μπαχ διορίζεται επίτιμος συνθέτης (Hofkomponist) της Αυλής της Δρέσδης. 
 

♪ Πεθαίνει ο Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι, σε ηλικία 26 χρόνων. [Pozzuoli, Ιταλία] 
 

♪ Πεθαίνει ο Αντόνιο Καλντάρα, σε ηλικία 65 χρόνων. [Βιέννη] 

1737 –- Η Όπερα της Αριστοκρατίας κλείνει... 
Ο Χαίντελ είναι νικητής, αλλά με ποιο τίμημα;... 

Πεθαίνει ένας βασιλικός προστάτης (52) 
 

♪ 12 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Αρμίνιο (Arminio [HWV 36]). 
[Covent Garden Theatre]  
 

♪ 18 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Βερενίκη  
(Berenice, regina d'Egitto [HWV 38]). 
 

♪ 27 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει την τελική παρτιτούρα της όπερας Βερενίκη (Berenice, 
regina d'Egitto [HWV 38]). 
 

♪ 29 Ιανουαρίου : Αναβιώνει την όπερα Παρθενόπη (Partenope [HWV 27]). 
[Covent Garden Theatre] 
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♪ 16 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ιουστίνος (Giustino [HWV 37]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 28 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του I like the am'rous youth that's free [HWV 228.11]. Το 
τραγουδάει η Κάθριν Κλάιβ στην κωμωδία του Τζέιμς Μίλερ, The Universal Passion. 
[Drury Lane Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 9 & 11 Μαρτίου : Αναβίωση του Parnasso in festa [HWV 73].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 2 Μαρτίου : Ξεκινά εκτεταμένη διασκευή του πρώτου του ιταλικού ορατορίου και το 
μετονομάζει σε Ο θρίαμβος του Χρόνου και της Αληθείας  
(Il trionfo del Tempo e della Verità [HWV 46b]). 
 

♪ 14 Μαρτίου : Ολοκληρώνει τη διασκευή του ορατορίου Ο θρίαμβος του Χρόνου και της 
Αληθείας (Il trionfo del Tempo e della Verità [HWV 46b]). 
 

♪ 16 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο  
(Alexander's Feast [HWV 75]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ο θρίαμβος του Χρόνου και της Αληθείας  
(Il trionfo del Tempo e della Verità [HWV 46b]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 6 & 7 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 13 Απριλίου : Παθαίνει ρευματισμούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά 
το δεξί του χέρι. 
 

♪ 30 Απριλίου : Αναφέρεται ότι ο Χαίντελ ανακάμπτει από τους ρευματισμούς. 
 

♪ Μαΐου : Ο Χένρι Κάρει και ο Λαμπ κάνουν την παραγωγή του The Dragon of 
Wantley, μία σάτιρα-παρωδία που επιτίθεται στο Φαρινέλι και στην όπερα Ιουστίνος 
(Giustino [HWV 37]). 
 

♪ 14 Μαΐου : Αναφέρεται για το Χαίντελ ότι  
"βρίσκεται σε μεγάλη αδράνεια...με μια παραλυτική διαταραχή, προς το παρόν δε 
χρησιμοποιεί καθόλου το δεξί του χέρι". 

♪ 18 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Βερενίκη(Berenice, regina d'Egitto [HWV 38]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 28 Μαΐου : Ανακοινώνεται ότι η ολοκληρωμένη παρτιτούρα του ορατορίου 
Αλεξάνδρου Συμπόσιο(Alexander's Feast [HWV 75]) είναι διαθέσιμη μετά συνδρομής. 
 

♪ 10 & 21 Ιουνίου : Αναβίωση της όπερας Αλτσίνα (Alcina [HWV 34]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 11 Ιουνίου : Τελευταία παράσταση της Όπερας της Αριστοκρατίας στο King’s 
Theatre. 
 

♪ Ο Φαρινέλι εγκαταλείπει το Λονδίνο. 
 

♪ 25 Ιουνίου : Η σεζόν του Covent Garden Theatre κλείνει με το ορατόριο Αλεξάνδρου 
Συμπόσιο(Alexander's Feast [HWV 75]). [Covent Garden Theatre] 
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♪ Σεπτέμβριος : Ταξιδεύει στο Αιξ-λα-Σαπέλ (Άαχεν, μέσω Τάμπριτζ Γουέλς) για 
περίπου 6 εβδομάδες, σε ιαματικά λουτρά για να θεραπεύσει την παράλυσή του. 
Συνοδεύεται από τον Τζον Κρίστοφερ Σμιθ, τον πρεσβύτερο. 
 

♪ Μέσα Οκτώβρη : Άριες από όπερες του Χαίντελ συντελούν ένα παστίτσιο, Hermann 
von Balcke. [Elbing, στη Βαλτική Θάλασσα] 
 

♪ 29 Οκτωβρίου : Νέα εταιρεία όπερας ανοίγει στο King’s Theatre (πιθανότατα με 
διευθυντή τον Χάιντεγκερ). Ο Χαίντελ συμφωνεί να συνθέσει για αυτούς. 
 

♪ 7 Νοεμβρίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 15 Νοεμβρίου : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Φαραμόντο (Faramondo [HWV 39]). 
 

♪ 20 Νοεμβρίου : Πεθαίνει η Βασίλισσα Καρολίνα. Οι παραστάσεις της όπερας 
ακυρώνονται για το υπόλοιπο της χρονιάς. 
 

♪ 4 Δεκεμβρίου : Ολοκληρώνει την 1η Πράξη και τη 2η Πράξη της όπερας 
Φαραμόντο (Faramondo [HWV 39]). 
 

♪ 12 Δεκεμβρίου: Ολοκληρώνει τον επικήδειο ύμνο για τη Βασίλισσα Καρολίνα, The 
Ways of Zion do Mourn [HWV 264]. 
 

♪ 17 Δεκεμβρίου : Το The Ways of Zion do Mourn (HWV 264) παίζεται κατά τη διάρκεια 
της κηδείας της Βασίλισσας Καρολίνας.  
[King Henry VII's Chapel, Αββαείο του Γουέστμινστερ] 
 

♪ 24 Δεκεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Φαραμόντο (Faramondo [HWV 
39]). 
 

♪ 26 Δεκεμβρίου : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Ξέρξης (Serse [HWV 40]). 
 

 

1738 -– Επιστροφή στο King's Theatre... 
Σύλληψη του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω (53) 

 

♪ 3 Ιανουαρίου : Ανοίγει η σεζόν με την πρεμιέρα της όπερας 
Φαραμόντο (Faramondo [HWV 39] [King’s Theatre, Λονδίνο]). Αυτή είναι η πρώτη 
εμφάνιση στο Λονδίνο του Γκαετάνο Ματζοράνο, ο επονομαζόμενος και "Καφαρέλι" 
(σοπράνο-καστράτο). 
 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ξέρξης (Serse [HWV 40]). 
 

♪ 25 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Αλέξανδρος Σέβηρος  
(Alessandro Severo [HWV A13]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 8 Μαρτίου : Το ορατόριο Αλεξάνδρου Συμπόσιο  
(Alexander's Feast [HWV 75])εκδίδεται μετά συνδρομής. 
 

♪ 28 Μαρτίου: Ανεβαίνει ένα ορατόριο και τα κέρδη διατίθενται στο Χαίντελ.  
"Εκείνη τη νύχτη πήρε £1000"  [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 15 Απριλίου : Πρεμιέρα της όπερας Ξέρξης (Serse [HWV 40]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
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♪ 18 Απριλίου: Όπως αναφέρεται στη London Daily Post: 
"Έχουμε πληροφορηθεί από πολύ καλές πηγές ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα 
άγαλμα προς τιμήν του κυρίου Χαίντελ. Μια εξαίσια δουλειά που έγινε από τον 
ιδιοφυή κύριο Ρουμπιλιάκ. Το άγαλμα θα τοποθετηθεί επίτηδες στο μεγάλο άλσος, 
στους κήπους Vaux-Hall, κατά τη διακριτική δαπάνη του κυρίου Τάιερς, 
εργολάβου της επιχείρησης, ο οποίος αναλογιζόμενος της πραγματικής αξίας του 
αμίμητου Δασκάλου, θεώρησε ότι είναι πρέπον να στηθεί ένα ομοίωμά του εκεί, 
όπου η Αρμονία του έχει τόσο συχνά μαγέψει τα μεγαλύτερα πλήθη και μας έχει 
εμπνεύσει την πιο βαθιά ηρεμία και την πιο αξιοπρεπή συμπεριφορά. Πιστεύεται 
ότι η δαπάνη του αγάλματος δεν μπορεί να κόστισε λιγότερο από τριακόσιες 
λίρες." 

♪ 23 Απριλίου : Πρώτη συνάντηση συνδρομητών του "Ταμείου για τη Στήριξη των 
Παρηκμασμένων Μουσικών" (νυν Βασιλικός Σύλλογος των Μουσικών, δημιουργήθηκε 
όταν η χήρα και τα παιδιά του Τζον Κίτς [όμποε σολίστ του Χαίντελ] βρέθηκαν σε 
κατάσταση φτώχειας στους δρόμους του Λονδίνου. Ο Χαίντελ είναι ιδρυτικός 
συνδρομητής μαζί με τον Μπόις, τον Αρν, τον Γκριν και τον Πεπούς.  
[Crown & Anchor Tavern, Λονδίνο] 
 

♪ 1 Μαΐου : Η σεζόν στους Κήπους Vauxhall ανοίγει με την έκθεση του νέου 
αγάλματος του Χαίντελ από τον Λουί Φρανσουά Ρουμπιλιάκ.  
(Το άγαλμα χρηματοδοτήθηκε από τον διευθυντή των Κήπων Vauxhall,  
Τζόναθαν Τάιερς, για £300)  
(Το άγαλμα βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Αλβέρτου και Βικτώριας) 
 

♪ 24 Μαΐου : Ο Χάιντεγκερ αναζητά συνδρομητές για την νέα σεζόν όπερας. 
 

♪ 6 Ιουνίου : Λήξη σεζόν στο King’s Theatre. 
 

♪ 23 Ιουλίου : Ξεκινά να συνθέτει το πρώτο προσχέδιο της παρτιτούρας του ορατορίου 
Σαούλ (Saul [HWV 53]). 
 

♪ 25 Ιουλίου : Λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος από τον κόσμο για την νέα σεζόν που 
πρότεινε ο Χάιντεγκερ, παραιτείται από τα σχέδιά του. 
 

♪ 15 Αυγούστου : Ολοκληρώνει το πρώτο προσχέδιο του ορατορίου Σαούλ  
(Saul [HWV 53]). 
 

♪ 9 Σεπτεμβρίου : Ξεκινά να συνθέτει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Ιμενέο 
(Imeneo [HWV 41]). 
 

♪ 18 Σεπτεμβρίου : Τον επισκέπτεται ο Τσαρλς Τζένενς και του κάνει διάφορες 
προτάσεις σχετικά με τη διασκευή του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]) αφού 
βρίσκει το Χαίντελ "γεμάτο ιδιοτροπίες" σχετικά με την παραγωγή του ορατορίου. 
(Δείτε την επόμενη παράγραφο) 
 

♪ 19 Σεπτεμβρίου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει στον νεαρό συγγενή του Λόρδο Γκέρνσει 
(αργότερα Κόμης του Άιλσφορντ και κληρονόμος της συλλογής του Τζένενς από 
παρτιτούρες του Χαίντελ):  
"Το κεφάλι του κυρίου Χαίντελ είναι γεμάτο ιδιοτροπίες περισσότερο από ποτέ: 
Βρήκα χτες στο δωμάτιό του ένα πολύ αλλόκοτο όργανο, το οποίο αποκαλεί 
Καριγιόν και λέει ότι κάποιοι το αποκαλούν Σιδερά, υποθέτω επειδή όσον αφορά 
τον ήχο, ακούγεται σαν σφυριά να χτυπάνε πάνω σε αμόνια. Παίζεται με πλήκτρα 
όπως ένα τσέμπαλο, και με αυτό το κυκλώπειο όργανο σκοπεύει να αλλάξει 
τελείως τον καημένο τον Σαούλ. Η δεύτερή του ιδιοτροπία είναι ένα όργανο αξίας 
500£, το οποίο (επειδή διαθέτει πολλά χρήματα) το έχει παραγγείλει από τον Μος 
του Μπερνέτ: αυτό το όργανο, λέει, είναι τόσο σωστά φτιαγμένο, ώστε όταν 
κάθεται σε αυτό, έχει καλύτερο έλεγχο των Ερμηνευτών του από ότι είχε πριν. Και 
είναι φοβερά ενθουσιασμένος με τη σκέψη ότι το ορατόριό του θα μπορεί να 
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ερμηνευτεί με καταπληκτική ακρίβεια με τη βοήθεια αυτού του οργάνου: έτσι στο 
μέλλον αντί να χτυπάει το ρυθμό στο ορατόριό του, θα κάθεται στο όργανό του όλη 
την ώρα με την πλάτη του γυρισμένη στο κοινό. Η τρίτη του ιδιοτροπία είναι ένα 
Αλληλούια που έχει επινοήσει για το τέλος του ορατορίου του από τότε που πήγα 
στην επαρχία, επειδή σκέφτηκε ότι ο επίλογος του ορατορίου δεν ήταν αρκετά 
μεγαλειώδης. Εν τούτοις αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν δικό του λάθος, γιατί τα 
λόγια θα είναι βαρετά σε μια τέτοια μουσική, γιατί αυτό το Αλληλούια, όσο 
μεγαλειώδες κι αν είναι, δε βγάζει νόημα και δεν έχει καμία συνοχή με αυτό που 
προηγείται. Και αυτό είναι το πιο παράξενο, γιατί αρνήθηκε να βάλει ένα 
Αλληλούια στο τέλος του πρώτου ρεφρέν στο ορατόριο, που είχα βάλει εγώ, με την 
πρόφαση ότι θα έκανε το όλο έργο πολύ μεγάλο. Θα μπορούσα να σου πω κι άλλες 
ιδιοτροπίες του, αλλά πήγε αργά και θα αφήσω τα υπόλοιπα για την επόμενη 
φορά, που μέχρι τότε, δίχως αμφιβολία, θα έχουν δημιουργηθεί καινούργιες στο 
μυαλό του." 

♪ 20 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει το πρώτο προσχέδιο της όπερας Ιμενέο  
(Imeneo [HWV 41]). 
 

♪ 27 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει την τελική παρτιτούρα του ορατορίου Σαούλ  
(Saul [HWV 53]). Περιλαμβάνονται και μερικές προτάσεις του Τσαρλς Τζένενς. 
 

♪ 1 Οκτωβρίου : Ξεκινά να συνθέτει το Moses' Song (Μέρος Β’) από το ορατόριο Ισραήλ 
εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ 4 Οκτωβρίου : Ο Τζον Γουόλς, ο νεότερος, εκδίδει το Opus 4 organ concerti  
[HWV 289-294]. 
 

♪ 11 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο του Moses' Song (Μέρος Β’) από το 
ορατόριο Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ 15 Οκτωβρίου : Ξεκινά να συνθέτει το Exodus (Μέρος Α’) από το ορατόριο Ισραήλ εν 
Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ 20 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει προσχέδιο του Exodus (Μέρος Α’) από το ορατόριο 
Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ 28 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει το συμπλήρωμα του Exodus (Μέρος Α’) από το 
ορατόριο Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ 1 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει το συμπλήρωμα του Moses' Song (Μέρος Β’) από το 
ορατόριο Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]). 
 

♪ Νοικιάζει το King’s Theatre από το Χάιντεγκερ για 12 νύχτες και προετοιμάζεται για 
μια σεζόν βασισμένη σε ορατόρια. 
 

♪ Ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788) εντάσσεται 
στην υπηρεσία του μέλλοντος Φρειδερίκου του Μέγα. 
 

♪ Εκδίδεται στο Λονδίνο η πρώτη συλλογή έργων για πληκτροφόρο του Ντομένικο 
Σκαρλάτι, "Essercizi per gravicembalo". 
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1739 -– Μετεγκατάσταση ξανά... 
Συνύπαρξη με τον ανταγωνισμό: Ανοίγει η εταιρεία όπερας "Middlesex"... 

Η πρώτη σεζόν ορατορίου... 
Σε πόλεμο για ένα αυτί; (54) 

 

♪ 16 Ιανουαρίου : Η νέα σεζόν ανοίγει με το ορατόριο Σαούλ (Saul [HWV 53]) με τη 
συνοδεία μιας πολύ μεγάλης ορχήστρας που περιλαμβάνει καριγιόν, εκκλησιασιτκό 
όργανο, και δύο από τα "μεγαλύτερα τύμπανα του Πύργου[του Λονδίνου], 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αρκετά θορυβώδη σε περίπτωση που οι 
τραγουδιστές δεν τραγουδούν καλά" γράφει ο Λόρδος Γουέντγουόρθ.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] Τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνιση του Γεωργίου Β’ σε 
παράσταση του Χαίντελ. 
 

