
LLUUNNAATTIICCAA  FFEESSTTIIVVAALL    2255  lluugglliioo  55  aaggoossttoo  
22001100  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

DDoommeenniiccaa  2255  lluugglliioo  CCaarrrraarraa  
PPoorrttoo  MMaarriinnaa  ddii  CCaarrrraarraa  
GGIIOOVVAANNNNII  AALLLLEEVVII  
SSoolloo  PPiiaannoo    
  
““SSuuoonnaarree  iill  ppiiaannooffoorrttee  èè  uunn  ggeessttoo  mmiissttiiccoo,,  cchhee  mmii  ppoonnee  iinn  ccoonnttaattttoo  ccoonn  rreeaallttàà  iiggnnoottee  cchhee  
nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssppiieeggaattee,,  mmaa  ssoolloo  vviissssuuttee””    èè    ccoossìì  cchhee  GGiioovvaannnnii  AAlllleevvii  rraaccccoonnttaa  llaa  
ssuuaa  ppaassssiioonnee,,  uunnaa  ppaassssiioonnee  cchhee  ll’’hhaa  ppoorrttaattoo  aa  ddaarree  uunn  vvoollttoo  nnuuoovvoo  aallllaa  mmuussiiccaa  ccllaassssiiccaa    
UUnnaa  ppeerrssoonnaalliittàà    ppaarrttiiccoollaarree  ee  ppoolliieeddrriiccaa  cchhee  ssii  rriivveerrssaa  nneellllee  ssuuee  ooppeerree  ddoovvee  llaa    
ffoorrmmaazziioonnee  ffiilloossooffiiccaa  iinntteerraaggiissccee  ccoonn  llaa  ppiiùù  ssffrreennaattaa  ffaannttaassiiaa  ppeerr  ddaarree  lliibbeerroo  ssffooggoo  aa  
ffoorrmmee  mmuussiiccaallii  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  ccoonnqquuiissttaannddoo  cchhii  llee  aassccoollttaa..    
  
  
LLuunneeddìì  2266  lluugglliioo    LLuunnii  OOrrttoonnoovvoo  
AAnnffiitteeaattrroo  
LLEESS  AANNAARRCCHHIISSTTEESS  ee  PPIIPPPPOO  DDEELLBBOONNOO  
FFoolllleeCCoonncceerrttoo  
EEsscclluussiivvaa  LLuunnaattiiccaa    
  
UUnn  ccoonncceerrttoo  ddeell  ggrruuppppoo  LLeess  AAnnaarrcchhiisstteess  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’aattttoorree  ee  
rreeggiissttaa  PPiippppoo  DDeellbboonnoo,,  pprreemmiioo  EEuurrooppaa  ppeerr  iill  tteeaattrroo  22000099..  IIll  ccoonncceerrttoo  ssaarràà  cceennttrraattoo  ssuu  
uunn’’iinntteerraazziioonnee  iinnnnoovvaattiivvaa  ttrraa  ii    nnuuoovvii  bbrraannii  oorriiggiinnaallii  ddeell  ggrruuppppoo  ee  ll’’iinntteennssaa  vvooccee  ddii  
DDeellbboonnoo,,  ssuuoonnii  ee  vvooccii  ttrraassffiigguurraattii  iinnssiieemmee,,  ccoonn  tteessttii  eemmbblleemmaattiiccii  ddii  AArrttaauu,,  PPaassoolliinnii,,  
FFeerrrréé,,  DDeellbboonnoo    
  
  
MMaarrtteeddìì  2277  lluugglliioo  MMoonnttiiggnnoossoo  
VViillllaa  SScchhiiffff  
EENNZZOO  IIAACCCCHHEETTTTII  
CChhiieeddoo  ssccuussaa  aall  SSiiggnnoorr  GGaabbeerr  
  
