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CCoolloonnnnee  SSoonnoorree  ddii::  

  

EENNNNIIOO  MMOORRRRIICCOONNEE                    NNIINNOO  RROOTTAA                            
LLUUIISS  BBAACCAALLOOVV                NNIICCOOLLAA  PPIIOOVVAANNII    

  

        aarrrraannggiiaattee  ppeerr  PPIIAANNOO  SSOOLLOO  eedd  eesseegguuiittee  ddaa                                

AALLEESSSSAANNDDRROO  GGAALLAASSSSII  

IIll  rriiccaavvaattoo  ddeell  ccoonncceerrttoo  ssaarràà  ddeevvoolluuttoo  aallllee  

TTEENNDDEE  DDII  AAVVSSII  22001177--22001188  

••  SSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        ––––––––        OOOOOOOOssssssssppppppppeeeeeeeeddddddddaaaaaaaalllllllliiiiiiii        AAAAAAAAppppppppeeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiii        
PPootteennzziiaarree  aallccuunnii  oossppeeddaallii  pprriivvaattii  nnoonn  pprrooffiitt  ppeerr  
aassssiiccuurraarree          ccuurree  mmeeddiicchhee  aanncchhee  aaii  ppiiùù  ppoovveerrii  

••  IIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAAQQQQQQQQ        ––––––––        UUUUUUUUnnnnnnnn        aaaaaaaassssssssiiiiiiiilllllllloooooooo        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        QQQQQQQQaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaqqqqqqqqoooooooosssssssshhhhhhhh        
RRiiccoossttrruuiirree  eedd  aapprriirree  uunn  aassiilloo  ppeerr  ssoosstteenneerree  ii  bbaammbbiinnii  ee  
llee  ffaammiigglliiee  cchhee  rriieennttrraannoo  ––  ddooppoo  aannnnii  ddii  vviittaa  ddaa  ssffoollllaattii  
aa  EErrbbiill  --  nneell  lloorroo  vviillllaaggggiioo  ffiinnaallmmeennttee  lliibbeerraattoo  ddaa  IIssiiss..  

••  UUUUUUUUGGGGGGGGAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAA        ––––––––        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        aaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaassssssssaaaaaaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
RRiiddoonnaarree  ssppeerraannzzaa  aaii  ggiioovvaannii,,  rriiffuuggiiaattii  oo  ffiiggllii  ddii  

mmiiggrraannttii,,  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo    
  

••  IIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAA        ––––––––        PPPPPPPPoooooooorrrrrrrrttttttttooooooooffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo        aaaaaaaaiiiiiiiiuuuuuuuuttttttttoooooooo        aaaaaaaalllllllllllllllloooooooo        ssssssssttttttttuuuuuuuuddddddddiiiiiiiioooooooo          
SSeegguuiirree  ee  aaccccoommppaaggnnaarree  nneellllee  ddiiffffiiccoollttàà  ssccoollaassttiicchhee    ggllii  
ssttuuddeennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  mmeeddiiee  ssuuppeerriioorrii,,  ssiiaa  iittaalliiaannii  cchhee  
ssttrraanniieerrii,,  aaiiuuttaannddoollii    aa  ssttuuddiiaarree  ffaavvoorreennddoo  ccoossìì  
ll’’iinntteeggrraazziioonnee..          
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IILL  SSUUOONNOO  DDEELLLLEE  IIMMMMAAGGIINNII  

  

AALLEESSSSAANNDDRROO  GGAALLAASSSSII    
PPiiaannooffoorrttee  

  

GGIIOORRGGIIOO  BBOONNIINNOO    
PPrreesseennttaattoorree  

  

MMIICCHHEELLEE  BBAARRRRAA      
IImmmmaaggiinnii  ee  CCoommmmeennttoo  

  

__________________________________________________________________________________  
  

AAlleessssaannddrroo  GGaallaassssii  
  

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

--  LLaa  ssuuaa  lluunnggaa  aattttiivviittàà  ddii  ppiiaanniissttaa  lloo  vveeddee  ccoollllaabboorraarree  ccoommee  aaccccoommppaaggnnaattoorree  ee  

ccoonnssuulleennttee  mmuussiiccaallee  aa  vvaarrii    pprrooggrraammmmii  tteelleevviissiivvii  RRAAII  ddeeggllii  aannnnii  ‘‘8800  ee  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  lluunnggaa  eessppeerriieennzzaa  mmuussiiccaallee  ggllii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoolllleezziioonnaarree  uunn  rreeppeerrttoorriioo  mmoollttoo  