♪ 22 Ιανουαρίου : Ανακοινώνεται ότι η παράσταση του ορατορίου Σαούλ  
(Saul [HWV 53]) περιλαμβάνει "πολλά νέα κοντσέρτα για εκκλησιαστικό όργανο". 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο  
(Alexander's Feast [HWV 75]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 28 Φεβρουαρίου : Ο Τζον Γουόλς ο νεότερος εκδίδει το Trio Sonatas, Opus 5. 
 

♪ 3 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Θρίαμβος του Χρόνου και της Αληθείας (Il 
trionfo del Tempo e della Verità [HWV 46b]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 20 Μαρτίου : Το ορατόριο Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's Feast [HWV 75]) με ένα 
νέο κοντσέρτο, το Organ Concerto σε Λα Μείζονα, "2ο Σετ" No 2 [HWV 296a], "για τη 
στήριξη του Ταμείου των Παρηκμασμένων Μουσικών και των οικογενειών τους". 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 2 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Organ Concerto σε Φα μείζονα, "2ο Σετ" 
No 1 [HWV 295] (που περιλαμβάνει την τρίτη κίνηση που αργότερα γίνεται γνωστή 
ως Ο Κούκος και το Αηδόνι [The Cuckoo and the Nightingale]). 
 

♪ 4 Απριλίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54] με 
το Organ Concerto σε Φα μείζονα, "2ο Σετ" No 1 [HWV 295].  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 7 Απριλίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54] με 
την προσθήκη τεσσάρων ιταλικών και αγγλικών αριών από παλιότερα έργα.  
 

♪ 24 Απριλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ο Ζευς στο Άργος (Giove in Argo 
[HWV A14]). 
 

♪ 1 Μαΐου : Πρεμιέρα της όπερας Ο Ζευς στο Άργος (Giove in Argo [HWV A14]  
[King’s Theatre, Λονδίνο]). 
 

♪ 5 Μαΐου : Η σεζόν κλείνει με το ανέβασμα της όπερας Ο Ζευς στο Άργος  
(Giove in Argo [HWV A14] [King’s Theatre, Λονδίνο]). 
 

♪ Ο Χαίντελ καταλήγει σε συμφωνία με τον Τζον Ριτς για να χρησιμοποιεί το Lincoln's 
Inn Fields Τheatre την επόμενη σεζόν. 
 

♪ Σεπτέμβριος: Ξεκινά τη σύνθεση του Opus 6 "Grand Concertos". 
 

♪ 15 Σεπτεμβρίου : Ξεκινά να συνθέτει το A Song for St. Cecilia's Day [HWV 76] σε 
λόγια του Ντρίντεν. 
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♪ 24 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του A Song for St. Cecilia's Day  
[HWV 76]. 
 

♪ 29 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Σολ μείζονα, Op 
6 No 1 [HWV 319]. 
 

♪ 4 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Φα μείζονα,  
Op 6 No 2 [HWV 320]. 
 

♪ 6 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Μι ελάσσονα,  
Op 6 No 3 [HWV 321]. 
 

♪ 8 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Λα ελάσσονα,  
Op 6 No 4 [HWV 322]. 
 

♪ 10 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Ρε μείζονα,  
Op 6 No 5 [HWV 323]. 
 

♪ 10-11 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Φα μείζονα, Op 
6 No 9 [HWV 327]. 
 

♪ 12 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Σι ύφεση μείζονα, 
Op 6 No 7 [HWV 325]. 
 

♪ 15 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Σολ ελάσσονα, Op 
6 No 6 [HWV 324]. 
 

♪ 17 Οκτωβρίου : Βασιλική Επιχορήγηση για το Νοσοκομείο Foundling ("Νοσοκομείο 
για τη Συντήρηση και την Εκπαίδευση Εκτεθειμένων και Παραμελημένων Μικρών 
Παιδιών ", νυν "Ίδρυμα Τόμας Κόραμ") όπως το οραματίστηκε ο Τόμας Κόραμ, ένας 
καπετάνιος. 
 

♪ 18 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Ντο ελάσσονα, Op 
6 No 8 [HWV 326]. 
 

♪ 19 Οκτωβρίου : Ξεκινά ο "Πόλεμος για το αυτί του Τζένκινς" (1739-41). Πρόκειται 
για μία διαμάχη ανάμεσα σε Αγγλία και Ισπανία. Ξεκίνησε σαν εμπορική 
αντιπαλότητα μεταξύ των δύο δυνάμεων και κατέληξε στον "Πόλεμο της αυστριακής 
διαδοχής". (Δείτε παρακάτω) Το συμβάν που έδωσε το όνομα στον πόλεμο έγινε το 
1731 όταν, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τζένκινς, πλοιάρχου του πλοίου Ρεβέκκα, 
Ισπανοί ακτοφύλακες του έκοψαν το αυτί. Η αληθινή αιτία του πολέμου ήταν το 
αγγλικό λαθρεμπόριο  και ο αποκλεισμός των Άγγλων από το εμπόριο των 
ισπανικών αποικιών, αλλά η ιστορία του Τζένκινς στη Βουλή των Κοινοτήτων 
(1738)ενίσχυσε τη διαμάχη, δείχνοντας το εναπομείναν αυτί του και δημιουργώντας 
έτσι μια τεράστια προπαγάνδα που ανάγκασε τον απρόθυμο Ρόμπερτ Γουόλπολ να 
κηρύξει πόλεμο. Οι εχθροπραξίες περιορίστηκαν σε ναυμαχίες. 
 

♪ 20 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Σι ελάσσονα,  
Op 6 No 12 [HWV 330]. 
 

♪ 22 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Ρε ελάσσονα,  
Op 6 No 10 [HWV 328]. 
 

♪ 29 Οκτωβρίου : Διαφημίζει συνδρομή για έκδοση των κοντσέρτων του. 
 

♪ 30 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Concerto Grosso σε Λα μείζονα,  
Op 6 No 11 [HWV 329]. 
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♪ 31 Οκτωβρίου : Του χορηγείται δεύτερο βασιλικό διάταγμα για αποκλειστικά 
δικαιώματα έκδοσης της μουσικής του για 14 χρόνια. 

♪ 22 Νοεμβρίου (St. Cecilia's Day): Ανοίγει η νέα σεζόν. Πρεμιέρα του A Song for St. 
Cecilia's Day (HWV 76) μαζί με το ορατόριο Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's 
Feast [HWV 75]). 
  

♪ 1 Δεκεμβρίου : Η εταιρεία όπερας "Middlesex" (ονομάστηκε έτσι από τον Κόμη του 
Μίντλσεξ, Τσαρλς Σάκβιλ, διάδοχο του Δούκα του Ντόρσετ) κάνει έναρξη σεζόν. 
Μέσα στους τραγουδιστές της συγκαταλέγεται και ο Τζοβάνι Καρεστίνι (μέτσο 
σοπράνο-καστράτο). [Little Theater, Λονδίνο] 
 

♪ 13 Δεκεμβρίου : Αναβίωση της όπερας Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea  
[HWV 49b] απόδοση στην πλήρη αγγλική του μορφή) μαζί με το Ode for St. Cecilia's 
Day (HWV 76). [Lincoln's Inn Fields Τheatre] Αυτή είναι η πρώτη φορά που η όπερα 
Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea [HWV 49b] χωρίζεται σε δύο πράξεις. Η παράσταση 
περιλαμβάνει δύο από τα νέα "Grand Concertos" (Opus 6) . 
 

1740 –- Ξεκινά ο "Πόλεμος της αυστριακής διαδοχής"... 
Γαμήλια μουσική III (55) 

 

♪ 19 Ιανουαρίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο 
Μετριοπαθής (L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). 
 

♪ 25 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του 1ου Μέρους του ορατορίου Ο Εύθυμος, 
ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής (L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). 
 

♪ 2 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του 2ου Μέρους του ορατορίου Ο Εύθυμος, 
ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής (L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). 
 

♪ 4 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του 3ου Μέρους του ορατορίου Ο Εύθυμος, 
ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής (L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). 
 

♪ 6 Φεβρουαρίου : Το ανέβασμα της όπερας Άκις και Γαλάτεια  
(Acis and Galatea [HWV 49b] αναβάλλεται λόγω μεγάλου παγετού στο Λονδίνο. 
 

♪ 17 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Organ Concerto σε Σι ύφεση 
μείζονα, Op 7 No 1 [HWV 306]. 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Έναρξης της σαρακοστιανής σεζόν με την όπερα Άκις και Γαλάτεια 
(Acis and Galatea [HWV 49b]). [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 27 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]) με νέο κοντσέρτο, το Organ Concerto 
σε Σι ύφεση μείζονα, Op 7 No 1 [HWV 306]. 
[Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 21 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]) με πρώτο ανέβασμα 
ενός  ακόμα "Grand Concerto". [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 26 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]). 
[Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 28 Μαρτίου : Ανεβαίνει η όπερα Άκις και Γαλάτεια (Acis and Galatea [HWV 49b] μαζί 
με το Ode for St. Cecilia's Day (HWV 76) για τη στήριξη του Ταμείου των 
Παρηκμασμένων Μουσικών. [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
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♪ 1 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω (Israel in Egypt [HWV 54]) 
με πρώτο ανέβασμα ενός  ακόμα "Grand Concerto". [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 21 Απριλίου : Ο Τζον Γουόλς ο νεότερος εκδίδει το Concerti Grossi, Op 6 Nos 1-12 
("Twelve Grande Concertos in 7 Parts" [HWV 319-30]). 
 

♪ 23 Απριλίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]), που περιλαμβάνει πρώτες 
παρουσιάσεις δύο ακόμα "Grand Concertos". [Lincoln’s Inn Fields Τheater]  
Λήξη σεζόν. 
 

♪ 8 Μαΐου : Παίζεται κάποιος ύμνος στο γάμο της Πριγκίπισσας Μαρίας.  
[Chapel Royal] 
 

♪ 31 Μαΐου : Πεθαίνει ο Φρειδερικός Γουλιέλμος Α’ της Πρωσίας. (Τον διαδέχεται ο 
Φρειδερίκος Β’- "Φρειδερίκος ο Μέγας") Ο Καρλ Χάινριχ Γκράουν διορίζεται 
διευθυντής (Kapellmeister) και ο Κ.Φ.Εμ. Μπαχ αρχιτσεμπαλίστας στην Αυλή του 
Βερολίνου.  
 

♪ Αρχές Ιουλίου : Ταξιδεύει στην Ευρώπη. 
 

♪ 9 Σεπτεμβρίου : Παίζει στο διάσημο εκκλησιαστικό όργανο που φτιάχτηκε από τον 
Κρίστιαν Μιούλερ το 1735-36. [de Grote of St. Bavo, Haarlem, Ολλανδία] 
 

♪ 22 Σεπτεμβρίου : Η ολλανδική εφημερίδα από το Χάρλεμ Hamburger Relations-
Courier αναφέρει: 
"Man sagt, dass vorbemeldeter Hr. Hendel sich nach Berlin zu begeben 
entschlossen sey." 
"Λέγεται ότι ο κύριος Χαίντελ πάει στο Βερολίνο για να αποφασίσει" 

♪ Αρχές Οκτωβρίου: Επιστρέφει στο Λονδίνο. Συνεχίζει να δουλεύει πάνω στην 
όπερα Ιμενέο (Imeneo [HWV 41]). 
 

♪ 10 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Ιμενέο (Imeneo [HWV 41]). 
 

♪ 20 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο τελευταίος αυτοκράτορας των Αψβούργων, Κάρολος 
ΣΤ’. Πριν το θάνατό του, πολλές από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Πρωσίας, της 
Ρωσίας και της Ολλανδίας,  είχαν εγγυηθεί ότι θα τον διαδεχτεί η κόρη του Καρόλου, 
Μαρία Τερέζα. Ωστόσο, μετά το θάνατο του Καρόλου Στ’ εμφανίστηκαν τρεις ακόμα 
διεκδικητές του θρόνου. Ήταν οι: Κάρολος Αλβέρτος, εκλέκτορας της Βαυαρίας 
(μέλλων Κάρολος Ζ’, Ρωμαίος αυτοκράτορας), Αύγουστος Γ’, εκλέκτορας της 
Σαξονίας και βασιλιάς της Πολωνίας και ο Βουρβόνος Βασιλιάς Φίλιππος Ε’της 
Ισπανίας. Ο Φίλιππος Ε’ διεκδίκησε τα Αψβούργεια εδάφη επειδή ήταν βασιλιάς της 
Ισπανίας από το 1516 μέχρι το 1556. Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στην 
Ισπανία ξεκινώντας τον "Πόλεμο της αυστριακής διαδοχής". Ο πόλεμος διεξάγεται 
από μια συμμαχία από τη Βαυαρία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σαρδηνία, την 
Πρωσία και τη Σαξονία ενάντια στην Αυστρία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη 
Βρετανία. Η βορειοαμερικανική σύγκρουση αναφέρεται ως "ο πόλεμος του βασιλιά 
Γεωργίου". 
 

♪ 27 Οκτωβρίου : Ξεκινά τη σύνθεση της όπερας Δηιδάμεια (Deidamia [HWV 42]). 
♪ 7 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της 1ης και 2ης Πράξης της όπερας Δηιδάμεια 

(Deidamia [HWV 42]). 
♪ 8 Νοεμβρίου : Εκδίδεται  το "2ο Σετ" των organ concertos (HWV 295-300) σαν 

μεταγραφές για σόλο πληκτροφόρο. Έναρξη νέας σεζόν όπερας, ωδών και 
ορατορίων με την αναβίωση του Parnasso in festa (HWV 73). [Lincoln’s Inn Fields 
Τheatre] 
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♪ 14 Νοεμβρίου : Ξεκινά τη σύνθεση της 3ης Πράξης της όπερας Δηιδάμεια 
(Deidamia [HWV 42]). 
 

♪ 20 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της όπερας Δηιδάμεια  
(Deidamia [HWV 42]). 
 

♪ 22 Νοεμβρίου : Πρεμιέρα της όπερας Ιμενέο (Imeneo [HWV 41]). Ανακοινώνεται ως 
"οπερέτα". [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 16 Δεκεμβρίου : Η Πρωσία εισβάλει στην Σιλεσία που ήταν στην κατοχή των 
Αψβούργων. 
 

1741 -– Πρόσκληση στο Δουβλίνο... 
Ο Μεσσίας γράφεται σε 24 ημέρες! (56) 

 
♪ 10 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα της όπερας Δηιδάμεια (Deidamia [HWV 42]). 

[Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 31 Ιανουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). 
[Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 10 Φεβρουαρίου : Τελευταίο ανέβασμα της όπερας Δηιδάμεια (Deidamia [HWV 42]) 
[Little Theatre]  
Αυτή είναι και η τελευταία καταγεγραμμένη παράσταση όπου ο Χαίντελ διηύθυνε 
μια όπερά του. 
 

♪ 28 Φεβρουαρίου : Αναβίωση της όπερας Άκις και Γαλάτεια  
(Acis and Galatea [HWV 49b]). [Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 14 Μαρτίου : Ανεβαίνει το Parnasso in Festa [HWV 73] (πιθανότατα δεν διηύθυνε ο 
Χαίντελ) για τη στήριξη του Ταμείου των Παρηκμασμένων Μουσικών.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 18 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]). 
[Lincoln’s Inn Fields Τheatre] 
 

♪ 4 Απριλίου : Μια επιστολή στην εφημερίδα London Daily Post αναφέρει μια φήμη 
ότι ο Χαίντελ σκοπεύει να εγκαταλείψει την Αγγλία και κάνει έκκληση για στήριξη 
του Χαίντελ. 
 

♪ 8 Απριλίου : Ανεβαίνει το ορατόριο Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55] πιθανότατα χωρίς το 3ο Μέρος) μαζί 
με το Ode for St. Cecilia's Day [HWV 76]. [Lincoln’s Inn Fields Theatre] 
Λήξη της  τελευταίας σεζόν του Χαίντελ στο Lincoln’s Inn Fields Theatre. 
 

♪ 1 Ιουλίου : Ολοκληρώνεται το ντουέτο Quel fior che all'alba ride [HWV 192]. 
 

♪ 3 Ιουλίου : Ολοκληρώνεται το ντουέτο Nò, di voi non vo' fidarmi [HWV 189]. 
 

♪ 10 Ιουλίου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει σε μια επιστολή σε έναν φίλο του, τον 
Έντουαρντ Χόλντσγουορθ (Edward Holdsworth, 1684-1746) :  
"Ο Χαίντελ λέει ότι δεν θα κάνει τίποτα τον ερχόμενο Χειμώνα, αλλά ελπίζω να 
τον πείσω να μελοποιήσει άλλη μία Συλλογή της Αγίας Γραφής που έχω κάνει για 
εκείνον και να ανέβει με τα κέρδη δικά του τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ελπίζω να 
εναποθέσει όλη του την ιδιοφυία και δεξιοτεχνία σε αυτό και ότι η σύνθεση θα 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενη σύνθεσή του , καθώς το θέμα ξεπερνάει οποιοδήποτε 
άλλο θέμα. Το θέμα είναι ο Μεσσίας." 
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♪ 18 Ιουλίου : Ανεβαίνει το "Celebrated Fire Music", που αρχικά είχε γραφτεί για την 
όπερα Αταλάντη (Atalanta [HWV 35] Συνήθως συγχέεται με το Music for the Royal 
Fireworks [HWV 351]. [Cuper's Gardens] 
 

♪ 28 Ιουλίου : Πεθαίνει ο Αντόνιο Βιβάλντι σε ηλικία 63 χρόνων. [Βιέννη] 
 

♪ Αρχές Αυγούστου : Δέχεται πρόσκληση από τον Δούκα του Ντέβονσαιρ, Γουίλιαμ 
Κάβεντις, να επισκεφτεί το Δουβλίνο τη χειμερινή σεζόν. 
 