AAll    SSiiggnnoorr  GGaabbeerr,,  EEnnzzoo  IIaacccchheettttii  cchhiieeddee  ssccuussaa  ccoonn  iill  ccuuoorree,,  ppeerrcchhéé  aall  ssuuoo  ccaarroo  aammiiccoo,,  
ssccoommppaarrssoo  nneell  22000033,,  hhaa  pprreessoo  iinn  pprreessttiittoo  aallccuunnee  ddeellllee  ccaannzzoonnii  ppiiùù  nnoottee,,    llee  hhaa  
ccoonnttaammiinnaattee  iinncciiddeennddoo  uunn  ccdd  uusscciittoo  nneellll''oottttoobbrree  ssccoorrssoo..  ppooii  hhaa  ddeecciissoo  ddii  ppoorrttaarree  iill  
rreeppeerrttoorriioo  aa  tteeaattrroo  iinn  uunnaa  ttoouurrnnééee  cchhee  ttoocccchheerràà  mmoollttee  cciittttàà  iittaalliiaannee....  NNeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  
IIaacchheettttii  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaallllaa  WWiittzz  OOrrcchheessttrraa,,  hhaa  iinnsseerriittoo  ccaannzzoonnii  ccoommee  TToorrppeeddoo  bblluu,,  
LL''oorrggiiaa,,  PPoorrttaa  rroommaannaa..  ««AA  GGaabbeerr  ssaarreebbbbee  ppiiaacciiuuttoo»»,,  pprreecciissaa    ««ppeerrcchhéé  rriipprreennddoo  aallccuunnee  
ccaannzzoonnii  ddeell  ssuuoo  ppeerriiooddoo  tteelleevviissiivvoo,,  iinntteerrvvaallllaattee  ddaa  mmoonnoolloogghhii  ssccrriittttii  ddaa  mmee  ee  ddaall  mmiioo  



aauuttoorree  GGiioorrggiioo  CCeennttaammoorree..  IIll  rriissuullttaattoo  èè  uunn  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  ffeessttoossoo,,  vviicciinnoo  aa  qquueelllloo  cchhee  
aammaavvaa  GGiioorrggiioo””  
  
MMeerrccoolleeddìì  2288  lluugglliioo  BBaaggnnoonnee  
PPiiaazzzzaa  MMoonnssiiggnnoorr  RRoossaa  
MMAARRIIOO  PPEERRRROOTTTTAA  
TTeeaattrroo  ddeellll’’AArrggiinnee  
II  CCaavvaalliieerrii  ddii  AArriissttooffaannee  
PPrriimmaa  NNaazziioonnaallee  
  
LL’’eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  rreessiiddeennzzaa  tteeaattrraallee  pprreessssoo  iill  QQuuaarrttiieerrii  ddii  BBaaggnnoonnee    iinniizziiaattaa  lloo  ssccoorrssoo  
aannnnoo  iinn  lluunnaattiiccaa    ccoonn  iill  MMiissaannttrrooppoo  ddii  MMoolliieerrèè  ,,  pprroosseegguuee    ccoonn  llaa  mmeessssaa  iinn  sscceennaa  ddeeii  
““CCaavvaalliieerrii    ddii  AArriissttooffaannee””..  LL’’  ooppeerraa  rriifflleettttee  ssuu  uunnaa  ppoossssiibbiillee  ““ssoocciiaalliittàà””,,  uunn  ssooggnnoo  ppoolliittiiccoo  
cchhiiaammaattoo  ddeemmooccrraazziiaa……....mmaa  iill  vvoorrttiiccee  ddii  ddeeggrraaddoo  vveerrbbaallee  ee  ffiissiiccoo  ssaarràà  iinnaarrrreessttaabbiillee  ee  iill  
ggaabbbbaattoo  rreesstteerràà    ssoolloo  iill  ppeerrssoonnaaggggiioo  ddaall  nnoommee  eemmbblleemmaattiiccoo  ddii  PPooppoolloo..  LL’’uuttooppiiaa  
ddeemmooccrraattiiccaa  èè  ccoossìì  iirrrriimmeeddiiaabbiillmmeennttee  ppeerrdduuttaa..  
  
