
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLee  22  CCiittttàà  
VViiaa  CCaaiioo  MMaarriioo  CCaattttaabbeennii,,  22    --  2200114422    MMiillaannoo  

TTeell..  0022--8899..5533..0055..7777  ––  0022--8899..3300..1144..1166  
wwwwww..llee22cciittttaa..oorrgg    

                                                              

                            PPRROOVVAA      aadd      AASSCCOOLLTTAARREE                      

                                                                    IInnccoonnttrrii  ddii  AASSCCOOLLTTOO  GGUUIIDDAATTOO  DDEELLLLAA  MMUUSSIICCAA                                            

                    

  

  

LLAA  MMEELLOODDIIAA,,    

SSeennttiimmeennttoo  ee  

BBeelllleezzzzaa  

  

AAll  ppiiaannooffoorrttee  

  RRiiccccaarrddoo  SScchhwwaarrttzz        **          AAlleessssaannddrroo  GGaallaassssii  

pprreesseennttaannoo  ::                  EEmmaannuueellaa  PPiieemmoonnttii  ee  MMiicchheellee  BBaarrrraa      

  

  

LL’’aassssoocciiaazziioonnee  ““LLee  22  CCiittttàà””  

rriinnggrraazziiaa  ::  

  

  

  

••  IIll  CCeennttrroo  AAsstteerriiaa  
ppeerr  ll’’oossppiittaalliittàà  ee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  

                    wwwwww..cceennttrrooaasstteerriiaa..eeuu  

  

  

  

••  RRUUGGGGIINNEENNTTII    
    EEddiizziioonnii  MMuussiiccaallii  

                      wwwwww..rruuggggiinneennttii..iitt  

  

  



                              

••  pprriimmaa  ppaarrttee  

WW..  AA..  MMOOZZAARRTT  

SSoonnaattaa  iinn  ssii  bbeemmoollllee  mmaaggggiioorree  KK  333333  

AAlllleeggrroo    **    AAnnddaannttee  ccaannttaabbiillee    **    AAlllleeggrreettttoo  ggrraazziioossoo  

CC..  DDEEBBUUSSSSYY    

TTrrooiiss  ÉÉttuuddeess  

nn..  1100  --  ppoouurr  lleess  SSoonnoorriittééss  ooppppoosseess  

nn..  1111  --  ppoouurr  lleess  AArrppèèggeess  ccoommppoosseess  

  nn..  1122  --  ppoouurr  lleess  aaccccoorrddss  

JJ..  BBRRAAHHMMSS    

VVaarriiaazziioonnii  ssuu  uunn  tteemmaa  ddii  PPaaggaanniinnii  oopp..  3355  ((IIII  lliibbrroo))  

  

  

RRiiccccaarrddoo  SScchhwwaarrttzz  
RRiiccccaarrddoo  SScchhwwaarrttzz  èè  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  pprroommeetttteennttii  ppiiaanniissttii  ddeellllaa  ssuuaa  ggeenneerraazziioonnee..                                  

--  NNaattoo  aa  MMiillaannoo  nneell  11998866,,  ssii  èè  ddiipplloommaattoo  aall  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  VVeerrddii  ddii  MMiillaannoo  nneell  

22000066  ootttteenneennddoo  llaa  llooddee  ee  llaa  mmeennzziioonnee  dd''oonnoorree  ppeerr  ll''aallttaa  mmaattuurriittàà  aarrttiissttiiccaa..                        