♪ 22 Αυγούστου : Ξεκινά να συνθέτει προσχέδιο του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). 
 

♪ 28 Αυγούστου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο του 1ου Μέρους του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). 
 

♪ 6 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο του 2ου Μέρους του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). 
 

♪ Αφού έγραψε το κομμάτι του Αλληλούια, λέγεται ότι αναφώνησε στον υπηρέτη του 
με δάκρυα στα μάτια: "Νόμιζα πως είδα όλο τον Παράδεισο μπροστά μου και ο 
ίδιος ο Θεός καθόταν στο θρόνο Του μαζί με τη συντροφιά των Αγγέλων Του." 

♪ 12 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο του 3ου Μέρους του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). 
 

♪ 14 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει το συμπλήρωμα του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). 
 

♪ 29 Σεπτεμβρίου : Ξεκινά να συνθέτει προσχέδιο του ορατορίου Σαμψών 
(Samson [HWV 57]). 
 

♪ 2 Οκτωβρίου : Ανοίγει στο Δουβλίνο το Great Music Hall . 
 

♪ 29 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο του ορατορίου Σαμψών  
(Samson [HWV 57]). 
 

♪ 31 Οκτωβρίου : Παρακολουθεί την πρώτη παράσταση της νέας εταιρείας 
"Middlesex", Alessandro in Persia, μία όπερα παστίτσιο, με μουσική γραμμένη από έξι 
διαφορετικούς Ιταλούς συνθέτες. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Αρχές Νοεμβρίου : Φεύγει από το Λονδίνο για το Δουβλίνο. Καθυστερεί λίγες 
ημέρες στο Τσέστερ, όπου συναντά τον νεαρό Τσαρλς Μπέρνεϊ, 15 χρόνων. 
 

♪ 2 Δεκεμβρίου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει μια επιστολή στον Έντουαρντ 
Χόλντσγουορθ: "Άκουσα με μεγάλη μου ευχαρίστηση, κατά την άφιξή μου στην 
πόλη, ότι ο Χαίντελ μελοποίησε το ορατόριο του Μεσσία. Αλλά ήταν ταπεινωτικό 
για μένα να ακούσω ότι αντί να το ανεβάσει εδώ, πήγε στην Ιρλανδία με αυτό. 
Ωστόσο ελπίζω να το ακούσουμε όταν επιστρέψει. " 

♪ 18 Νοεμβρίου : Φτάνει στο Δουβλίνο. Βρίσκει κατάλυμα στην Abbey Street. 
 

♪ 10 Δεκεμβρίου : Παίζει εκκλησιαστικό όργανο σε μια λειτουργία, στην οποία 
παίζονται το Utrecht Te Deum [HWV 278], το Jubilate [HWV 279] και το Coronation 
Anthem [HWV 258-61] και τα κέρδη διατέθηκαν στο Νοσοκομείο Mercer's.  
[St. Andrew's Church, Dublin] 
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♪ 23 Δεκεμβρίου : Ανοίγει μια σειρά συνδρομών έξι κοντσέρτων με την αναβίωση του 
ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής (L'Allegro, il Penseroso, ed il 
Moderato [HWV 55]) με δύο concerti grossi και ένα organ concerto. Ο Μετριοπαθής (3ο 
Μέρος ) αποκαθίσταται. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 29 Δεκεμβρίου : Ο Χαίντελ (από το Δουβλίνο)γράφει σε μια επιστολή στον Τσαρλς 
Τζένενς: "Με μεγάλη μου χαρά είδα τη συνέχεια της καλοσύνης σου από το 
γράμμα που με χαρά μου έστειλες, σχετικά με το ορατόριό σου Μεσσίας το οποίο 
μελοποίησα πριν φύγω από την Αγγλία." 

♪ Πεθαίνει ο Γιόχαν Γιόζεφ Φουξ, σε ηλικία 80 χρόνων. [Βιέννη] 

 

1742 -– Ο Μεσσίας γεννιέται (57) 
 

♪ 20 Ιανουαρίου : Αναβίωση της όπερας  Άκις και Γαλάτεια  
(Acis and Galatea [HWV 49b])  και του Ode for St. Cecilia's Day [HWV 76].  
[Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 28 Ιανουαρίου : Ο Σουίφτ, Αρχιμανδρίτης του Καθεδρικού του Αγίου Πατρικίου, 
στο Δουβλίνο, αντιτίθεται στο να τραγουδάνε καθεδρικοί τραγουδιστές σε 
παραστάσεις. 
 

♪ 3 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther[HWV 50b]). 
[Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 11 Φεβρουαρίου : Ο Ρόμπερτ Γουόλπολ παραιτείται από τη Βουλή. 
 

♪ 17 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's 
Feast [HWV 75]), με καινούργιο σόλο για τη Σουζάνα Μαρία Σίμπερ (άλτο)και ένα 
νέο ντουέτο, ανοίγοντας μια δεύτερη σειρά συνδρομών 6 κοντσέρτων.  
[Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]). [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 24 Μαρτίου : Αναβίωση της όπερας Ιμενέο (Imeneo [HWV 41]) ως Hymen, a Serenata, 
στα ιταλικά. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 27 Μαρτίου : Ανακοινώνεται το ανέβασμα του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 
56]) προς όφελος τριών φιλανθρωπιών: "Προς ανακούφιση των φυλακισμένων στις 
διάφορες φυλακές, και για τη στήριξη του Νοσοκομείου Μέρσερ στην Stephen's 
Street και του Φιλανθρωπικού Θεραπευτηρίου στο Ινς Κουέι, τη Δευτέρα,12 
Απριλίου, στο Music Hall, θα ανέβει το νέο μεγαλειώδες ορατόριο του κυρίου 
Χαίντελ, Μεσσίας, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι κύριοι της Χορωδίας και των 
δύο Καθεδρικών, με κάποια κοντσέρτα στο εκκλησιαστικό όργανο από τον κύριο 
Χαίντελ." 

♪ 7 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther[HWV 50b]), κλείνοντας τη 
δεύτερη σειρά συνδρομών του Χαίντελ. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 9 Απριλίου : Δημόσια πρόβα του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). 
[Great Music Hall, Δουβλίνο] 
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♪ 13 Απριλίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56] 
[Great Music Hall, Δουβλίνο]). Εν αναμονή πολύ μεγάλης προσέλευσης είχε 
αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση: "Οι Υπεύθυνοι του Φιλανθρωπικού 
Μουσικού Συλλόγου παρακαλούν τις κυρίες να μην παραστούν με το κρινολίνο 
τους στο Music Hall τη μέρα αυτή. Οι κύριοι παρακαλούνται να έρθουν χωρίς τα 
ξίφη τους." 

♪ 25 Μαΐου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]) μετά από ειδική 
απαίτηση. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 3 Ιουνίου : Το ορατόριο Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) ανεβαίνει στην τελευταία 
συναυλία του Χαίντελ στο Δουβλίνο. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 21 Ιουλίου : Συναυλία προς όφελος της Σεσίλια Αρν (τραγούδησε η κυρία Αρν και η 
κυρία Σουζάν Σίμπερ). Περιλαμβάνει πολλά κομμάτια του Χαίντελ, αν και 
πιθανότατα δεν διηύθυνε ο ίδιος. [Great Music Hall, Δουβλίνο] 
 

♪ 13 Αυγούστου : Αφήνει το Δουβλίνο για το Τσέστερ, Αγγλία. 
 

♪ 9 Σεπτεμβρίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 12 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Σαμψών  
(Samson [HWV 57]) μετά από εκτεταμένες διασκευές.  
(Δείτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 1741) 
 

♪ 31 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ντουέτου Beato in ver chi può  
[HWV 181]. 
 

♪ 2 Νοεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ντουέτου Nò, di voi non vo' fidarmi [HWV 
190]. 
 

♪ 29 Νοεμβρίου : Διασφαλίζεται η αγγλο-πρωσική συμμαχία. 
 

 

1743 –- Ο Χαίντελ και ο Μεσσίας υπό επίθεση... 
Νίκη στο Ντέτινγκεν (58) 

 

♪ 17 Ιανουαρίου : Επιστολή από τον Τσαρλς Τζένενς στον Έντουαρντ Χόλντσγουορθ: 
"Ο Μεσσίας του με απογοήτεψε, μελοποιήθηκε με μεγάλη βιασύνη, παρότι είπε 
ότι θα του πάρει περίπου ένα χρόνο και ότι θα είναι η καλύτερη από όλες τις 
συνθέσεις του. Δεν θα του ξαναδώσω Ιερά Έργα στα χέρια του, για να τα 
κακοποιήσει έτσι." 

♪ 5 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Organ Concerto σε Λα μείζονα,  
Op 7 No 2 [HWV 307]. 
 

♪ 18 Φεβρουαρίου : Ξεκινάει μια σαρακοστιανή σειρά συνδρομών από συναυλίες με 
ορατόρια. Πρεμιέρα του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]). Πιθανή πρεμιέρα 
του Organ Concerto σε Λα μείζονα, Op 7 No 2 [HWV 307]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Επιστολή του Τσαρλς Τζένενς στον Έντουαρντ Χόλντσγουορθ: 
"Όσον αφορά στο Μεσσία, είναι ακόμα στις δυνάμεις του να ξαναπιάσει τα 
αδύναμ μέρη και να τα κάνει ταιριαστά για μια δημόσια παράσταση. Και του έχω 
πει πάρα πολλά πάνω στο θέμα. Αλλά είναι τόσο τεμπέλης και επίμονος που πολύ 
αμφιβάλλω ότι θα τον επηρεάσω." 
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♪ 24 Φεβρουαρίου : Ο Χόρας Γουόλπολ γράφει σε μια επιστολή στον Χόρας Μαν: 
"Ο Χαίντελ μελοποίησε ένα ορατόριο ενάντια στις όπερες και τις επιτυχίες του. 
Προσέλαβε όλες τις θεές από τις φάρσες και τραγουδιστές από το Roast 
Beef ανάμεσα στις πράξεις και από τα δύο θέατρα, με έναν άντρα με μία νότα στη 
φωνή του και ένα κορίτσι χωρίς ούτε μία. Κι έτσι τραγουδάνε και κάνουν γενναία 
αλληλούια και η καλή εταιρεία επαναλαμβάνει το ρετσιτατίβο αν τυχόν έχει 
ρυθμό αυτό που αποκαλούν μελωδία." 

♪ 18 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55]) μαζί με το Ode for St. Cecilia's 
Day [HWV 76]. [Covent Garden Theatre] 
 
 

♪ 19 Μαρτίου : Ανακοινώνεται πρεμιέρα στο Λονδίνο ενός «Νέου Ιερού 
Ορατορίου. Το ορατόριο Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) δεν αναφέρεται με το όνομά 
του. Ένας ανταποκριτής από την Universal Spectator καταδικάζει την εκτέλεση 
ορατορίων, που έχουν μελοποιήσει ιερές λέξεις, με τη φράση "περισπασμός και 
διασκέδαση " στα θέατρα, που τραγουδιούνται από ένα "σύνολο ανθρώπων πλέον 
ακατάλληλων να εκτελέσουν μια τόσο σοβαρή τελετή ", και αναφέρεται στην 
επερχόμενη παράσταση του Μεσσία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα βλασφημίας. 
 

♪ 23 Μαρτίου : Πρώτο ανέβασμα του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) στο 
Λονδίνο. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 31 Μαρτίου : Λήξη της σεζόν με το ορατόριο Σαμψών (Samson [HWV 57]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 11 Απριλίου : Κυκλοφορεί φήμη ότι "ο κύριος Χαίντελ, που ήταν επικίνδυνα 
άρρωστος, έχει πλέον αναρρώσει." 
 

♪ 29 Απριλίου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει σε μια επιστολή Έντουαρντ Χόλντσγουορθ: 
"Επέστρεψε η παραλυτική διαταραχή στο Χαίντελ, που τώρα επηρεάζει το κεφάλι 
του και το λόγο του." 

♪ 4 Μαΐου : Ο Χόρας Γουόλπολ γράφει σε μια επιστολή στον Χόρας Μαν: 
"Πιθανότατα δεν θα έχουμε τελικά καμία όπερα το επόμενο έτος. Ο Χαίντελ έχει 
παράλυση και δεν μπορεί να συνθέσει." 

♪ 3 Ιουνίου: Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Σεμέλη (Semele [HWV 58]). 
 

♪ 27 Ιουνίου : Βρετανοί, Ανοβεριανοί και Εσσιανοί στρατιώτες ("Ο Πραγματιστικός 
Στρατός "), καταφέρνουν νίκη επί των Γάλλων στο Ντέτινγκεν στη Βαυαρία, υπό την 
διοίκηση του Γεωργίου Β’. 
 

♪ 4 Ιουλίου: Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Σεμέλη (Semele [HWV 58]). 
 

♪ Μέσα Ιουλίου : Ο Λόρδος Μίντλσεξ ζητά από το Χαίντελ να συνθέσει όπερες για την 
εταιρεία του. Στην αρχή δέχεται, αλλά αργότερα απορρίπτει την πρότασή του. 
 

♪ 17 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του Dettingen Te Deum [HWV 283]. 
 

♪ 29 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Dettingen Te Deum [HWV 283]. 
 

♪ 30 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του Dettingen Anthem [HWV 265]. 
 

♪ 3 Αυγούστου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Dettingen Anthem [HWV 265]. 
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♪ 24 Αυγούστου - 19 Νοεμβρίου : Εκδίδεται η παρτιτούρα της όπερας Άκις και Γαλάτεια 
(Acis and Galatea [HWV 49b]) σε 10 μέρη. 
 

♪ 26 Αυγούστου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του (Joseph 
and his Brethren [HWV 59]). 
 

♪ 12 Σεπτεμβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του 
(Joseph and his Brethren [HWV 59]). 
 

♪ 13 Σεπτεμβρίου : Υπογράφεται η Συνθήκη του Βορμς (Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, 
Σαρδηνία). Υπόσχονται στο βασιλιά της Σαρδηνίας την Πιατσέντσα και ένα μέρος 
της Λομβαρδίας. 
 

♪ 15 Σεπτεμβρίου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει στον Έντουαρντ Χόλντσγουορθ: 
"Δεν απελπίζομαι ακόμα από το να τον κάνω να ξαναπιάσει το Μεσσία, 
τουλάχιστον θα υποφέρει για την αδιαφορία του. Πληροφορήθηκα ότι μάλλον 
υπέφερε, γιατί είπε στο Λόρδο Γκέρνσει, ότι ένα γράμμα σχετικό που του έγραψα 
συντέλεσε στην τελευταία του ασθένεια. Λέγεται επίσης ότι μέσα σε παραλήρημα 
που είχε από τον πυρετό του, καταράστηκε τον εαυτό του που επέλεξε τον 
Ντάγκον (έναν κύριο στον οποίο ήταν υπόχρεος στο ορατόριου του Σαμψών) για 
το Μεσσία. Αυτό δείχνει ότι τον ενόχλησα. Αλλά δεν τελείωσα ακόμα μαζί του." 

♪ 25 Οκτωβρίου : Γάλλο/Ισπανική συμμαχία στο Φοντενεμπλό. 
 

♪ 15 Νοεμβρίου : Υπό πίεση του Πρίγκιπα της Γαλλίας, η εταιρεία "Μίντλσεξ" ανεβάζει 
την παραγωγή Rossane – του Λαμπουνιάνι από την όπερα Αλέξανδρος 
(Alessandro [HWV 21]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
Ο Γεώργιος Β’ επιστρέφει στο Λονδίνο.  
 