  
MMeerrccoolleeddìì  2288  lluugglliioo  AAuullllaa  
AAllbbiiaannoo  MMaaggrraa    
VViinncciittoorree  ccoonnccoorrssoo  FFeessttiivvaall  BBaalllleett  22001100  
  
  
GGiioovveeddìì  2299  lluugglliioo  FFiivviizzzzaannoo  
CCoonnvveennttoo  ddeell  CCaarrmmiinnee  ddii  CCeerriiggnnaannoo  
FFAABBRRIIZZIIOO  GGIIFFUUNNII  ee  CCEESSAARREE  PPIICCCCOO  
NNoonn  ffaattee  ttrrooppppii  ppeetttteeggoolleezzzzii  
OOmmaaggggiioo  aa  CCeessaarree  PPaavveessee  
FFaabbrriizziioo  GGiiffuunnii,,  vvooccee  
CCeessaarree  PPiiccccoo,,  ppiiaannooffoorrttee  
  
IIll  ttiittoolloo  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  aalllluuddee  aallllaa  ddrraammmmaattiiccaa  ffiinnee  ddii  uunn’’eessiisstteennzzaa,,  rriieevvooccaannddoo  llee  
ttrraaggiicchhee  ppaarroollee  ssccrriittttee  ddaa  CCeessaarree  PPaavveessee  ssuullllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa  ddeell  lliibbrroo  DDiiaalloogghhii  ccoonn  
LLeeuuccoo  cchhee  rreecciittaannoo  ccoossìì::  ““PPeerrddoonnoo  ttuuttttii  ee  aa  ttuuttttii  cchhiieeddoo  ppeerrddoonnoo..  VVaa  bbeennee??  NNoonn  ffaattee  
ttrrooppppii  ppeetttteeggoolleezzzzii””..  
LLaa  vvooccee  ddii  FFaabbrriizziioo  GGiiffuunnii  ssii  iinnttrreecccciiaa  aallllaa  mmuussiiccaa  ddii  CCeessaarree  PPiiccccoo,,  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  nnuuoovvii  
oorriizzzzoonnttii  ee  nnuuoovvee  aattmmoossffeerree  cchhee  mmaaggiiccaammeennttee  eessccoonnoo  ddaallllee  ppaarroollee  ddeellll’’iinnddiimmeennttiiccaattoo  
ssccrriittttoorree..  
  
  
  
  
GGiioovveeddìì  2299  LLuugglliioo  MMuullaazzzzoo  
LLuunnaattiiccaa  iinnccoonnttrraa  MMaammaa  AAffrriiccaa  MMeeeettiinngg  
PPaarrccoo  ddeell  DDoonnaattoorree  
BBaacchhiirr  SSaannooggoo  &&  DDeenniisssskkoo  ((BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  //  FFrraanncciiaa))    
CCoonncceerrttoo    



MMAAMMAA  AAFFRRIICCAA  MMEEEETTIINNGG  
IInnggrreessssoo  lliibbeerroo    
  
NNeell  22000033  BBaacchhiirr  SSaannooggoo    hhaa  ccrreeaattoo  iill  ggrruuppppoo  DDeennssssiikkoo  ddeell  qquuaallee  nnee  èè  ll’’aanniimmaa....  NNeellllaa  
lliinngguuaa  BBaammbbaannaa  DDeennssssiikkoo  ssiiggnniiffiiccaa  ““IIll  ssooggnnoo  ddeell  rraaggaazzzzoo””  eedd  èè  aadd  uunn  ssooggnnoo  mmeellooddiiccoo  
cchhee  llee  nnoottee  ddii  qquueessttii  aarrttiissttii  ffaannnnoo  ppeennssaarree..  
UUnnaa  mmuussiiccaa  oorriiggiinnaallee  nneellllaa  qquuaallee  ssoonnoo  bbeenn  rriiccoonnoosscciibbiillii  llee  rraaddiiccii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  aaffrriiccaannaa  
mmaa  aanncchhee  llee  iinnfflluueennzzee  ddeell  JJaazzzz,,  ddeellll’’eelleettttrroonniiccaa  ee  ddii  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  ggeenneerrii  cchhee  ttooccccaannoo  llaa  
sseennssiibbiilliittàà,,  ll’’aappeerrttuurraa  ee  ll’’eecclleettttiissmmoo  ddii  BBaacchhiirr  SSaannooggoo  cchhee  ccoommppoonnee  ttuuttttee  llee  ccaannzzoonnii..    
  
