Jan Burian (* 26. března 1952 v Praze)
Básník, prozaik, hudební skladatel. Jako písničkář vystupuje od roku 1970 většinou sólově za doprovodu klavíru, ale i v různých seskupeních: v letech 1974–85 s Jiřím Dědečkem, v období 1986–88 s Danielem Fikejzem, dále mimo jiné s Vlastislavem Matouškem, v triu Burian–Jeřábek–Janče a v posledním desetiletí nejčastěji se svými syny Janem a Jiřím. Vydal třináct písňových alb (Hodina duchů, Černý z nebe, Poesie, Jenom zpívám, Unavený válečník, Zrcadlo, Drtivé jistoty, Blues 4. kategorie, Božskej klid, Dívčí válka, Muži jsou křehcí, Dvanáct druhů samoty, Jak zestárnout, Zpěvy u klavíru, Dvacet let v Arše, Jiná doba; Improvizace, Jihotaje). Publikoval písňové texty, sbírky básní, paměti, fejetony, televizní rozhovory, knihy inspirované vlastními cestami po světě. V roce 2012 vydal knihu o svém otci Nežádoucí návraty E. F. Buriana. V roce 2018 vydal bilanční rozhovor s Pavlem Klusákem Drtivé jistoty Jana Buriana. Pro Českou televizi natočil více než sto třicet pořadů Posezení s Janem Burianem a dokumentární cyklus Burianův den žen. Založil volné sdružení Osamělí písničkáři a organizuje jeho pravidelná vystoupení. Uspořádal vydání pěti Almanachů Burianovy kulturní ozdravovny, několikrát vystavoval své fotografie, každoročně provádí turisty po Islandu a Portugalsku, publikuje v tisku fejetony, ročně mívá kolem stovky koncertů. 

Daniel Fikejz (*21. června 1954 v Praze)
Český hudební skladatel, hráč na klávesové nástroje, textař, zpěvák a hudební producent. Vystudoval audiotechniku na ČVUT a zabývá se teoreticky i prakticky moderní nahrávací technikou. V roce 1974 založil skupinu Combo FH, která spojovala jazzrock s prvky studentské recese v textech i pódiové show, počátkem osmdesátých let se její projev posunul k nové vlně, skupina získala cenu časopisu Melodie 1978 a vydala dlouhohrající desky Věci (1981) a Situace na střeše (1985). Jako studiový hudebník a aranžér se podílel na desce Jana Buriana Hodina duchů, spolupracoval také s rockovými skupinami Panika a OK Band. Skládá divadelní (pro Divadlo v Řeznické, Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo moravskoslezské, Teater Sörmland a další soubory) i filmovou (Samorost, Přátelé Bermudského trojúhelníku, Vekslák, Hlas pro římského krále) hudbu, napsal muzikály Balada o lásce a Zvoník u Matky Boží, byl autorem hudby pro pražskou Křížíkovu fontánu i řady televizních reklam a znělek. V roce 2013 vydal sólové album Psí hodinář. 