♪ 18 Νοεμβρίου : Πρόβες για το Dettingen Te Deum [HWV 283] και το Dettingen 
Anthem [HWV 265]. [Banqueting House, Whitehall] 
 

♪ 27 Νοεμβρίου : Ανεβαίνουν τα Dettingen Te Deum [HWV 283] και Dettingen 
Anthem [HWV 265] σε μια εορταστική τελετή για την ασφαλή και νικηφόρα 
επιστροφή του Γεωργίου Β’ στην Αγγλία. [Βασιλικό Παρεκκλήσι, St. James's Palace] 

 

 

1744 -– Ο Χαίντελ και η Σεμέλη υπό επίθεση (59) 
 

♪ 10 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Σεμέλη (Semele [HWV 58]), με τον τίτλο 
"Η Ιστορία της Σεμέλης ", για την έναρξη μιας νέας σαρακοστιανής σειράς 
συνδρομών  συναυλιών. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Η Μαίρη Ντιλέινι (Mary Delany, 1700-1788), στενή φίλη του 
Χαίντελ, γράφει στη μικρότερη αδερφή της Ανν Ντιους (Ann Dewes, 1707-1761) ότι: 
"Η Σεμέλη έχει ένα ισχυρό κόμμα εναντίον της. Ωραίες κυρίες, μικροί κύριοι και 
βλάκες. Όλος ο κόσμος της όπερας είναι εξοργισμένος με το Χαίντελ." 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 2 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του (Joseph and his 
Brethren [HWV 59]). [Covent Garden Theatre] 
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♪ 15 Μαρτίου : Η Γαλλία κηρύσσει πόλεμο στη Βρετανία. Ο γαλλικός στρατός, με 
επικεφαλής το στρατάρχη ντε Σαξ, εισβάλει στις Κάτω Χώρες. 
 

♪ 16 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Μαρτίου : Λήξη της σεζόν ορατορίων με το ανέβασμα του ορατορίου Σαούλ 
(Saul [HWV 53]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 27 Απριλίου : Πεθαίνει ο Τζέιμις Μίλερ, λιμπρετίστας του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι 
Αδελφοί του (Joseph and his Brethren [HWV 59]). 
 

♪ Προσεγγίζει τον Τζένενς για ένα νέο λιμπρέτο. 
 

♪ 7 Μαΐου : Ο Τσαρλς Τζένενς γράφει στον Έντουαρντ Χόλντσγουορθ: 
"Ο Χαίντελ υποσχέθηκε ότι θα διασκευάσει το ορατόριο του Μεσσία κι εκείνος κι 
εγώ είμαστε πολύ καλοί φίλοι και πάλι. Ο λόγος είναι ότι πρόσφατα έχασε τον 
ποιητή του Μίλερ και θέλει να ξαναγράψω γι’ αυτόν." 

♪ 5 Ιουνίου : Γάλλο/Πρωσική συμμαχία. 
 

♪ by 9 Ιουνίου : Εξασφαλίζει το King’s Theater για την επόμενη σεζόν. 
 

♪ 18 Ιουνίου : Η εταιρεία "Μίντλσεξ" κλείνει τη σεζόν στο King’s Theater. 
 

♪ Ιούνιος : Φεύγει από το Λονδίνο, πιθανότατα για να μείνει στην επαρχία μαζί με 
κάποιον που τον προσέχει. 
 

♪ 18 Ιουλίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 19 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Ηρακλής (Hercules [HWV 60]). 
Λαμβάνει από τον Τσαρλς Τζένενς το κείμενο για την 1η Πράξη του ορατορίου 
Βαλτάσαρ (Belshazzar [HWV 61]). Σε μια επιστολή που πιθανόν να γράφτηκε από το 
Χαίντελ για να καλοπιάσει τον Τσαρλς Τζένενς : 
"Παρακαλώ όπως μου υποδείξεις τα κείμενα στο Μεσσία στα οποία θεωρείς ότι 
χρειάζονται αλλαγές." 

♪ 17 Αυγούστου : Ολοκληρώνει το ορατόριο Ηρακλής (Hercules [HWV 60]). 
 

♪ 23 Αυγούστου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Βαλτάσαρ (Belshazzar[HWV 61]). 
 

♪ 20 Οκτωβρίου : Ανακοινώνει σειρά συνδρομών 24 συναυλιών "κάθε Σάββατο μέχρι 
τη Σαρακοστή, και μετά τις Τετάρτες και τις Παρασκευές." 
 

♪ 23 Οκτωβρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Βαλτάσαρ  
(Belshazzar [HWV 61]). 
 

♪ 3 Νοεμβρίου : Αναβίωση του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 51].  
Έτσι ξεκινά η σειρά συνδρομών. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 24 Νοεμβρίου : Η δεύτερη παράσταση αναβάλλεται γιατί οι συνδρομητές είναι 
"εκτός πόλης". 
 

♪ 1 Δεκεμβρίου : Αναβίωση του ορατορίου Σεμέλη (Semele [HWV 58]).  
Εισάγονται πέντε άριες ιταλικής όπερας. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
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1745 -- "To 45’", η δεύτερη ιακωβιτική εξέγερση... 
Ο Χαίντελ αρχίζει να παραδέχεται την ήττα του, αλλά βρίσκει υποστήριξη (60) 

 

♪ Ο Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ (Christoph Willibald Gluck, 1714-1787) φτάνει στο 
Λονδίνο μετά από πρόσκληση από το King's Theatre. 
 

♪ Ιανουάριος : Σχηματίζεται η Τετραπλή Συμμαχία (Αυστρία, Σαξονία, Βρετανία, 
Ολλανδία) εναντίον της Γαλλίας, της Βαυαρίας και της Πρωσίας. 
 

♪ 5 Ιανουαρίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ηρακλής (Hercules [HWV 60]) ως "ένα Νέο 
Μουσικό Δράμα". [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Ιανουαρίου : Σε μια επιστολή στην  "Daily Advertiser", ο Χαίντελ ανακοινώνει ότι 
οι προσπάθειές του να ικανοποιήσει το κοινό είναι αναποτελεσματικές και προτείνει 
να επιστρέψει τα τρία τέταρτα των χρημάτων από τις συνδρομές. 
 

♪ 18 Ιανουαρίου : Μια υποστηρικτική επιστολή δημοσιεύεται όπου προτρέπει τους 
συνδρομητές να μην αποσύρουν το υπόλοιπο της συνδρομής τους. 
 

♪ 21 Ιανουαρίου : Δημοσιεύεται ένα ανώνυμο ποίημα το οποίο υποστηρίζει το Χαίντελ 
και κατηγορεί τις κυρίες της κοινωνίας και τις ίντριγκές τους για τα βάσανα του. 
(Πιθανότατα γράφτηκε από τη Λαίδη Μπράουν, σύζυγο του πρώην Βρετανού 
διπλωματικού αντιπροσώπου στη Βενετία). 
 

♪ 25 Ιανουαρίου : Λόγω της μεγάλης δημόσιας στήριξης που λαμβάνει, ο Χαίντελ 
ανακοινώνει επανάληψη των συναυλιών. 
 

♪ 1 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
 

♪ 13 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 15 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του  
(Joseph and his Brethren [HWV 59]). [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 27 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Βαλτάσαρ (Belshazzar [HWV 61]). 
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 9 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]).  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 23 Απριλίου : Με το ανέβασμα του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) τελειώνει 
η σεζόν συνδρομητικών ορατορίων. Από τις 24 συναυλίες που είχαν υποσχεθεί, 
δόθηκαν οι 16. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Ταξιδεύει στο Έξτον στο Ράτλαντ, Λέστερ, στην έδρα του Κόμη του Γκέινσμπορο, για 
"ησυχία και ξεκούραση". 
 

♪ 11 Μαΐου : Ο γαλλικός στρατός υπό τις εντολές του Δούκα του Κάμπερλαντ νικά τις 
βρετανικές δυνάμεις. [Φόντενοϊ] 
 

♪ 16 Μαΐου : Ο Πρίγκιπας Κάρολος Εδουάρδος Στιούαρτ (επίσης γνωστός και ως "Ο 
Νεαρός Διεκδικητής" ή "Όμορφος Πρίγκιπας Τσάρλι") εκδίδει μανιφέστο όπου 
απαιτεί τα θέματα του πατέρα του ("Ιακωβίνος Ιάκωβος Γ’") "να λυθούν πάραυτα 
σύμφωνα με τα βασιλικά πρότυπα της Αυτού Μεγαλειότητας". 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV60
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV57
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV53
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV59
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV61
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV56
http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV56


62 
 

♪ 9 Ιουνίου : Νέα σύνθεση (Comus [HWV 44]) παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε πριβέ 
παράσταση για ένα πάρτι μασκέ. [Έξτον] 
 

♪ 13 Ιουνίου : Φεύγει από το Έξτον για τα λουτρά του Σκάρμπορο, Βόρειο Γιόρκσαϊρ. 
 

♪ 16 Ιουνίου : Οι βρετανικές δυνάμεις παίρνουν το Λούισμπουργκ (Καναδάς) από 
τους Γάλλους.  
 

♪ Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 21 Ιουλίου : Ο Νεαρός Διεκδικητής φτάνει στο Έριξεϊ, Σκωτία. Έτσι ξεκινά η δεύτερη 
εξέγερση των ιακωβιτικών. 

♪ 30 Αυγούστου : Ο Τσαρς Τζένενς γράφει σε επιστολή 
στον Έντουαρντ Χόλντσγουορθ (προφανώς έχοντας 
ξεχάσει ότι έχει ήδη γράψει στο Χόλντσγουορθ για 
αυτό το θέμα πολλές φορές στο παρελθόν) : 
"Πρέπει να σου δείξω μια συλλογή που έδωσα στο 
Χαίντελ, λέγεται Μεσσίας, την οποία εκτιμώ πολύ 
και εκείνος έγραψε ωραία μουσική για αυτή τη 
συλλογή, αν και όχι όσο καλή θα μπορούσε και 
όφειλε να είχε γράψει. Με μεγάλη μου δυσκολία 
τον έκανα να διορθώσει μερικά από τα πιο 
εξόφθαλμα λάθη στη σύνθεση, αλλά επέμεινε να 
κρατήσει την Οβερτούρα, στην οποία υπάρχουν 
κείμενα πολύ ανάξια του Χαίντελ, αλλά 
περισσότερο ανάξια του Μεσσία." 

♪ 31 Αυγούστου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ντουέτου Ahi, nelle sorti umane  
[HWV 179]. 
 

♪ 17 Σεπτεμβρίου : Ο Νεαρός Διεκδικητής μπαίνει στο Εδιμβούργο, Σκωτία. 
 

♪ 21 Σεπτεμβρίου : Ο Νεαρός Διεκδικητής νικά τις ανοβεριανές δυνάμεις με αρχηγό 
τον Κόουπ. [Μάχη του Πρέστονπανς] 
 

♪ 24 Οκτωβρίου : Ο Λόρδος Σάφτσμπερι γράφει σε μια επιστολή στον Τζέιμς Χάρις: 
"Ο κακόμοιρος ο Χαίντελ φαίνεται κάπως καλύτερα. Ελπίζω να αναρρώσει 
πλήρως εν ευθέτω χρόνω, αν και έχει υποστεί σοβαρή παράλυση στο κεφάλι του." 

♪ 28 Οκτωβρίου : Ο Δούκας του Κάμπερλαντ επιστρέφει στην Αγγλία (από την 
Ευρώπη) για να υπερασπιστεί το έθνος ενάντια στον Νεαρό Διεκδικητή. 
 

♪ 8 Νοεμβρίου : Ιακωβιτικές δυνάμεις εισβάλουν στην Αγγλία. 
 

♪ 14 Νοεμβρίου : Πρεμιέρα του Stand round, my brave boys [HWV 228.18].  
[Drury Lane Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Νοεμβρίου : Ο Νεαρός Διεκδικητής καταλαμβάνει το Καρλάιλ.  
 

♪ 4 Δεκεμβρίου : Ο Νεαρός Διεκδικητής προελαύνει προς το Ντέρμπι  
(200 χιλιόμετρα από το Λονδίνο). 
 

♪ 20 Δεκεμβρίου : Μη βρίσκοντας λαϊκή υποστήριξη μεταξύ των Άγγλων, ο Νεαρός 
Διεκδικητής επιστρέφει στη Σκωτία.  
 

♪ 31 Δεκεμβρίου : Ο Δούκας του Κάμπερλαντ ξαναπαίρνει το Καρλάιλ. 

           Ο Όμορφος Πρίγκιπας Τσάρλι  
                          (1720-88) 
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1746 – Ήττα των Ιακωβιτικών... 
Ο Δούκας του Κάμπερλαντ επιστρέφει νικητής (61) 

 

♪ Ιανουάριος – Φεβρουάριος : Συνθέτει το Περιστασιακό Ορατόριο  
(The Occasional Oratorio [HWV 62]). 
 

♪ 7 Ιανουαρίου : Η ανασχηματισμένη εταιρεία "Μίντλσεξ" ανοίγει με το La Caduta de' 
Giganti ("Η Πτώση των Γιγάντων") του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ.  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Ιανουαρίου : Οι Ιακωβιτικοί καταφέρνουν νίκη επί των ανοβεριανών δυνάμεων. 
[Μάχη του Φόλκερκ] 
 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα για το Περιστασιακό Ορατόριο  
(The Occasional Oratorio [HWV 62]) επεκτείνοντας έτσι τον αριθμό των συναυλιών για 
να επανορθώσει για τις ελλείψεις της προηγούμενης σεζόν.  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 26 Φεβρουαρίου : Η σειρά των συναυλιών κλείνει με μια παράσταση του 
Περιστασιακού Ορατορίου (The Occasional Oratorio [HWV 62]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 25 Μαρτίου : Ανεβαίνει παράσταση σε μουσική του Χαίντελ και του Γκλουκ προς 
όφελος των Παρηκμασμένων Μουσικών. Πιθανότατα την παρακολούθησε και ο 
Χαίντελ. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 16 Απριλίου : Οι Ιακωβιτικές δυνάμεις ηττώνται από το στρατό του Δούκα του 
Κάμπερλαντ. Η μάχη διήρκησε μόνο μισή ώρα. Ο Νεαρός Διεκδικητής δραπετεύει 
στη Νήσο Σκάι. [Μάχη του Κάλλοντεν, Σκωτία] 
 

♪ 15 Μαΐου : Πρεμιέρα του From scourging rebellion [HWV 228.9] προς εορτασμό της 
νίκης του Δούκα του Κάμπερλαντ. Τραγούδησε ο τενόρος Τόμας Λόουι.  
[Κήποι Vauxhall] 
 

♪ 26 Μαΐου : Εκδίδεται το From scourging rebellion [HWV 228.9]. 
 

♪ 8 or 9 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος (Judas 
Maccabaeus [HWV 63]), "ως φιλοφρόνηση στον Δούκα του Κάμπερλαντ, για τη 
νικηφόρο επιστροφή του από τη Σκωτία". 
 

♪ 22 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση της 1ης Πράξης του ορατορίου Ιούδας 
Μακκαβαίος (Judas Maccabaeus [HWV 63]). 
 

♪ 11 Αυγούστου : Ολοκληρώνει την υπόλοιπη σύνθεση του ορατορίου Ιούδας 
Μακκαβαίος (Judas Maccabaeus [HWV 63]). 
 

♪ 20 Σεπτεμβρίου : Περιπλανώμενος στα Χάιλαντς της Σκωτίας για 6 μήνες, ο Νεαρός 
Διεκδικητής δραπετεύει στη Γαλλία. 
 

♪ 11 Οκτωβρίου : Ο Γάλλος στρατάρχης ντε Σαξ ολοκληρώνει την κατάκτηση της 
αυστριακής Ολλανδίας και νικά τους συμμάχους. [Ρουκού] 
 

♪ 4 Νοεμβρίου : Νέα σεζόν για την εταιρεία "Μίντλσεξ". [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ O Βίλχελμ Φρίντεμαν Μπαχ διορίζεται οργανίστας στην εκκλησία 
Λιμπφραουενκίρχε. [Χάλε] 
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1747 – Ένας ιακωβιτικός δικάζεται (62) 
 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του Rossane  του Λαμπουνιάνι, από την όπερα 
Αλέξανδρος (Alessandro [HWV 21]), από την εταιρεία "Μίντλσεξ".  
[King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 6 Μαρτίου : Αναβίωση του Περιστασιακού Ορατορίου (The Occasional Oratorio [HWV 
62]), ανοίγοντας έτσι μια νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών χωρίς συνδρομή. 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 16 Μαρτίου : Ο Λόρδος Λόβατ, ένας ιακωβιτικός, δικάζεται, κι έτσι αναβάλλονται 
κάποιες συναυλίες. 

♪ 20 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του  
(Joseph and his Brethren [HWV 59]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Απριλίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]) με ένα "νέο κοντσέρτο", πιθανότατα το Concerto a due 
cori σε Φα μείζονα, No. 3 [HWV 334]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 8 Απριλίου : Ανακοινώνεται το ορατόριο Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]) με "προσθήκες".  
 

♪ 15 Απριλίου : Τελειώνει η σεζόν των ορατορίων. Τελευταία παράσταση του 
ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος (Judas Maccabaeus [HWV 63]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 7-8 Μαΐου : Γ. Σ. Μπαχ επισκέπτεται το Φρειδερίκο το Μέγα και αυτοσχεδιάζει στον 
θέμα του Βασιλιά (που τον ενέπνευσε για τη Μουσική Προσφορά[Musical Offering]). 
[Postdam] 
 

♪ 1 Ιουνίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Αλέξανδρος Βάλας (Alexander 
Balus [HWV 65]). 
 

♪ 2 Ιουλίου : Ο Στρατάρχης ντε Σαξ νικάει τον Δούκα του Κάμπερλαντ. 
[Lauffeld, The Lower Countries] 
 

♪ 4 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Αλέξανδρος Βάλας  
(Alexander Balus [HWV 65]). 
 