  
VVeenneerrddìì  3300  ee  SSaabbaattoo  3311  LLuugglliioo  FFoossddiinnoovvoo  
CCaasstteelllloo  MMaallaassppiinnaa  
KKIINNKKAALLEERRII  
AAsscceessaa  &&  ccaadduuttaa  
TTrraattttoo  ddaa  DDaa    AAffuussttiieegg  uunndd  FFaallll  ddeell  SSttaaddtt  MMaahhaaggoonnnnyy  ddii  BBeerrttoolltt  BBrreecchhtt  
PPrriimmaa  nnaazziioonnaallee  
  
  KKiinnkkaalleerrii..  LLaa  ppaarroollaa  iinn  uunnaa  lliinngguuaa  aall  ddii  lláá  ddeellll''  AAddrriiaattiiccoo  ddeessiiggnnaa  llaa  cchhiinnccaagglliieerriiaa  ee  
ll''iinnsseeggnnaa  iinnddiiccaa  ll''eemmppoorriioo,,  iill  lluuooggoo  ddoovvee  ssee  ppoossssiibbiillee  ccii  ssii  ppuuòò  rriiffoorrnniirree  ddii  pprrooddoottttii  vvaarrii..  
QQuueessttaa    èè  aanncchhee    llaa  lloorroo  iiddeeaa  ::  uunnaa    ccoommppaaggnniiaa  cchhee  ssvvoollggaa  llaa  sstteessssaa  ffuunnzziioonnee  ddii  uunn    
““eemmppoorriioo””,,    oossssiiaa  uunn  ccoonntteenniittoorree  aappeerrttoo  ppeerr  ttuuttttaa  uunnaa    sseerriiee  ddii  aattttiivviittáá  qquuaallii    ssppeettttaaccoollii,,  
ppeerrffoorrmmaanncceess,,  aalllleessttiimmeennttii,,  eeddiittoorriiaa,,    ccoommppoossiizziioonnii  mmuussiiccaallii..    QQuueesstt’’  aannnnoo  nneellll’’  aammbbiittoo  
ddeell  pprrooggeettttoo  ““CCaasstteelllloo  iinn  mmoovviimmeennttoo””,,  pprreessssoo  iill  ccaasstteelllloo  ddii  FFoossddiinnoovvoo,,  llaa  ccoommppaaggnniiaa  
ppoottrràà  ssooggggiioorrnnaarree  aallll’’  iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ee  iissppiirraarrssii  iinn  eessssaa  ppeerr  ppooii  pprreesseennttaarree  qquueelllloo  
cchhee  nnee  èè  ssccaattuurriittoo  nneellllaa  sseerraattaa  ddeell    FFeessttiivvaall  ddii  LLuunnaattiiccaa  
  
  
SSaabbaattoo  3311  LLuugglliioo  MMaassssaa  
PPaallaazzzzoo  DDuuccaallee  
SSEEBBAASSTTIIAANN  AARRCCEE  ee  MMAARRIIAANNAA  MMOONNTTEESS  
UUnn  ttaannggoo  yy  nnaaddaa  mmaass  ––  UUnn  ttaannggoo  ee  nniieennttee  ppiiùù  
  
PPeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  nneell  ffeessttiivvaall  LLuunnaattiiccaa  uunnaa  sseerraattaa  ddeeddiiccaattaa  aall  TTaannggoo  AArrggeennttiinnoo,,  ccoonn  
ssttrraaoorrddiinnaarrii  pprroottaaggoonniissttii  iinntteerrpprreettii  ddii  ffaammaa    iinntteerrnnaazziioonnaallee    GGllii  aappppaassssiioonnaattii  ,,    ppoottrraannnnoo    
vviivveerree  llaa  mmeerraavviigglliioossaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  eesssseerree  pprrooiieettttaattii  nneellll’’aattmmoossffeerraa  ddii  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  
aappppaassssiioonnaannttee..  II  bbaalllleerriinnii  ppoorrtteerraannnnoo  ssuull  ppaallccoo  ccoorreeooggrraaffiiee  ee  iimmpprroovvvviissaazziioonnii  ddii  ttaanngghhii  
ccllaassssiiccii  ee  mmooddeerrnnii    cchhee  ssuusscciitteerraannnnoo  nneelllloo  ssppeettttaattoorree  uunnaa  vveennttaattaa  ddii  sseennssuuaalliittàà,,  
nnoossttaallggiiaa  ee  gguussttoo  ppeerr  llaa  vviittaa....  
  
SSaabbaattoo  3311  LLuugglliioo  LLiicccciiaannaa  NNaarrddii  
CCeennttrroo  IIccaarroo    
CCoommppaaggnniiaa  ddeell  TTeeaattrroo  NNaattiioonnaall    
""MM..  EEmmiinneessccuu""  ddii  KKiissiinneevv    RReeppuubbbblliiccaa    DDii  MMoollddoovvaa  
OORRCCHHEESSTTRRAA  MMOOLLDDAAVVAA    
CCoonncceerrttoo  
IInnggrreessssoo  lliibbeerroo    
  



  
DDoommeenniiccaa  11  AAggoossttoo  FFoossddiinnoovvoo  
MMuusseeoo  ddeellllaa  RReessiisstteennzzaa  
LLuunnaattiiccaa  iinnccoonnttrraa  FFiinnoo  aall  ccuuoorree  ddeellllaa  rriivvoollttaa  FFeessttiivvaall  
AArrttiissttii  ppeerr  llaa  RReessiisstteennzzaa::  ccoonnttrraassttoo  iinn  oottttaavvaa  rriimmaa  ccoonn  ii  ppooeettii  eesstteemmppoorraanneeii  ttoossccaannii  
SSIIMMOONNEE  CCRRIISSTTIICCCCHHII  EE  IILL  CCOORROO  DDEEII  MMIINNAATTOORRII  DDII  SSAANNTTAA  FFIIOORRAA  
IInnggrreessssoo  LLiibbeerroo    
  
  LLuunnaattiiccaa  iinnccoonnttrraa  iill  ““ffeessttiivvaall  ffiinnoo  aall  ccuuoorree  ddeellllaa  rriivvoollttaa  ““nneellllaa  sseerraattaa  ddeeddiiccaattaa  
aallll’’eesspprreessssiioonnee  aarrttiissttiiccaa,,  ppooeettii  ttoossccaannii  ee  aa  sseegguuiirree  iill  ccoonncceerrttoo  ddeell  ccaannttaauuttoorree  SSiimmoonnee  
CCrriissttiicccchhii  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaall    ccoorroo  ddeell  MMiinnaattoorrii  ddii  SSaannttaa  FFiioorraa,,  iinnssiieemmee  pprrooppoorrrraannnnoo  
mmoonnoolloogghhii  ee  ccaannttii  ppooppoollaarrii  cchhee  rraaccccoonnttaannoo  llaa  mmaalliinnccoonniiccaa  eedd  aall  ccoonntteemmppoo  ggiiooiioossaa  vviittaa  
ddeeii  mmiinnaattoorrii  ee  ddeellllee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  
  
  
DDoommeenniiccaa  11  AAggoossttoo  PPooddeennzzaannaa  
CCaasstteelllloo  MMaallaassppiinnaa  
CCoommppaaggnniiaa  ddeell  TTeeaattrroo  NNaattiioonnaall    
""MM..  EEmmiinneessccuu""  ddii  KKiissiinneevv    RReeppuubbbblliiccaa    DDii  MMoollddoovvaa  
OORRCCHHEESSTTRRAA  MMOOLLDDAAVVAA    
CCoonncceerrttoo  
IInnggrreessssoo  LLiibbeerroo    
  