II  ssuuooii  iinnsseeggnnaannttii  ssoonnoo  ssttaattii  iill  MMaaeessttrroo  LLeeoonnaarrddoo  LLeeoonnaarrddii  ee  iill                                          

MMaaeessttrroo  AAnnnniibbaallee  RReebbaauuddeennggoo..                                      

--  HHaa  ssttuuddiiaattoo  ppeerr  oollttrree  1100  aannnnii  ccoonn  iill  MMaaeessttrroo  RRiiccccaarrddoo  RRiissaalliittii  nneellllaa  pprreessttiiggiioossaa  

AAccccaaddeemmiiaa  PPiiaanniissttiiccaa  ddii  IImmoollaa  ddoovvee  ssii  èè  ddiipplloommaattoo  nneell  22000099..                                                                                                                            

GGrraannddee  iinnfflluueennzzaa  hhaa  aavvuuttoo,,  nneellll''aarrccoo  ddeeggllii  aannnnii,,  iill  rraappppoorrttoo  ddiiddaattttiiccoo  ee  uummaannoo  

ccoonn  iill  ggrraannddee  ppiiaanniissttaa  PPaauull  BBaadduurraa  SSkkooddaa  cchhee  lloo  hhaa  aapppprreezzzzaattoo  ttaannttoo  ddaa  

iinnvviittaarrlloo  aa  ssuuoonnaarree  aallllaa  SSaallllee  GGaavveeaauu  ddii  PPaarriiggii..  

--  SScchhwwaarrttzz  hhaa  ssuuoonnaattoo  iinn  sseeddii  iimmppoorrttaannttii  qquuaallii  llaa  SSaallaa  VVeerrddii  ddii  MMiillaannoo,,  iill  TTeeaattrroo  

RReeggiioo  ddii  PPaarrmmaa,,  iill  TTeeaattrroo  LLaa  FFeenniiccee  ddii  VVeenneezziiaa..  HHaa  ccoollllaabboorraattoo  ccoonn  

iimmppoorrttaannttii  ddiirreettttoorrii  ttrraa  ccuuii  YYuurrii  TTeemmiirrkkaannoovv  ee  GGuussttaavv  KKuuhhnn..  PPrroopprriioo  iill  

MMaaeessttrroo  KKuuhhnn  lloo  hhaa  iinnvviittaattoo  aa  ddiivveennttaarree  mmeemmbbrroo  ddeellll''AAccccaaddeemmiiaa  ddii  

MMoonntteeggrraall,,  sseeddee  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  mmeeddiittaazziioonnee  aarrttiissttiiccaa..                                                                                                                                                                                          

LLaa  ccrriittiiccaa  lloo  hhaa  ddeeffiinniittoo  mmaaggnneettiiccoo,,  ttrraavvoollggeennttee,,  mmoonnuummeennttaallee..    

  
  

••  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  

IIoo  cchhee  aammoo  ssoolloo  ttee                                                      SS..  EENNDDRRIIGGOO  ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  
  

MMii  rriittoorrnnii  iinn  mmeennttee        **        EE  ppeennssoo  aa  ttee        **        EEmmoozziioonnii  
                                                                                                                      LL..  BBAATTTTIISSTTII    ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  
  

BBaarrttaallii                                                                                                    PP..  CCOONNTTEE    ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  
  

AAllmmeennoo  ttuu  nneellll’’uunniivveerrssoo    MM..  FFAABBRRIIZZIIOO  --  BB..  LLAAUUZZII  ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  
  

PPoosstteerr                                                                                              CC..  BBAAGGLLIIOONNII  ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  
  

LLaa  ddoonnnnaa  ccaannnnoonnee                                            FF..  DDEE  GGRREEGGOORRII  ((aarrrr..AA..GGaallaassssii))  

  
  

AAlleessssaannddrroo  GGaallaassssii  
  

MMiillaanneessee  ddoocc  ccllaassssee  11994444,,  ddaa  ggiioovvaanniissssiimmoo  ccoommiinncciiaa  aa  ssuuoonnaarree  iinn  IIttaalliiaa  ee  aallll’’eesstteerroo..  

--    DDaallllaa  mmeettàà  ddeeggllii  aannnnii  ’’8800  ppeerr  uunn  ddeecceennnniioo    ccoollllaabboorraa  ccoonn  llaa  RRAAII                    

ppaarrtteecciippaannddoo  ccoommee  ppiiaanniissttaa  aaccccoommppaaggnnaattoorree  ee  ccoonnssuulleennttee  mmuussiiccaallee  aa  vvaarrii                              

pprrooggrraammmmii  tteelleevviissiivvii..    