♪ 9 Ιουλίου : Πεθαίνει ο Τζοβάνι Μπονοντσίνι σε ηλικία 76 χρονών. [Βιέννη] 
 

♪ 19 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Ιησούς (Joshua [HWV 64]). 
 

♪ 19 Αυγούστου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Ιησούς  
(Joshua [HWV 64]). 
 

♪ 14 Νοεμβρίου : Η εταιρεία "Μίντλσεξ" ξεκινά τη σεζόν με μια όπερα παστίτσιο, Lucio 
Vero – βασισμένη σε έργα του Χαίντελ. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ Συνθέτει τρεις ύμνους. [HWV 284-6] 
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1748 – Λήξη του "Πολέμου της αυστριακής διαδοχής "... 
Ο Λόρδος Μίντλσεξ αποσύρεται από την όπερα (63) 

 

♪ Ο Τζόζεφ Νίκολας Πάνσερ Ρόγιερ και ο Γκάμπριελ Καπεράν αναλαμβάνουν τη 
διεύθυνση της Concert Spirituel. [Παρίσι] 
 

♪ Ο Τόμας Λόουι αντικαθιστά τον Τζον Μπιρντ ως αρχιτενόρος του Χαίντελ. 
 

♪ 20 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του Rossane  του Λαμπουνιάνι, από την όπερα 
Αλέξανδρος (Alessandro [HWV 21]), από την εταιρεία "Μίντλσεξ".  
[King’s Theatre, Λονδίνο]  
 

♪ 26 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]) για την έναρξη νέας σειράς σαρακοστιανών συναυλιών. 
[Covent Garden Theatre] 
 
 

♪ 9 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ιησούς (Joshua [HWV 64]). Ανεβαίνει με ένα 
"νέο κοντσέρτο" , πιθανότατα το Concerto a due cori σε Σι ύφεση μείζονα, No. 1 
[HWV 332]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Αλέξανδρος Βάλας (Alexander Balus  
[HWV 65]. πιθανότατα το Concerto a due cori σε Φα μείζονα, No. 2 [HWV 333]. 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 7 Απριλίου : Η σεζόν του ορατορίου τελειώνει με την παράσταση Ιούδας Μακκαβαίος 
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 30 Απριλίου : Προκαταρκτική ειρήνη στο Αιξ λα Σαπέλ (Άαχεν). 
 

♪ 5 Μαΐου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Σολομών (Solomon [HWV 67]). 
 

♪ 13 Ιουνίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Σολομών (Solomon [HWV67]). 
 

♪ 11 Ιουλίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Σωσάννα (Susanna [HWV 66]). 
 

♪ 24 Αυγούστου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Σωσάννα  
(Susanna [HWV 66]). 
 

♪ 18 Οκτωβρίου : Υπογράφεται η Συνθήκη (ή ειρήνη) Στο Αιξ λα Σαπέλ (Άαχεν) 
θέτοντας τέλος στον "Πόλεμο της αυστριακής διαδοχής" (1740-1748). Η συνθήκη 
υπογράφεται μεταξύ του Γεωργίου Β’, της Αυτοκράτειρας Μαρίας Τερέζας, του 
Λουδοβίκου ΙΕ’ της Γαλλίας, του Καρόλου Εμμανουήλ Γ’ της Σαρδηνίας, του 
Φερδινάνδου ΣΤ’ της Ισπανίας, του Φράνσις Γ’ της Μόντενα, των Ηνωμένων 
Επαρχιών των Κάτω Χωρών και της Δημοκρατίας της Γένοβας. Επαναφέρει το 
Λούισμπουγκ (Καναδάς) στη Γαλλία, δίνει το Μαντράς (Ινδία) στους Βρετανούς, τη 
Σιλεσία από την Αυστρία στην Πρωσία και επιβεβαιώνει τη διαδοχή της Μαρίας 
Τερέζας στον αυστριακό θρόνο. Επιπλέον, η Αυστρία παραχώρησε τα δουκάτα της 
Πάρμας και της Πιατσέντζας και των άλλων ιταλικών περιοχών που είχε στην 
κατοχή της (Γκουαστάλα) στον Φίλιππο Ε’ της Ισπανίας. Η συνθήκη επιβεβαιώνει 
επίσης τη διαδοχή του Οίκου του Ανόβερο στους θρόνους της Αγγλίας, Σκωτίας και 
Ιρλανδίας. Η Γαλλία εγκαταλείπει τις αυστριακές Κάτω Χώρες. 
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1749 -- Ειρήνη και πυροτεχνήματα... 
Το Βρεφοκομείο γνέφει (64) 

 

♪ 2 Φεβρουαρίου : Διακηρύσσεται ειρήνη στο Λονδίνο. 
 

o 10 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Σωσάννα (Susanna [HWV 66]) για την 
έναρξη μιας σειράς από σαρακοστιανές συναυλίες. [Covent Garden Theatre]  
Πρώτη εμφάνιση της Τζούλια Φράζι (σοπράνο) στο Λονδίνο. 
 

♪ 3 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Σολομών (Solomon [HWV 67]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Μαρτίου : Η σεζόν του ορατορίου κλείνει με μία αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ Τέλος Μαρτίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του  Μουσική για τα Βασιλικά 
Πυροτεχνήματα (Music for the Royal Fireworks [HWV 351]) για τον εορτασμό της 
ειρήνης του Αιξ λα Σαπέλ. Αυτό είναι και το τελευταίο τελετουργικό έργο του 
Χαίντελ για λογαριασμό του Οίκου του Ανόβερο . 
 

♪ 28 Μαρτίου : Ο Δούκας του Μόνταγκιου (Στρατηγός του Πυροβολικού) γράφει 
εκνευρισμένος στον Τσαρλς Φρέντερικ ("Ελεγκτή των Πυροτεχνημάτων της Αυτού 
Μεγαλειότητας "): 

"Νομίζω ότι τώρα ο Χαίντελ προτείνει να έχουμε 12 τρομπέτες και 12 γαλλικά 
κορνέτα. Αρχικά, επρόκειτο να ήταν 16 από το καθένα και θυμάμαι ότι το είπα 
και στο Βασιλιά, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν αντίθετος στην ύπαρξη μουσικής 
εν γένει. Αλλά όταν του είπα για την ποσότητα και τον αριθμό των πολεμικών 
εμβατηρίων που θα υπάρχει, ήταν ικανοποιημένος και είπε ότι έλπιζε ότι δεν θα 
υπάρχουν βιολιά. Τώρα ο Χαίντελ προτείνει να ελαττώσει τον αριθμό των 
τρομπετών κτλ και να βάλει βιολιά. Δεν τον αμφισβητώ καθόλου, αλλά όταν το 
μάθει ο Βασιλιάς θα δυσαρεστηθεί πολύ..." 

♪ 9 Απριλίου : Ο Χαίντελ συμβιβάζεται: 9 τρομπέτες, 9 κόρνα, 24 όμποε, 12 φαγκότο, 
ένα κόντρα-μπάσο (που αργότερα αφαιρέθηκε) και 3 τύμπανα, και έγχορδα που τα 
αντικατέστησε με διπλάσια όμποε και φαγκότο. 
 

♪ 17 Απριλίου : Πρόβα του Music for the Royal Fireworks [HWV 351]  
[Στο σπίτι του Χαίντελ στο Λονδίνο, στη Brook Street] 
 

♪ 21 Απριλίου : Αντίθετα από την επιθυμία του Χαίντελ, το Music for the Royal 
Fireworks [HWV 351] προβάρεται δημόσια. Λέγεται ότι την πρόβα παρακολούθησαν 
12.0000 άνθρωποι. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκλήθηκε μπλόκαρε τη 
Γέφυρα του Λονδίνου για 3 ώρες και "κάποιοι κύριοι τραυματίστηκαν" σε διάφορες 
φιλονικίες. [Vauxhall Gardens, Λονδίνο] 
 

♪ 22 Απριλίου : Πρόβα για τα The Peace Anthem [HWV 266] και "Queen Caroline" Te 
Deum [HWV 280]. 
 

♪ 25 Απριλίου : Ανεβαίνει παράσταση με τα The Peace Anthem [HWV 266] και "Queen 
Caroline" Te Deum [HWV 280] κατά της διάρκεια της λειτουργίας των ευχαριστιών 
για την ειρήνη του Αιξ λα Σαπέλ. [Chapel Royal, St. James's Palace] 
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♪ 27 Απριλίου : 
Πρώτη 
παράσταση 
χωρίς πρόβα του 
Music for the 
Royal 
Fireworks [HWV 
351]. Κατά τον 
εορτασμό, το 
περίπτερο του 
Τζοβάνι 
Σερβαντόνι 
πιάνει φωτιά και 
καίγεται 
συθέμελα. Πάνω 
σε ξέσπασμα θυμού, ο Σερβαντόνι τραβάει το σπαθί του στον Τσαρλς Φρέντερικ. 
Αφοπλίζεται και περνάει τη νύχτα στη φυλακή. [Green Park, Λονδίνο] 

♪ 4 Μαΐου : Ο Χαίντελ συμμετέχει στη Γενική Επιτροπή του Βρεφοκομείου και 
προσφέρει μια παράσταση φιλανθρωπίας για το νεόκτιστο παρεκκλήσι. 
 

♪ 27 Μαΐου : Η πρώτη συναυλία φιλανθρωπίας για το Βρεφοκομείο στο νέο 
(ανολοκλήρωτο) παρεκκλήσι. Την παρακολούθησαν και ο Πρίγκιπας με την 
Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Μαζεύτηκαν £350 για το φιλανθρωπικό σκοπό. 
[Παρεκκλήσι Βρεφοκομείου]. Πρεμιέρα του Foundling Hospital Anthem [HWV 268]. 
Παίζονται επίσης και άλλες συνθέσεις όπως  το Music for the Royal Fireworks [HWV 
351] (που περιέχει μέρη για έγχορδα), το  Dettingen Anthem (HWV 265), και 
αποσπάσματα από το ορατόριο Σολομών (Solomon [HWV 67]). 
 

♪ 28 Ιουνίου : Ξεκινά τη σύνθεση του ορατορίου Θεοδώρα (Theodora [HWV 68]). 
 

♪ 31 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Θεοδώρα  
(Theodora [HWV 68]). 
 

♪ 19 Αυγούστου : Ταξιδεύει στο Μπαθ. 
 

♪ 5 Σεπτεμβρίου : Πεθαίνει ο Χάιντεγκερ σε ηλικία 83 χρονών. 
 

♪ 30 Σεπτεμβρίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. 
 

♪ 27 Δεκεμβρίου : Ξεκινά να γράφει μουσική για το έργο του Τομπάιας Σμόλετ, 
Άλκηστη (Alceste [HWV 45]). 

1750 – Εκλέγεται Διοικητής του Βρεφοκομείου... 
Ο Χαίντελ ξεγελά το θάνατο στην Ολλανδία (65) 

 

♪ 8 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη μουσική για την Άλκηστη (Alceste [HWV 45]).  
Αν και δύο άριες πιθανότατα ξαναγράφτηκαν αργότερα. 
 

♪ Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες παραστάσεις της Άλκηστης (Alceste [HWV 45]). 
 

♪ 31 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει το Organ Concerto σε Σολ ελάσσονα, Op 7 No 5 
[HWV 310]. 
 

♪ 13 Φεβρουαρίου : Ο Λόρδος Σαφτσμπέρι αναφέρει στον Τζέιμς Χάρι ότι 
"έχω δει το Χαίντελ πολλές φορές... και νομίζω ότι ποτέ πριν δεν τον ξαναείδα 
τόσο καλά και τόσο χαλαρό. Είναι αρκετά εύκολος ως προς τη συμπεριφορά του 
και φαίνεται να χαίρεται αγοράζοντας διάφορους ωραίους πίνακες, 
συγκεκριμένα έναν μεγάλο Ρέμπραντ, ο οποίος είναι πραγματικά υπέροχος..." 
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♪ Ο Ρέμπραντ του κόστισε περίπου £8000. 
 

♪ 2 Μαρτίου : Με την αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53] ξεκινάει μια νέα 
σειρά σαρακοστιανών συναυλιών. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 9 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 16 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Θεοδώρα (Theodora [HWV 68])με το νέο  Organ 
Concerto σε Σολ ελάσονα, Op 7 No 5 [HWV 310]. Ο Χαίντελ παρατηρεί, "ακουγόταν 
καλά σε ένα μισοάδειο δωμάτιο". [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Απριλίου : Ο οφθαλμίατρος Τζον Τέιλορ (John Taylor, 1703-1772) χειρουργεί τα 
μάτια του Γ.Σ. Μπαχ. 
 

♪ 4 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 4-8 Απριλίου : Ο Τζον Τέιλορ χειρουργεί τα μάτια του Γ.Σ. Μπαχ για δεύτερη φορά. 
 

♪ 12 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) σηματοδοτεί τη 
λήξη της σεζόν ορατορίου, με τις νέες συνθέσεις του "But who may abide" και "Thou art 
gone up" που γράφτηκαν για τον καστράτο Γκαετάνο Γκουαντάνι.  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για φιλανθρωπικό 
σκοπό για το Βρεφοκομείο. [Παρεκκλήσι Βρεφοκομείου] 
 

♪ 9 Μαΐου : Εκλέγεται Διοικητής του Βρεφοκομείου. 
 

♪ 15 Μαΐου : Λόγω του συνωστισμού κατά την παράσταση της 1ης Μαΐου, το ορατόριο 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) ανεβαίνει για δεύτερη φορά για φιλανθρωπικό σκοπό 
για το Βρεφοκομείο. Πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά όπου το κοινό στέκεται όρθιο 
στο Αλληλούια. [Παρεκκλήσι Βρεφοκομείου] 
 

♪ 1 Ιουνίου : Γράφει τη διαθήκη του, συμπεριλαμβάνοντας ένα μεγάλο κληροδότημα 
στον Τζον Κρίστοφερ Σμιθ (τον πρεσβύτερο)  "του μεγάλου μου τσέμπαλου, του 
μικρού μου εκκλησιαστικού οργάνου, των μουσικών μου βιβλίων, και £500". Η 
ανιψιά του Γιοχάννα Φλέρκεν είναι η άλλη κληρονόμος. 
 

♪ 28 Ιουνίου : Ξεκινά να συνθέτει το ορατόριο Η Εκλογή του Ηρακλή (The Choice of 
Hercules [HWV 69]). 
 

♪ 5 Ιουλίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Η Εκλογή του Ηρακλή  
(The Choice of Hercules [HWV 69]). 
 

♪ 28 Ιουλίου : Πεθαίνει ο Γ.Σ. Μπαχ, σε ηλικία 65 χρονών, αμέσως μετά από μια 
ανεπιτυχή επέμβαση ματιών από τον οφθαλμίατρο Τζον Τέιλορ. [Λειψία] 
 

♪ 11 Αυγούστου : Ταξιδεύει στη Γερμανία για τελευταία φορά. 
 

♪ 21 Αυγούστου : Στην εφημερίδα General Advertiser γράφεται ότι ο Χαίντελ 
τραυματίστηκε σε ατύχημα με την άμαξα ανάμεσα στη Χάγη και το Χάαρλεμ, αλλά 
ότι "τώρα είναι εκτός κινδύνου". 
 

♪ 27 Αυγούστου : Επισκέπτεται το Χάαρλεμ. 
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♪ 10 Σεπτεμβρίου : Παίζει στο εκκλησιαστικό όργανο για τον Πρίγκιπα του Οράντζ 
και την Πριγκίπισσα Άννα. [Deventer] 
 

♪ 20 Σεπτεμβρίου  : Παίζει στο εκκλησιαστικό όργανο.  
[de Grote of St. Bavo, Haarlem] 
 

♪ 2 & 7 Δεκεμβρίου : Παίζει στο εκκλησιαστικό όργανο για τον Πρίγκιπα και την 
Πριγκίπισσα του Οράντζ. [Χάγη] 
 

♪ 14 Δεκεμβρίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο. Γράφει στον παλιό του φίλο, Γκέοργκ 
Τέλεμαν, όπου σχολιάζει τον τραγουδιστή Πασερίνι και ευχαριστεί τον Τέλεμαν για 
το αντίγραφο του Νέου μουσικού συστήματος (Das neue musikalische System). Ο Χαίντελ 
λέει στον Τέλεμαν ότι του στέλνει ένα κιβώτιο με σπάνια φυτά. Ο Τέλεμαν είναι 
ερασιτέχνης βοτανολόγος. 

1751 – Η αυγή του λυκόφωτος... 
Ένας νεαρός μαθητευόμενος εμφανίζεται (66) 

 
♪ 1 Ιανουαρίου : Ξεκινά τη σύνθεση του Organ Concerto σε Σι ύφεση μείζονα,  

Op 7 No 3 [HWV 308]. 
 

♪ 4 Ιανουαρίου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του Organ Concerto σε Σι ύφεση μείζονα,  
Op 7 No 3 [HWV 308]. Αυτή είναι το τελευταίο του ορχηστρικό έργο. 
 