  
LLuunneeddìì  22  AAggoossttoo  VViillllaaffrraannccaa  LLuunniiggiiaannaa    
BBoorrggoo  ddii  FFiilleettttoo  
OORRCCHHEESSTTRRAA  DDEELL  FFEESSTTIIVVAALL  PPUUCCCCIINNIIAANNOO    
DDiirreettttaa  ddaall  MMaaeessttrroo  BBrruunnoo  NNiiccoollii  
EE  qquuii  llaa  lluunnaa  ll’’  aabbbbiiaammoo  vviicciinnaa  
TTrraa  PPuucccciinnii  ee  VVeerriissmmoo,,  ddaallllaa  SSccaallaa  aa  TToorrrree  ddeell  LLaaggoo    
CCoonncceerrttoo  LLiirriiccoo    
  
CCoonncceerrttoo  lliirriiccoo  ccoonn  ll’’OOrrcchheessttrraa  ““GGiiaaccoommoo  PPuucccciinnii””  ddiirreettttaa  ddaall  mmaaeessttrroo  BBrruunnoo  NNiiccoollii,,  
ccoollllaabboorraattoorree  ee  ddiirreettttoorree  ddeell  ccoommpplleessssoo  mmuussiiccaallee  ddii  ppaallccoosscceenniiccoo  ddeell  TTeeaattrroo  aallllaa  SSccaallaa  
ddii  MMiillaannoo,,  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeeii  ccaannttaannttii  pprroovveenniieennttii  ddaallll’’AAccccaaddeemmiiaa  ddii  
AAllttoo  PPeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeell  TTeeaattrroo  aallllaa  SSccaallaa  ddii  MMiillaannoo..  
LLaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ooffffeerrttaa  ddaallll’’oorrcchheessttrraa  ““GGiiaaccoommoo  PPuucccciinnii””  èè  ggaarraannttiittaa  ddaaggllii  sstteessssii  
mmuussiicciissttii  cchhee  llaa  ccoommppoonnggoonnoo,,  ii  mmiigglliioorrii  nneell  ppaannoorraammaa  ttoossccaannoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  
rreeppeerrttoorriioo  ppuucccciinniiaannoo  ee  ttuuttttii  pprriimmee  ppaarrttii  ddeellll’’OOrrcchheessttrraa  ddeell  FFeessttiivvaall  PPuucccciinniiaannoo  ddii  TToorrrree  
ddeell  llaaggoo  ee  ddeeii  tteeaattrrii  ddii  PPiissaa,,  LLuuccccaa,,  LLiivvoorrnnoo..  
  
  
MMaarrtteeddìì  33  AAggoossttoo  PPoonnttrreemmoollii  
PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    
BBAAUUSSTTEELLLLEE    
CCoonncceerrttoo  
  



II  BBaauusstteellllee,,  ggrruuppppoo    ddeeggllii  aannnnii  ’’9900  ssii  ssoonnoo  aaffffeerrmmaattii  nneell  ppaannoorraammaa  mmuussiiccaallee  iittaalliiaannoo  
ccoommee  uunnaa  ddeellllee  bbaanndd  ppiiùù  iinnnnoovvaattiivvee  rraaffffiinnaattee  ee  ddii  ssppeessssoorree  ““ggllii  ssppiieettaattii    pprriimmoo  ssiinnggoolloo  
eessttrraattttoo  ddaall  nnuuoovvoo  aallbbuumm  ““II    MMiissttiiccii  ddeellll’’OOcccciiddeennttee””  èè  ggiiàà  bbrraannoo  ddii  ssuucccceessssoo……    
  