--  LLaa  ssuuaa  lluunnggaa  aattttiivviittàà  ddii  ppiiaanniissttaa  lloo  vveeddee  ssuuoonnaarree  pprreessssoo  ttuuttttii  llooccaallii  ssttoorriiccii            

ddeell    jjaazzzz    MMiillaanneessee  ssoopprraattttuuttttoo  aall  CCaappoolliinneeaa  ddoovvee  aaccccoommppaaggnnaa,,  ccoommee        

ppiiaanniissttaa  ssttaabbiillee  ddeell  llooccaallee,,  ttaannttiissssiimmii  iinntteerrpprreettii  ddii  jjaazzzz  iittaalliiaannii  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallii..    

--  LLaa  ssuuaa  lluunngghhiissssiimmaa  eessppeerriieennzzaa  mmuussiiccaallee  ggllii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoolllleezziioonnaarree  uunn  

rreeppeerrttoorriioo  iimmmmeennssoo  cchhee,,  ggrraazziiee  aall  ssuuoo  bbrriillllaannttee  ttooccccoo  ee  aadd  uunnaa  ssppiiccccaattaa  

iinnvveennttiivvaa  aarrmmoonniiccaa,,  ggllii  ppeerrmmeettttee  ddii  iinntteerrpprreettaarree  ooggnnii  ggeenneerree  mmuussiiccaallee  ccoonn  uunn  

rraaffffiinnaattoo  gguussttoo  jjaazzzziissttiiccoo..  DDaall  ssuuoo  ppiiaanniissmmoo  eemmeerrggee  ssoopprraattttuuttttoo  uunnaa  

iimmmmeennssaa  ppaassssiioonnee  ee  ddeeddiizziioonnee  ppeerr  llaa  mmuussiiccaa  ee  uunnoo  ssmmiissuurraattoo  aammoorree          

ppeerr  iill  jjaazzzz,,  ccooll  rriissuullttaattoo  ddii  ffaarr  ssuuoonnaarree  iill  ppiiaannoo  ccoommee  uunnaa  ggrraannddee  oorrcchheessttrraa..    

--  HHaa  tteennuuttoo  ccoonncceerrttii  jjaazzzz  aall  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddii  MMiillaannoo,,  ccoonn  iill  bbaassssiissttaa  MMiinnoo  

FFaabbiiaannoo,,  ppaarrtteecciippaa  ccoonn  aarrttiissttii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  aallllaa  ""JJaazzzz  FFrriieennddss  AAssssoocciiaattiioonn""..  

RReecceenntteemmeennttee  hhaa  ssuuoonnaattoo  aanncchhee  iinn  TTrriioo  ee  iinn  QQuuaarrtteettttoo..    

--  NNeell  22000099  iinnccoonnttrraa  iill  ccaannttaauuttoorree  MMiicchheellee  BBaarrrraa,,  iinniizziiaa  uunnaa  ccoollllaabboorraazziioonnee            

ddaallllaa  qquuaallee,,  nnaassccee  nneellll’’eessttaattee  ddeell  22001111,,  uunnaa  rriivviissiittaazziioonnee  iinn  cchhiiaavvee  ppiiaanniissttiiccaa            

ddii  aallccuunnee  ccaannzzoonnii  ddeeii  mmaaggggiioorrii  ccaannttaauuttoorrii  iittaalliiaannii  cchhee  ssoorrttiissccee  llaa  rreeggiissttrraazziioonnee        

ddeell  CCDD  ““IIOO,,  LLUUCCIIOO……..  EE  AALLTTRREE  MMEELLOODDIIEE  ppeerr  ppiiaannoo  ssoolloo””                                    

ppuubbbblliiccaattoo  ddaa  RRuuggggiinneennttii  EEddiittoorree    