♪ 21 Ιανουαρίου : Ξεκινά το προσχέδιο για την 1η Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε 
(Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ 2 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο για την 1η Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε 
(Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ Φεβρουάριος : Ξεκινά το προσχέδιο για την 2η Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε 
(Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ 13 Φεβρουαρίου : Καθώς συνθέτει το χορικό, How dark, O Lord, are thy decrees στην 2η 
Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]), ο Χαίντελ δεν είναι σε θέση να 
συνεχίσει λόγω "χαλάρωσης" του αριστερού του ματιού. 
 

♪ 22 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Βαλτάσαρ (Belshazzar [HWV 61]) 
ανοίγοντας μια νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Φεβρουαρίου : Συνεχίζει να δουλεύει το προσχέδιο για την 2η Πράξη του 
ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]) νιώθοντας "etwas besser" (λίγο καλύτερα). 
 

♪ 27 Φεβρουαρίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο για την 2η Πράξη του ορατορίου 
Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ 1 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's Feast [HWV 
75]) μαζί με την πρεμιέρα του ορατορίου Η Εκλογή του Ηρακλή  
(The Choice of Hercules [HWV 69]). Πρεμιέρα επίσης του Organ Concerto σε Σι ύφεση 
μείζονα, Op 7 No 3 [HWV 308] μετά τη 2η Πράξη του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο 
(Alexander's Feast [HWV 75]). [Covent Garden Theatre]  
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εκλογή του Ηρακλή (The Choice of Hercules [HWV 69]) θεωρείτο 
αρχικά "μία πρόσθετη Νέα Πράξη" στο ορατόριο Αλεξάνδρου Συμπόσιο  
(Alexander's Feast [HWV 75]). 
 

♪ 14 Μαρτίου : Ο Σερ Έντουαρντ Τέρνερ αναφέρει: "Ο καλός Χαίντελ έχει χάσει το 
ένα του μάτι, αλλά τολμώ να πω ότι η στη St Cecilia δεν έχουν κανένα παράπονο 
από τα δάχτυλά του ." 
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♪ 15 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 20 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
Πεθαίνει ο Φρειδερίκος, Πρίγκιπας της Ουαλίας. Ακυρώνεται η υπόλοιπη σεζόν 
ορατορίου.  
 

♪ 18 Απριλίου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. Ο Χαίντελ παίζει εθελοντικά στο 
εκκλησιαστικό όργανο. Πεθαίνει ο μπάσσος Χένρι Θίοντορ Ράινχολντ. 
 

♪ Μάιος : Περνάει νομοσχέδιο για θέσπιση του αναθεωρημένου (γρηγοριανού) 
ημερολογίου σε όλη την Αγγλία και τις αποικίες της. Το έτος θα ξεκινά την 1η 
Ιανουαρίου αντί της 25ης Μαρτίου. 
 

♪ 16 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. Ο Χαίντελ παίζει εθελοντικά στο 
εκκλησιαστικό όργανο. 
 

♪ 3 Ιουνίου : Καταφτάνει στο Μπαθ. 
 

♪ 13 Ιουνίου : Επιστρέφει στο Λονδίνο έπειτα από τα λουτρά στο Τσέλτεναμ και αφού 
έλαβε θεραπεία από τον Σάμιουελ Σαρπ (χειρουργός οφθαλμίατρος, Guy's Hospital) 
για αρχικό στάδιο γλαυκώματος ("gutta serena"). 
Ο Τζον Κριστοφερ Σμιθ ο νεότερος επιστρέφει από τη Γαλλία για να βοηθήσει στη 
διαχείριση των σεζόν ορατορίου. 
 

♪ 18 Ιουνίου : Ξεκινά το προσχέδιο για την 3η Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε 
(Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ 17 Ιουλίου : Ολοκληρώνει το προσχέδιο για την 3η Πράξη του ορατορίου Ιεφθάε 
(Jephtha [HWV 70]). 
 

♪ Τέλη Ιουλίου : Η γενική επιτροπή του Βρεφοκομείου αναλαμβάνει το άνοιγμα του 
παρεκκλησίου. 
 

♪ 30 Αυγούστου : Ολοκληρώνει τη σύνθεση του ορατορίου Ιεφθάε  
(Jephtha [HWV 70]). 

1752 – Απόλυτο σκοτάδι... 
Οι απόπειρες θεραπείας είναι ανεπιτυχείς (67) 

 
♪ Ιανουαρίου : Ο Τζέιμς Χάρις γράφει σε επιστολή του στον Τόμας Χάρις: 

"Ο Χαίντελ, ξέρεις ότι έγραψε το Ιεφθάε, και λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω 
ότι αυτή η Σαρακοστή θα είναι και η τελευταία κατά την οποία θα μπορεί να 
διευθύνει σε κάποιο ορατόριο, γιατί έχει καταπέσει πολύ και νομίζω ότι είναι 
αρκετά τυφλός από το ένα μάτι." 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Ανοίγει μια νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών με την αναβίωση 
του ορατορίου Ιησούς (Joshua [HWV 64]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ηρακλής (Hercules [HWV 60]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 26 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]).  
[Covent Garden Theatre] 
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♪ 6 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 18 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 26 Μαρτίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με την αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). 
 

♪ 9 Απριλίου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. 
 

♪ 20 Ιουλίου : Πεθαίνει ο Γιόχαν Κρίστοφ Πεπούς σε ηλικία 85 χρονών. 
 

♪ 17 Αυγούστου : Σε εφημερίδα αναφέρεται ότι ο Χαίντελ "πριν λίγες μέρες υπέστη μια 
παραλυτική διαταραχή στο κεφάλι του που του στέρησε την όρασή του ". 
 

♪ Σεπτέμβριος: Το Βρετανικό Ημερολόγιο αλλάζει σε Ηπειρωτικό και μετά τη 2α 
Σεπτεμβρίου ακολουθεί η 14η Σεπτεμβρίου. (Οι μέρες από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι 
την 13η Σεπτεμβρίου παραλείπονται.) 
 

♪ 3 Νοεμβρίου : Υποβάλλεται σε εγχείριση στα μάτια (ακολουθεί μια διαδικασία 
θεραπείας καταρράκτη) από τον Γουίλιαμ Μπρόμφιλντ, χειρουργός του Πρίγκιπα 
της Ουαλίας, προκειμένου να ανακτήσει την όρασή του. Η εγχείριση είναι 
βραχυπρόθεσμα επιτυχής. 
 
 

1753 – Αποσύρεται από δημόσιες εμφανίσεις (68) 
 

♪ 23 Ιανουαρίου : Σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρκετά καλά για να βγει έξω. 
 

♪ 27 Ιανουαρίου : Μια εφημερίδα του Λονδίνου αναφέρει ότι ο Χαίντελ "έχει σχεδόν 
χάσει την όρασή του ". 
 

♪ 9 Μαρτίου : Η Λαίδη Σάφτσμπερι αναφέρει ότι, "ήταν τόσο λυπηρό να βλέπεις το 
μεγάλο αλλά θλιμμένο Χαίντελ, αποκαρδιωμένο, νικημένο και σκοτεινιασμένο, να 
μην μπορεί να παίξει τσέμπαλο και να σκεφτεί κανείς πως σπατάλησε το φως του  
για χάρη της μουσικής. Λυπάμαι που το κοινό ήταν τόσο άτονο και χωρίς γούστο 
(και αγενές επιτρέψτε μου να προσθέσω) που δεν έδωσε στο δύστυχο άνθρωπο τη 
ζεστασιά του χειροκροτήματος, αλλά η προσποίηση και η αλαζονεία δεν έχουν 
καμία αξία." 

♪ Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με την αναβίωση του ορατορίου 
Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's Feast [HWV 75]) μαζί με το ορατόριο Η Εκλογή του 
Ηρακλή (The Choice of Hercules [HWV 69]). [Covent Garden Theatre] 

♪ 16 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 3-5 Απριλίου : Μια εφημερίδα του Λονδίνου δημοσιεύει μία ψευδή φημολογία ότι ο 
Χαίντελ συνθέτει έναν ύμνο για την ίδια του την κηδεία. 
 

♪ 4 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57]).  
[Covent Garden Theatre] 
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♪ 13 Απριλίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίου κλείνει με την αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 16 Απριλίου : Αναβίωση του Foundling Hospital Anthem [HWV 268] για τα εγκαίνια 
του παρεκκλησίου του Βρεφοκομείου. 
 

♪ 1 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για φιλανθρωπικό 
σκοπό για το Βρεφοκομείο. Ο Χαίντελ παίζει εθελοντικά στο εκκλησιαστικό όργανο. 
Τελευταία αναφορά όπου ο Χαίντελ παίζει δημόσια. 
 

♪ Δεκέμβριος : Ο Μουσικός Σύλλογος του Εδιμβούργου ζητά αντίγραφα των 
ανέκδοτων τμημάτων του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) καθώς και άλλων 
ορατορίων. Ο Χαίντελ δίνει εντολή στον Τζον Κρίστοφερ Σμιθ (τον πρεσβύτερο) να 
τους τα δώσει. 

1754 – Η χαιντελική όπερα σε έκλειψη (69) 
 

♪ 1 Μαρτίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία αναβίωση του 
ορατορίου Αλέξανδρος Βάλας (Alexander Balus [HWV 65]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 8 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 51]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 12 Μαρτίου : Αναβίωση της όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 22] σε μια 
αλλοιωμένη διασκευή από την εταιρεία όπερας του Francesco Vanneschi. [King’s 
Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαούλ (Saul [HWV 53]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 22 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιησούς (Joshua [HWV 64].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 27 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 29 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 5 Απριλίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με μία αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 6 Απριλίου : Τελευταία παράσταση της όπερας Άδμητος (Admeto, re di Tessaglia [HWV 
22]. Η τελευταία παράσταση επί σκηνής που αφορούσε όπερα του Handel μέχρι τον 
20ό αιώνα. [King’s Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 15 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. Πιθανότατα η τελευταία φορά υπό τη 
διεύθυνση του Handel.  
 

♪ 23 Μαΐου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55] μαζί με το Ode for St. Cecilia's 
Day [HWV 76]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 25 Ιουνίου : Η Γενική Επιτροπή του Βρεφοκομείου λαμβάνει υπόψη της την έγκριση 
του Handel για τον νεαρό John Christopher Smith ως οργανίστα του Παρεκκλησίου 
του Βρεφοκομείου και "για λόγους υγείας παραιτήθηκε από το να δίνει πλέον 
οδηγίες σχετικά με τις παραστάσεις." 
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♪ 20 Σεπτεμβρίου : Υπαγορεύει και υπογράφει μια επιστολή στον παλιό του φίλο, 
Georg Telemann, χαρούμενος που οι φήμες που ήθελαν τον Telemann να έχει 
πεθάνει ήταν ψευδείς και του υπόσχεται ότι θα του στείλει ακόμα ένα πακέτο με 
εξωτικά φυτά. 

1755 (70) 
 

♪ 14 Φεβρουαρίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία 
αναβίωση του ορατορίου Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's Feast [HWV 75] μαζί με το 
ορατόριο Η Εκλογή του Ηρακλή (The Choice of Hercules [HWV 69].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Εύθυμος, ο Σκεπτικός και ο Μετριοπαθής 
(L'Allegro, il Penseroso, ed il Moderato [HWV 55] μαζί με το Ode for St. Cecilia's 
Day [HWV 76]. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 26 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 28 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του  
(Joseph and his Brethren [HWV 59]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 5 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Θεοδώρα (Theodora [HWV 68]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 12 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 19 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 21 Μαρτίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με μία αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για φιλανθρωπικό 
σκοπό για το Βρεφοκομείο. 
 

♪ 1 Δεκεμβρίου : Πεθαίνει ο Μορίς Γκριν σε ηλικία 59 χρονών. 
 

1756 -- Ο "Επταετής Πόλεμος" ξεκινά. (71) 
 

♪ 16 Ιανουαρίου : Υπογράφεται η Συνθήκη του Westminster  
(Ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Πρωσία). 
 

♪ 27 Ιανουαρίου : Γεννιέται ο Wolfgang Theophilus (Amadeus αργότερα) Mozart. 
 

♪ 5 Μαρτίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία αναβίωση του 
ορατορίου Athalia (HWV 52). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω  
(Israel in Egypt [HWV 54]) με ένα καινούργιο 1ο Μέρος. [Covent Garden Theatre] 
 Σύμφωνα με την κυρία Delany, "Είναι πολύ επίσημο για τα κοινά αυτιά." 

♪ 19 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Δεββώρα (Deborah [HWV 51]).  
[Covent Garden Theatre] 
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♪ 26 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 2 Απριλίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 9 Απριλίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με μία αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Μαΐου : Συμμαχία των Βερσαλλιών (Ανάμεσα σε Γαλλία και Αυστρία). 
 

♪ 15 Μαΐου : Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία, ξεκινώντας έτσι 
τον "Επταετή Πόλεμο" (μέχρι το 1763. Στο τέλος του πολέμου, η Γαλλία παραχωρεί 
τον Καναδά και την Κοιλάδα του Μισσισσιππή στη Βρετανία. Ο Robert Clive 
παίρνει την Ινδία από τη Γαλλία στη Μάχη του Plassey (1757). 
 

♪ 19 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. 
 

♪ 6 Αυγούστου : Προσθέτει τον Thomas Morrell και τον Newburgh Hamilton στη 
διαθήκη του. Επιπλέον, αυξάνει την κληρονομιά του John Christopher Smith (του 
πρεσβύτερου) κατά £1500. 
 

♪ 29 Αυγούστου : Ο Φρειδερίκος ο Μέγας εισβάλει στη Σαξονία. 

1757 – Ο "υιοθετημένος Ορφέας" της Αγγλίας σιωπά(72) 
 

♪ 8 Φεβρουαρίου : Ο Λόρδος Shaftesbury γράφει σε μια επιστολή στον James Harris 
ότι ο Handel 
"είναι καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ και κάποια χρόνια και μπορεί και συνθέτει 
Χορωδιακά καθώς και άλλη μουσική προς ιδίαν… ικανοποίηση. Η μνήμη του έχει 
δυναμώσει τελευταία σε εκπληκτικό βαθμό." 

♪ Συνεργάζεται πιθανότατα με τον Thomas Morell για την προσαρμογή του Il trionfo 
del Tempo e della Verità [HWV 46b] σε The Triumph of Time and Truth [HWV 71]. 
 

♪ 25 Φεβρουαρίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία 
αναβίωση του ορατορίου Εσθήρ (Esther [HWV 50b]). [Covent Garden Theatre] 
Σύμφωνα με τον Thomas Morrell, η νέα προσθήκη, Sion now her head shall rise, είναι 

το τελευταίο χορωδιακό που έγραψε ο Handel.  
 

♪ 7 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω  
(Israel in Egypt [HWV 54]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 9 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ο Ιωσήφ και οι Αδελφοί του  
(Joseph and his Brethren [HWV 59]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 11 Μαρτίου : Πρεμιέρα του ορατορίου Ο Θρίαμβος του Χρόνου και της Αληθείας (The 
Triumph of Time and Truth [HWV 71]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 22 Μαρτίου : Ο Handel τροποποιεί τη διαθήκη του για δεύτερη φορά. 
 

♪ 25 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 30 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]).  
[Covent Garden Theatre] 
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♪ 1 Απριλίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 5 Μαΐου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για φιλανθρωπικό 
σκοπό για το Βρεφοκομείο. 
 

♪ 23 Ιουλίου : Πεθαίνει ο Domenico Scarlatti σε ηλικία 71 χρόνων. 
 

♪ 4 Αυγούστου : Ο Handel τροποποιεί τη διαθήκη του για τρίτη φορά, κληροδοτώντας 
το θεατρικό του όργανο, στο Covent Garden Theatre, στον John Rich, κάποιους 
πίνακες στους Jennens και Bernard Granville, και ένα "καλό αντίγραφο της 
παρτιτούρας και όλων των Μερών " του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) στο 
Βρεφοκομείο. 
 

♪ 31 Δεκεμβρίου : Ο Λόρδος Shaftesbury γράφει σε μια επιστολή στον James Harris 
ότι ο Handel  είναι "αρκετά καλά και μόλις τελείωσε τη σύνθεση μερικών 
τραγουδιών για την νέα του τραγουδίστρια "  
(αναφερόμενος στην Cassandra Frederick). 

1758 – Νέες απόπειρες προς επανάκτηση της όρασης… ανεπιτυχείς (73) 
 

♪ 10 Φεβρουαρίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία 
αναβίωση του ορατορίου Ο Θρίαμβος του Χρόνου και της Αληθείας (The Triumph of Time 
and Truth [HWV 71]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 22 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Βαλτάσαρ (Belshazzar [HWV 61]). [Covent 
Garden Theatre] 
 

♪ 24 Φεβρουαρίου : Αναβίωση του ορατορίου Ισραήλ εν Αιγύπτω  
(Israel in Egypt [HWV 54]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 1 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιεφθάε (Jephtha [HWV 70]). 
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 3 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 10 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 17 Μαρτίου : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με αναβίωση του ορατορίου 
Μεσσίας (Messiah [HWV 56]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 11 Απριλίου : Δεύτερη Συνθήκη του Westminster: Η Πρωσία και η Βρετανία 
δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν ειρήνη χωριστά. 
 