  
MMeerrccoolleeddìì  44  ee    GGiioovveeddìì  55  AAggoossttoo  FFiillaattttiieerraa  
BBoorrggoo  ddii  PPoonnttiicceelllloo  
LLaa  ddooddiicceessiimmaa  nnoottttee  ddii  WW..  SShhaakkeessppeeaarree    
CCoommppaaggnniiaa  ddeell  TTeeaattrroo  NNaattiioonnaall  ""MM..  EEmmiinneessccuu""  ddii  KKiissiinneevv    
TTeeaattrroo  ddii  CCaassttaalliiaa  
aalllliieevvii  llaabboorraattoorriioo  ""llee  vvooccii  ee  llaa  lluunnaa  sseeccoonnddaa  eeddiizziioonnee""  
RREEGGIIAA  DDII  AANNDDRREEAA  BBAATTTTIISSTTIINNII  
  
DDooppoo  iill  ssuucccceessssoo  rriippoorrttaattoo  nneellllaa  pprreecceeddeennttee  eeddiizziioonnee  ssii  rriipprrooppoonnee  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  
llaabboorraattoorriioo  eessttiivvoo    ccoonn  llaa  mmeessssaa  iinn  sscceennaa  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  ffiinnaallee  ,,  nneelllloo  sspplleennddiiddoo  
sscceennaarriioo  ddeell  bboorrggoo  mmeeddiiooeevvaallee  ddii  PPoonnttiicceelllloo..  QQuueessttoo  ssppeettttaaccoolloo  pprrooddoottttoo  ddaa  LLuunnaattiiccaa  iinn  
pprriimmaa  nnaazziioonnaallee  ssaarràà  pprreesseennttaattoo  iinn  dduuee  sseerraattee  ccoonnsseeccuuttiivvee..  
  
  
GGiioovveeddìì  55  AAggoossttoo  MMaassssaa  
PPiiaazzzzaa  ddeeggllii  AArraannccii  
LLUUCCIIOO  DDAALLLLAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  DDEE  GGRREEGGOORRII  
WWoorrkk  iinn  PPrrooggrreessss    
  
CCoorrrreevvaa  ll’’aannnnoo  11997799  qquuaannddoo  DDaallllaa  ee  DDee  GGrreeggoorrii  oorrggaanniizzzzaarroonnoo  uunn  ttoouurr  mmoollttoo  iinntteennssoo  ee  
ttuuttttoo  iittaalliiaannoo,,  lloo  cchhiiaammaarroonnoo  ““  BBaannaannaa  RReeppuubblliicc””    ::  uunnoo  ddeeii  pprriimmii    ccoonncceerrttii  ddaall  vviivvoo  ccoonn  
ppiiùù  ppeerrssoonnaaggggii  ddii  ssuucccceessssoo  cchhee  ssii  eessiibbiivvaannoo  iinn  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  
OOggggii  aa  3300  aannnnii  ddii  ddiissttaannzzaa  ttoorrnnaa  qquueessttoo  ggrraannddee  eevveennttoo  ccoonn  iill  ttiittoolloo  WWoorrkk  iinn  PPrrooggrreessss::  
ccaannzzoonnii  ccoommee  """"SSaannttaa  LLuucciiaa"",,  CCoommee  ffaannnnoo  ii  mmaarriinnaaii"",,  ""TTuuttttaa  llaa  vviittaa"",,  ""CCoommee  ee''  PPrrooffoonnddoo  
iill  MMaarree"",,  ""VViivvaa  ll''IIttaalliiaa""  ee  ""PPiiaazzzzaa  GGrraannddee""    ssaarraannnnoo  rriipprrooppoossttee  ddaaii  dduuee  ttrraa  ii  ppiiùù  cceelleebbrrii  
ccaannttaauuttoorrii  iittaalliiaannii  iinn  uunn  TToouurr  cchhee,,  ddooppoo  llee  ttaappppee  ddii  RRoommaa  ee  MMiillaannoo,,  aapppprrooddaa  aall  LLuunnaattiiccaa  
FFeessttiivvaall  ,,  aappppuunnttaammeennttoo  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree  ppeerr  ggllii  aammaannttii  ddeellllaa  mmuussiiccaa  dd''aauuttoorree..    
  
..  