♪ 27 Απριλίου : Παράσταση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]) για 
φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο. 
 

♪ Αυγούστου : Ταξιδεύει στο Tunbridge Wells (πιθανότατα με τον Thomas Morell) 
όπου χειρουργείται ανεπιτυχώς από τον οφθαλμίατρο John Taylor. 
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1759 -- "...τώρα τελείωσα με αυτόν τον κόσμο" (74) 
 

♪ 12 Ιανουαρίου : Πεθαίνει η Πριγκίπισσα Άννα. [Χάγη] 
 

♪ 2 Μαρτίου : Μία νέα σειρά σαρακοστιανών συναυλιών ανοίγει με μία αναβίωση του 
ορατορίου Σολομών (Solomon [HWV 67]), σε υπέροχη διασκευή από τον Smith τον 
νεότερο. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 9 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σωσάννα (Susanna [HWV 66]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 14 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Σαμψών (Samson [HWV 57].  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 23 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Ιούδας Μακκαβαίος  
(Judas Maccabaeus [HWV 63]). [Covent Garden Theatre] 
 

♪ 30 Μαρτίου : Αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας (Messiah [HWV 56]).  
[Covent Garden Theatre] 
 

♪ 6 Apirl : Η σειρά συναυλιών ορατορίων κλείνει με αναβίωση του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]). Ο Handel παρακολουθεί την παράσταση. 
[Covent Garden Theatre]  
 

♪ 7 Απριλίου : Ο Handel σκοπεύει να ταξιδέψει στο Bath αλλά είναι πολύ άρρωστος 
για να το κάνει. 
 

♪ 11 Απριλίου : Τροποποιεί τη διαθήκη του για τέταρτη φορά, κληροδοτώντας £1000 
στο Ταμείο Παρηκμασμένων Μουσικών και επιθυμώντας να ταφεί στο Westminster 
Abbey και ζήτησε ανέγερση ενός μνημείου για εκείνον εκεί. Αφήνει £600 για το 
μνημείο. 

"Ελπίζω να έχω την άδεια του Επίτροπου του Westminster να ταφώ στο Westminster 
Abbey ιδιωτικώς κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκτελεστή της διαθήκης μου 
κυρίου Amyand και επιθυμώ ότι ο εκτελεστής μου να αφήσει να ανεγερθεί ένα 
μνημείο για μένα εκεί." 

 13 Απριλίου: Ένας φίλος, ο James Smyth, επισκέπτεται το Handel και αναφέρει: 

"Αποχαιρέτησε όλους τους φίλους του την Παρασκευή το πρωί και ζήτησε να μη δει 
κανέναν εκτός από το γιατρό και το φαρμακοποιό. Στις 7 το απόγευμα με 
αποχαιρέτησε και μου είπε "θα συναντηθούμε ξανά". Μόλις έφυγα είπε στον 
υπηρέτη του 'να μην με αφήσει να τον ξαναδώ, γιατί πλέον τελείωσε με αυτόν τον 
κόσμο'. Πέθανε όπως και έζησε – ένας καλός Χριστιανός, με αληθινή αίσθηση του 
καθήκοντός του προς το Θεό και τον άνθρωπο, και σε τέλεια φιλανθρωπία με όλο 
τον κόσμο." 
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♪ 14 Απριλίου, περίπου στις 8 π.μ. : Πεθαίνει στο σπίτι του στην Brook Street. 
 

♪ 20 Απριλίου: Θάφτηκε στη Νότια Πτέρυγα συνοδεία επικήδειου ύμνου από τον 
William Croft. [Westminster Abbey] 
 
Η London Evening Post αναφέρει: 
"Υπολογίζεται ότι παρευρέθηκαν περισσότερα από 3.000 άτομα για την 
περίσταση." 

♪ 21 Απριλίου : Η Universal Chronicle γράφει, "Μια προσπάθεια για Επιτάφιο": 

Κάτω από εδώ  
εναποτίθενται τα λείψανα του  
GEORGE FREDERICK HANDEL. 
Του μεγαλύτερου Μουσικού  
που γεννήθηκε ποτέ 
του οποίου οι συνθέσεις ήταν περισσότερο  
μια συναισθηματική γλώσσα 
παρά απλοί ήχοι 
και που υπερέβη τη δύναμη των λέξεων  
εκφράζοντας τα διάφορα πάθη  
της ανθρώπινης καρδιάς. 

♪ 3 Μαΐου : Ο Smith ο νεότερος διευθύνει μια παράσταση του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah [HWV 56]) για φιλανθρωπικό σκοπό για το Βρεφοκομείο.  
 

♪ 24 Μαΐου : Ο Smith ο νεότερος διευθύνει μια μνημόσυνη συναυλία με τη 
θρησκευτική μουσική του Handel: The Foundling Hospital Anthem (HWV 268) και 
Coronation Anthems (HWV 258-61). 
 

♪ 27 Αυγούστου : Τα περιεχόμενα της οικίας του πωλούνται στον υπηρέτη του Handel, 
John Duburk, με εντολή των εκτελεστών της διαθήκης του.  
 

♪ 10 Οκτωβρίου : Ένας από τους εκτελεστές, ο George Amyand, πληρώνει το υπόλοιπο 
της κατοικίας της ανιψιάς του Handel, Johanna Floerken. 

1760 
 

♪ 25 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο Βασιλιάς George II. [Kensington Palace, Λονδίνο] 
Ανώνυμη έκδοση της βιογραφίας του Handel του John Mainwaring (1724-1807) 
"Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel". [Λονδίνο]   
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατυπώσεις του "Memoirs" εκδίδονται το1964 και το 1975.) 

1761 
 

♪ Ο John Walsh ο νεότερος εκδίδει το Opus 7 organ concertos. 
 

♪ Ο Johann Mattheson (1681-1764) εκδίδει μια εκτεταμένη μετάφραση της βιογραφίας 
του Handel του Mainwaring'με τίτλο "Georg Friederich Händels 
Lebensbeschreibung". 
 

♪ Ο John Christopher Smith ο νεότερος συνθέτει το Tobit, ένα ορατόριο παστίτσιο των 
έργων του Handel, με ρετσιτατίβα του Smith. Λιμπρετίστας είναι ο Thomas Morell. 
 
 
 
 

http://gfhandel.org/handel/worklist/43to100.html#HWV56
http://gfhandel.org/handel/worklist/201to300.html#HWV268
http://gfhandel.org/handel/worklist/opus.html#HWV258-61
http://gfhandel.org/handel/worklist/opus.html#Opus7
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1762 
 

♪ 15 Ιουλίου : Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Louis François Roubiliac 
στη μνήμη του Handel. Αναφέρει λανθασμένα την ημερομηνία γέννησής του ως 
"February XXIII, MDCLXXXIV" (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λάθος ημερομηνία γέννησης 
υπολογίστηκε έτσι, διότι εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι ο Handel γεννήθηκε με το παλιό 
Ιουλιανό ημερολόγιο. Ωστόσο,όταν γεννήθηκε ο Handel, το νέο Γρηγοριανό 
ημερολόγιο χρησιμοποιούνταν ήδη). [Westminster Abbey] 
 

♪ Ο Thomas Arne (1710-78) ανεβάζει το ορατόριο Αλεξάνδρου Συμπόσιο (Alexander's 
Feast). Ο John Stanley και ο John Christopher Smith ο νεότερος είναι αναστατωμένοι, 
καθώς ασχολούνταν ήδη με το ανέβασμα των ορατορίων του Handel από τότε που 
πέθανε. Ως αντίποινα ανεβάζουν διάφορα ορατόρια του Handel τις ίδιες μέρες που 
γίνονταν και οι παραστάσεις του Arne. Ο Arne αποφασίζει να μην ανεβάσει άλλα 
ορατόρια του Handel. 

1763 
 

♪ Πεθαίνει ο John Christopher Smith ο πρεσβύτερος σε ηλικία 80 χρόνων. 

1764 
 

♪ 16 Μαρτίου : Ο John Christopher Smith ο νεότερος ανεβάζει για πρώτη φορά το 
Nabal, ένα ορατόριο παστίτσιο αριών όπερας και χορωδιακών του Handel από 
ύμνους και ψαλμούς. Ο Thomas Morell είναι ο λιμπρετίστας.  
[Covent Garden Theatre] 

1766 
 

♪ Πεθαίνει ο John Walsh ο νεότερος σε ηλικία 57 χρόνων. 

1767 
 

♪ 25 Ιουνίου : Ο συνθέτης (και φίλος του Handel) Georg Philipp Telemann πεθαίνει 
από πνευμονία σε ηλικία 86 χρόνων. [Αμβούργο] 

1768 
 

♪ Ο Κόμης Cowper προωθεί παραστάσεις των ορατορίων Αλεξάνδρου Συμπόσιο 
(Alexander's Feast) και Μεσσίας (Messiah). [Φλωρεντία]  

1770 
 

♪ Ο συνθέτης John Stanley (1712-86) εκλέγεται κυβερνήτης του Βρεφοκομείου και από 
το 1775 μέχρι το 1777 διευθύνει την ετήσια παράσταση του ορατορίου Μεσσίας 
(Messiah) προς ενίσχυση του ταμείου του νοσοκομείου. 
 

♪ 16 Ιανουαρίου : Ένας μέρος της παράστασης του Μεσσία λαμβάνει χώρα στο George 
Burn's Music Room, στο New York City Tavern. Όπως αναφέρθηκε στην  'New York 
Journal': 

"...ΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ, σχετικά με τις προφητείες για τον ερχομό του 
Χριστού.Ένα απόσπασμα από το Μεγάλο Ορατόριο του εκλιπόντος κυρίου 
Handel,με τίτλο ο ΜΕΣΣΙΑΣ,που αποτελείται από την Οβερτούρα και δεκαέξι άλλα 
κομμάτια, άριες, ρετσιτατίβα και χορικά. Δεν έχει ξανανέβει στην Αμερική." 
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1772 
 

♪ 21 Μαΐου : Ο Michael Arne διευθύνει την πρώτη παράσταση του Μεσσία στη Γερμανία. 
[Αμβούργο] 

1773 
 

♪ 20 Νοεμβρίου : Πεθαίνει ο Charles Jennens σε ηλικία 73 χρόνων.  
[Gopsall, Leicestershire, θάφτηκε στο Nether Whitacre, Warwicks] 
 

♪ Η μουσική συλλογή του Charles Jennens κληροδοτήθηκε στον Κόμη του Aylesford. 
Αργότερα, η Συλλογή του Κόμη αναφέρεται ως "Συλλογή Aylesford ". 

1774 
 

♪ 25 Φεβρουαρίου : Ο Άγγλος συνθέτης Samuel Arnold (1740-1802) παρουσιάζει το 
Omnipotence, ένα παστίτσιο έργων του Handel. [Little Theater, Λονδίνο] 

1775 
 

♪ Ο Carl Philipp Emanuel Bach διευθύνει το Μεσσία [Αμβούργο] 

1776 
 

♪ Δημιουργείται το Concert of Antient Music.Ο Joah Bates είναι ο μουσικός διευθυντής. 
[Λονδίνο] 

1777 
 

♪ Ο Wolfgang Mozart, σε ηλικία 21 χρόνων, παρακολουθεί μία πρόβα του Georg Vogler 
του 1ου Μέρους του Μεσσία. [Mannheim] 

1779 
 

♪ Ο Βαρόνος van Swieten (1733-1803) πείθει το Σύλλογο των Μουσικών να ανεβάσει μια 
παραλλαγή του Ιούδας Μακκαβαίος. Η παράσταση δεν κατάφερε να μαζέψει σημαντικά 
ποσά για φιλανθρωπία. [Βιέννη] 

1782-3 
 

♪ Ο Βαρόνος van Swieten πραγματοποιεί τακτές ανεπίσημες συναντήσεις στη 
βιβλιοθήκη του τις Κυριακές. Ο Mozart γνωρίζει τη μουσική του J.S. Bach και του 
Handel. [Βιέννη] 

1784 
 

♪ 26 Μαΐου - 5 Ιουνίου : Πέντε συναυλίες αφιερωμένες στη μουσική του Handel 
διευθύνονται από τον Joah Bates (1740-1799). Εσφαλμένα, η εκδήλωση ανακοινώθηκε 
από τους διοργανωτές της ως "Εορταστική Εκατονταετηρίδα για το Handel." (Δείτε την 
παράγραφο του έτους 1762 παραπάνω.) Χορηγοί της είναι οι αριστοκρατικοί 
διευθυντές της Ακαδημίας της Αρχαίας Μουσικής.  
[Westminster Abbey] 
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1786 
 

♪ 10 Μαρτίου : Ο Samuel Arnold παρουσιάζει το Redemption, ένα παστίτσιο από έργα 
του Handel. [Covent Garden Theatre] 
 

♪ Ο Johann Adam Hiller (1728-1804) διευθύνει το Μεσσία. Ο Hiller είναι ο πρώτος που 
ανανεώνει τις παρτιτούρες του Handel στα τρέχοντα μουσικά γούστα. [Βερολίνο] 

1787 
 

♪ Ο Samuel Arnold ξεκινά τη δημοσίευση της συλλεκτικής έκδοσης έργων του Handel. 
Δημοσιεύει την έκδοση με τα 180 μέρη μέχρι το 1797. 

1788 
 

♪ Νοεμβρίου : Ο Mozart οργανώνει το Acis and Galatea για το "Σύλλογο των Ενωμένων 
Ιπποτών" του Βαρόνου van Swieten. [Βιέννη] 

1789 
 

♪ 27 Φεβρουαρίου : Ο Samuel Arnolds παρουσιάζει το The Triumph of Truth, ένα 
παστίτσιο από έργα του Handel και άλλων. [Drury Lane Theatre, Λονδίνο] 
 

♪ 6 Μαρτίου : Πρεμιέρα του Μεσσία από τον Mozart για την Ακαδημία.  
[Palffy Palace, Βιέννη] 

1790 
 

♪ Ιουλίου : Ο Mozart οργανώνει το Alexander's Feast και το Ode for Saint Cecilia's Day για 
την Ακαδημία. [Βιέννη] 

 
1791 

 

♪ Διεξάγεται φεστιβάλ για το Handel. Συμμετέχει και ο Frans Joseph Haydn. 
[Westminster Abbey] 

1792 

♪ Διαλύεται η Ακαδημία της Αρχαίας Μουσικής. [Λονδίνο] 

1795 
 

♪ 3 Οκτωβρίου : Πεθαίνει ο John Christopher Smith ο νεότερος σε ηλικία 83 χρόνων. 
[Bath] 

1799 
 

♪ Εκδίδεται το "Anecdotes of George Frederick Handel and John Christopher Smith" του 

William Coxe από τις εκδόσεις W. Bulmer and Company (Λονδίνο).   
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο William Coxe είναι ο θετός υιός του John Christopher Smith. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μια επανέκδοση από τον Percy M. Young δημοσιεύεται το 1979.) 
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1805 
 

♪ Ανεβαίνει ο Μεσσίας οργανωμένος από το Wolfgang Mozart (με επιπλέον προσθήκες 
από τον Hiller) στο Covent Garden. Μια κριτική από τη Sun αναφέρει: 
"εκφράζουμε έναν πολύ μεγάλο σεβασμό για την ιδιοφυία του Mozart, αλλά 
σεβόμαστε επίσης την απαράμιλλη δύναμη του Handel, και ως εκ τούτου πρέπει 
να αναφέρουμε τη διαμαρτυρία μας ενάντια σε τέτοιου είδους αλλαγών σε έργα 
που έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου από τους καλύτερους μουσικούς 
κριτές." 

1817 
 

♪ 1, 4, 6 Απριλίου :  Ανεβαίνει ο Μεσσίας (διάσπαρτος σε μερικές βραδιές) από την 
Handel & Haydn Society (Βοστώνη). Κάθε βράδυ ανέβαινε ένα μέρος από το Μεσσία 
και το αντίστοιχο μέρος του Creation του Haydn. 

1818 
 

♪ Χριστούγεννα : Πρώτη αμερικάνικη πρεμιέρα του Μεσσία, ολόκληρο σε μία 
παράσταση από την Handel & Haydn Society. [Boylston Hall, Βοστώνη] 

1826 
 

♪ 8 Ιουλίου : Γεννιέται ο Γερμανός μουσικολόγος Karl Franz Friedrich Chrysander. 
[Lübtheen, Mecklenburg] 

1844 
 

♪ Ιδρύεται η English Handel Society, ο πρώτος χαιντελικός εκδοτικός σύλλογος, από τον 
Sir George Macfarren 'για την παραγωγή μιας στάνταρ και μιας ανώτερης έκδοσης 
των έργων του Handel'. [Λονδίνο] 

1848 
 

♪ Κλείνει η English Handel Society. [Λονδίνο] 

 

1851 
 

♪ Εξορίζεται ο ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Victor Schoelcher (1804-93). Περνάει 
τα επόμενα 18 χρόνια στην Αγγλία όπου γεννάται ο ενθουσιασμός του για το Handel. 

1854 
 

♪ Ο Σύλλογος Handel & Haydn ξεκινά τις παραστάσεις του Μεσσία κάθε χρόνο κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων. [Βοστώνη] 

1856 
 

♪ Ιδρύεται η γερμανική εταιρεία του Handel (Deutsche Händel-Gesellschaft) από τον 
Chrysander και τον ιστορικό λογοτεχνίας Gottfried Gervinus (1805–71) για την 
έκδοση μιας κρίσιμης και ενιαία έκδοση όλων των έργων του Handel. Ο Friedrich 
Chrysander είναι ο μοναδικός ενεργός εκδότης. [Λειψία] 
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1857 
 

♪ 15, 17, 19 Ιουνίου : Διεξάγεται το "Μεγάλο Φεστιβάλ του Handel ", οργανωμένο από το 
Σύλλογο Ιερής Αρμονικής. Μια χορωδία περίπου 2000 τραγουδιστών και μία 
ορχήστρα περίπου 500 οργανοπαιχτών υπό τη διεύθυνση του Sir Michael Costa 
ανεβάζουν το Μεσσία, τον Ιούδα Μακκαβαίο και το Ισραήλ εν Αιγύπτω.   
[Crystal Palace, Sydenham, Λονδίνο] 
 

♪ Εκδίδεται το βιβλίο του Victor Schoelcher, "Η ζωή του Handel". Είναι γραμμένο από 
τον Schoelcher στα γαλλικά. Ο James Lowe το μεταφράζει στα αγγλικά. Αυτή είναι η 
πρώτη βιογραφία του Handel βασισμένη σε έρευνα αδιάσειστων στοιχείων. Στο 
γράψιμο του βιβλίου, ο Schoelcher συγκεντρώνει μια τεράστια συλλογή Χαιντελικής 
λογοτεχνίας, μουσικής και πινάκων. 

1858 
 

♪ Οκτώβριος : Ο Chrysander και ο Max Seiffert, εκδότες, δημοσιεύουν τον πρώτο τόμο 
μιας κρίσιμης έκδοσης των έργων του Handel: G.F. Händel's Werke: Ausgabe der 
Deutschen Händelgesellschaft (αλλού αναφέρεται με τα αρχικά "HG"). Αυτός ο τόμος 
περιέχει το Σωσάννα. 

1859 
 

♪ Ιουνίου : Διεξάγεται η Επέτειος του Handel ("Δεύτερο Μεγάλο Φεστιβάλ του Handel"). 
Μια χορωδία 2765 τραγουδιστών και μία ορχήστρα 460 οργανοπαιχτών υπό τη 
διεύθυνση του Sir Michael Costa ανεβάζουν το Μεσσία, το Ισραήλ εν Αιγύπτω, και άλλες 
επιλογές. Μετά από αυτή την παράσταση τα φεστιβάλ του Handel festivals 
διεξάγονται κάθε τριετία μέχρι το 1926. [Crystal Palace, Sydenham, Λονδίνο] 

1860 
 

♪ Κλείνει η γερμανική εταιρεία του Handel. Ο Friedrich Chrysander αναλαμβάνει την 
παραγωγή των εκδόσεων ο ίδιος, διατηρώντας ωστόσο το όνομα του συλλόγου.  
 

♪ Ο Chrysander εκδίδει δεύτερο τόμο με έργα του Handel. 

1862 
 

♪ Διεξάγεται το "Μεγάλο Τριετές Φεστιβάλ του Handel ".  
[Crystal Palace, Sydenham, Λονδίνο] 

 
1866 

 
♪ Ο Friedrich Chrysander ξεκινά να τυπώνει και να διανείμει την έκδοση από μόνος του 

σε ένα μικρό εκτυπωτήριο στον κήπο του. Δεν ολοκληρώνει ποτέ τη δημοσίευση της 
κρίσιμης έκδοσης των έργων του Handel. [Bergedorf, κοντά στο Αμβούργο] 

1867 
 

♪ Ο Chrysander εκδίδει τον τρίτο τόμο με έργα του Handel. 

1872 
 

♪ Η χαιντελική συλλογή του Victor Schoelcher, γνωστή και ως "Fonds  Schoelcher", 
δωρίζεται στο Ωδείο του Παρισιού σε τρεις σκηνές. Τώρα βρίσκεται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. 
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1877 
 
♪ Ο George Bernard Shaw (1856-1950), Ιρλανδός δραματουργός, συγγραφέας και 

κριτικός, σχολιάζει σε μια κριτική παράστασης για το Μεσσία: 
"Γιατί, αντί να σπαταλά κανείς τεράστια ποσά για το φοβερά νωθρό Φεστιβάλ του 
Handel δεν ανεβάζουν μια εξονυχιστικά προβαρισμένη και εξαντλητικά 
μελετημένη παράσταση του Μεσσία στο St James's Hall με μία χορωδία είκοσι 
ικανών καλλιτεχνών; Οι περισσότεροι από εμάς θα χαρούν να ακούσουν μία 
σοβαρή εκτέλεση του έργου μία φορά πριν πεθάνουμε." 

1882 
 

♪ Δημιουργείται ο Σύλλογος Handel. Είναι ένας ερασιτεχνικός χορωδιακός και 
ορχηστρικός σύλλογος με σκοπό να αναβιώσει λιγότερο γνωστά ορατόρια, καθώς 
επίσης και άλλη χορωδιακή μουσική. [Λονδίνο] 

1885 
 

♪ Διεξάγεται η Επέτειος για τα Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του Handel. 

1901 
 

♪ 3 Σεπτεμβρίου: Πεθαίνει ο Chrysander σε ηλικία 75 χρόνων.  
[Bergedorf, κοντά στο Αμβούργο] 

1910 
 

♪ Δημοσιεύεται η βιογραφία "Handel"  του Richard A. Streatfield (1866-1919). 
Ανατυπώνεται το 1964. 
 

♪ Δημοσιεύεται η βιογραφία "Haendel"  του Romain Rolland (1866-1944) στα γαλλικά. 
Μεταφράζεται στα αγγλικά το 1916. 

1920 
 

♪ 26 Ιουνίου : Ο Oskar Hagan, ένας καθηγητής ιστορίας της τέχνηςστο Πανεπιστήμιο 
του Göttingen, σκηνοθετεί τη Rodelinda, το πρώτο ανέβασμα επί σκηνής όπερας του 
Handel από το 1754. Η παράσταση αυτή οδήγησε στη δημιουργία του ετήσιου 
Φεστιβάλ Göttingen Händel. [Stadttheater, Göttingen] 

♪  

1923 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "George Frideric Handel: his Personality and his Times"  του 
Sir Walter Newman Flower's (1879-1964).  
(Μια δεύτερη έκδοση δημοσιεύεται το 1947.) 

1925 
 

♪ Ιδρύεται ο Νέος Σύλλογος του Handel (Neue Händel-Gesellschaft) με πρωτοβουλία 
του Γερμανού μουσικολόγου Arnold Schering. Ο Σύλλογος εκδίδει μία επετηρίδα του 
Handel (1928-33), το Hallische-Händel-Ausgabe (HHA- εκδόσεις παραστάσεων των 
έργων του Handel), και οργανώνει κάποια φεστιβάλ. [Λειψία] 

1931 
 

♪ Δημιουργείται ο Σύλλογος Göttinger Händel-Gesellschaft. 
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1934 
 

♪ Ο Willam Charles Smith (1881-1972), Άγγλος μουσικός βιβλιοθηκάριος και βιογράφος, 
αρχίζει να συγκεντρώνει μια προσωπική συλλογή από υλικό του Handel. Αυτή η 
συλλογή τελικά περιέχει πάνω από 200 πρώιμα χειρόγραφα και εκδόσεις του Handel. 

1935 
 

♪ Εκδίδεται το "The Letters and Writings of Georg Frideric Handel" του Erich H. 
Mühler. 

1939 
 

♪ Κλείνει ο Σύλλογος του Handel. [Λονδίνο] 

1946 
 

♪ Ιδρύεται ο χαιντελικός σύλλογος Deal and Walmer από τον χαιντελικό λόγιο James S. 
Hall (1899-1975) με πρωταρχικό σκοπό να ανεβάζει χορωδιακά έργα. 

1947 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "Handel"  του Percy M. Young. Επανεκδόθηκε τρεις φορές, 
τελευταία φορά το 1979. 

1948 
 

♪ Εκδίδεται το "Concerning Handel" του William C. Smith. 
 

♪ Εκδίδεται το "The Oratorios of Handel"  του Percy M. Young. 

1952 
 

♪ Ξεκινά το Φεστιβάλ Halle Handel (Händelfestspiele Halle). 

1954 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel: A Symposium" , με συντάκτη τον Gerald Abraham. 
 

1955 
 

♪ Ιδρύεται ένας νέος σύλλογος (Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft [GFHG]), γνωστός 
ως Hallische Händel-Ausgabe, για τη δημοσίευση μια νέας συλλεκτικής έκδοσης. 
Αρχικά, ο σκοπός της έκδοσης ήταν να συμπληρώσει τις εκδόσεις του Chrysander. 
Ωστόσο, το 1958 ανακοινώνεται ότι θα εκδοθεί μία πλήρως κρίσιμη έκδοση. Ο 
σύλλογος GFHG στηρίζει επίσης τα ετήσια φεστιβάλ του Handel και ξεκινά να εκδίδει 
την επετηρίδα του Handel. [Halle] 

♪ Ιδρύεται ο Σύλλογος Χαιντελικής Όπερας, με την ενθάρρυνση του Edward J. Dent. Ο 
σκοπός του είναι "να αναβιώσει το κοινό ενδιαφέρον σε επαγγελματικές σκηνές για τα 
δραματικά έργα του Handel " (όπερες και ορατόρια). Στο σύνολο, ανέβηκαν επί 
σκηνής 28 έργα. Μουσικός διευθυντής (μέχρι το 1985): ο Charles Farncombe. 
Χρησιμοποιήθηκαν μοντέρνα όργανα και αρπίχορδα. [Λονδίνο] 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel: a Documentary Biography" του Otto Erich Deutsch (1883-1967) 
στα αγγλικά. Ανατυπώνεται το 1974. Το 1985 εκδίδεται μία γερμανική μετάφραση, 
τόμος 4 του Händel-Handbuch. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον τόμο 4, μερικές πληροφορίες από τις γερμανικές 

αναφορές έχουν διαγραφεί και έχουν συμπεριληφθεί κάποιες νέες πληροφορίες.) 
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1957 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel's Messiah: Origins, Composition, Sources" του Δανού 
μουσικολόγου Jens Peter Larsen (1902-88). Μια δεύτερη έκδοση δημοσιεύεται το 1972. 

1959 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel's Dramatic Oratorios and Masques" του Winton Dean από την 
Oxford University Press. 

1960 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel: a Descriptive Catalogue of the Early Editions" του William C. 
Smith. (Μια δεύτερη έκδοση δημοσιεύεται το 1970.) 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "Georg Friedrich Handel" του Γερμανού μουσικολόγου Rudolf 
Steglich's (1886-1976). 

1962 
 

♪ Ο Gerald Coke αγοράζει τη συλλογή του Handel  του William C. Smith. Ο Coke 
ενσωματώνει τη συλλογή αυτή με τη δική του στο Bentley, Hampshire. (Βλέπε1934.) 

1965 
 

♪ Εκδίδεται το "A Handelian's Notebook" του William C. Smith. 
 

♪ Η Βιβλιοθήκη Henry Watson, στο Manchester, αποκτά την εκτενή συλλογή του 
Handel του Sir Walter Newman Flower (η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 
των Χειρόγραφων Aylesford.) 

1966 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "George Frideric Handel" του Αμερικάνου μουσικολόγου Paul 
Henry Lang (1901-91). 

1969 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel and the Opera Seria" του Winton Dean από το Πανεπιστήμιο 
Τύπου της Καλιφόρνια. Επανεκδίδεται στο Λονδίνο το 1970. 

1974 
 

♪ Το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον αγοράζει τη συλλογή του Handel  του James S. Hall. 

1977 
 

♪ Ο "Σύλλογος Όπερας του Χαίντελ" μετονομάζεται σε "Όπερα Handel". 
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1978                             
 

♪ Ιδρύεται το "London Handel Festival" από τον Denys Darlow. 
 

♪ Ο Σύλλογος Hallische Händel-Ausgabe δημοσιεύει τον πρώτο τόμο του Händel 
Handbuch. Οι τόμοι 1-3 περιέχουν το Θεματικό-συστηματικό κατάλογο (Thematisch-
systematisches Verzeichnis) προετοιμασμένο από τον Bernd Baselt (1934-93). Τα έργα 
του Handel οργανώνονται σε αριθμούς HWV.) Ο τόμος 4, Έγγραφα που σχετίζονται με 
τη ζωή και το έργο (Dukemente zu Leben und Schaffen), μια γερμανική μετάφραση του 
"Handel: a Documentary Biography" του Otto Deutsch εκδίδεται το 1985. (Βλέπε1955 
παραπάνω.) 

1980 
 

♪ Ο John Eliot Gardiner γίνεται καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Göttingen 
Handel. 

1981 
 

♪ Ιδρύεται το φεστιβάλ Maryland Handel. [College Park, Maryland] 

1984 
 

♪ Ο Σύλλογος Göttinger Händel-Gesellschaft ξεκινά την έκδοση του Göttinger Händel-
Beiträge, ένα ετήσιο περιοδικό. (Συντάκτης: Hans Joachim Marx) 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "Handel" του Christopher Hogwood's από τον οίκο Thames 
& Hudson. Περιλαμβάνει χρονολογικό πίνακα από τον Anthony Hicks. 
 

1985 
 

♪ Ο Σύλλογος Handel Opera κλείνει μετά από μια παραγωγή του Rodrigo. [Λονδίνο] 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "Handel: the Man and his Music" του Jonathan Keates. 
 

♪ 8 Νοεμβρίου - 23 Φεβρουαρίου 1986 : Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου διεξάγει 
μια έκθεση, "Handel: A Celebration of his Life and Times". Εκδίδεται ένα βιβλίο για 
να συνοδεύσει την έκθεση (από τον συντάκτη Jacob Simon). 

1986 
 

♪ Ιδρύεται ο Αμερικανικός Σύλλογος Handel. [College Park, Maryland] 

1987 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel's Operas 1704-1726" των Winton Dean και J. Merrill Knapp από 
την Oxford University Press.  Αναθεωρήθηκε το 1994. 
 

♪ Εκδίδεται το "Handel Tercentenary Collection". (Συντάκτες ο Stanley Sadies και ο 
Anthony Hicks). 
 

♪ Ιδρύεται το Ινστιτούτο Handel της Μεγάλης Βρετανίας. [Λονδίνο] 

1990 
 

♪ Ο Nicholas McGegan γίνεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Göttingen 
Handel, αντικαθιστώντας τον John Eliot Gardiner. 
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1994 
 

♪ Εκδίδεται η βιογραφία "Handel"  του Donald Burrows. 
 

♪ Το Γραφείο Hampshire Record λαμβάνει τα έγγραφα (επιστολές) της οικογένειας 
Harris family, Κομητών του Malmesbury. Αυτά γίνονται γνωστά ως "Malmesbury 
Papers". Ένας σημαντικός αριθμός των επιστολών του James Harris'αναφέρονται στο 
Handel. 

1997 
 

♪ Εκδίδεται το "The Cambridge Companion to Handel" από το Cambridge University 
Press με συντάκτη τον Donald Burrows. 

 

 

 

 

Το παραπάνω Χρονολόγιο είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά από την ιστοσελίδα 
http://gfhandel.org/ . Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα πάντα σχετικά με το 
Handel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gfhandel.org/
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Χάρτης του Handel 
 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι πόλεις που επισκέφτηκε ο Handel κατά τη 
διάρκεια της ζωής του. 

 
 Χάλε (Γερμανία) 

 Βερολίνο (Γερμανία) 

 Αμβούργο (Γερμανία) 

  Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 

  Βενετία (Ιταλία) 

 Φλωρεντία (Ιταλία) 

 Νάπολη (Ιταλία) 

 Ρώμη (Ιταλία) 

 Ανόβερο (Γερμανία) 

  Ντύσσελντορφ (Γερμανία) 

 Χάαρλεμ (Ολλανδία) 

 Χάγη (Ολλανδία) 

  Τσέλτεναμ (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Τάνμπριτζ Γουέλς (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Άνσμπαχ (Γερμανία) 

 Κανόνια (Ηνωμένο Βασίλειο) 

  Μπολόνια (Ιταλία) 

 Οξφόρδη (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Άαχεν (Γερμανία) 

 Τσέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) 

  Δουβλίνο (Ιρλανδία) 

  Έξτον (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Σκάρμπορω (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Μπαθ (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 
 