vvaarriieeggaattoo,,  ggrraazziiee  aall  ssuuoo  bbrriillllaannttee  ttooccccoo  ee  aadd  uunnaa  ssppiiccccaattaa  iinnvveennttiivvaa  aarrmmoonniiccaa,,    

cchhee  ggllii  ppeerrmmeettttee  ddii  iinntteerrpprreettaarree  ooggnnii  ggeenneerree  mmuussiiccaallee  ccoonn  uunn  gguussttoo  rraaffffiinnaattoo..  GGllii  

aarrrraannggiiaammeennttii  ddeeii  bbrraannii  iinn  pprrooggrraammmmaa  ssoonnoo  uunn  eesseemmppiioo  ddeell  ssuuoo  mmooddoo  ddii  

rreeiinntteerrpprreettaarree  iinn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  llee  mmeellooddiiee..  

  

GGiioorrggiioo  BBoonniinnoo  
  

TToorriinneessee,,  ddaa  mmoollttii  aannnnii  vviivvee  ee  llaavvoorraa  ccoommee  aattttoorree  ee  ddooppppiiaattoorree  aa  MMiillaannoo..  

--  LLaa  ssuuaa  lluunnggaa  ccaarrrriieerraa,,  iinniizziiaattaa  iinn  tteeaattrroo  nneellllaa  ccoommppaaggnniiaa    ddeeii  dduuee  ggrraannddii  aattttoorrii  AA..  

TTiieerrii  ee  GG..  LLoojjooddiiccee,,  ssii  èè  ppooii  ccoonnssoolliiddaattaa  ccoonn  aallttrree  eessppeerriieennzzee  tteeaattrraallii  ee  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  ccoonn  llaa    ppaarrtteecciippaazziioonnee  aadd  aallccuunnee  ffiiccttiioonn  tteelleevviissiivvee  ((ssuu  ttuuttttee  

VViivveerree  22000033  ee  CCeennttoovveettrriinnee  22000088--22000099))..  CCoommee  ddooppppiiaattoorree  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo    

aallccuunnii  pprroottaaggoonniissttii  ddii  tteelleeffiillmm  ddii  ssuucccceessssoo  ee  aattttoorrii  ddii  ffiillmm  UUSSAA;;  ssvvoollggee  aanncchhee  uunnaa  

iinntteennssaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ddooppppiiaaggggiioo  ddii  ccaarrttoonnii  aanniimmaattii  ee  vviiddeeoo  ggiioocchhii  ttrraa  ii  ppiiùù  

ccoonnoosscciiuuttii..  

  

PP  rr  oo  gg  rr  aa  mm  mm  aa  

  

••  LLaa  SSttrraaddaa    FF..FFeelllliinnii                                                            ((NNiinnoo  RRoottaa))  

••  CC’’eerraa  uunnaa  vvoollttaa  iill  wweesstt    SS..LLeeoonnee                                      
                                                                                                                                                    ((EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee))  

••      NNuuoovvoo  CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo  GG..TToorrnnaattoorree                                                     
                                                                                              ((EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee))  

••  LLaa  vviittaa  èè  bbeellllaa    RR..BBeenniiggnnii                                ((NNiiccoollaa  PPiioovvaannii))  

••  PPeerr  uunn  ppuuggnnoo  ddii  ddoollllaarrii    SS..LLeeoonnee                                      
                                                                                                                            TTiittoollii      ((EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee))  

••      GGiiùù  llaa  tteessttaa  SS..LLeeoonnee                                      ((EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee))  

••  IIll  PPaaddrriinnoo  FF..FF..CCooppppoollaa                                                    ((NNiinnoo  RRoottaa))  

••  IIll  PPoossttiinnoo  MM..RRaaddffoorrdd                                                                ((LLuuiiss  BBaaccaalloovvii))  

••  LLaa  lleeggggeennddaa  ddeell  ppiiaanniissttaa  ssuullll’’oocceeaannoo  GG..TToorrnnaattoorree                
                                                                                                PPllaayyiinngg  lloovvee      ((EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee))    

••  88  ee  11//22    FF..FFeelllliinnii                                                                      ((NNiinnoo  RRoottaa))  
______________________________________________________________________  

  
NNiinnoo  RRoottaa  11991111  ––  11997799    CCoommppoossiittoorree  iittaalliiaannoo,,  ttrraa  ii  ppiiùù  iinnfflluueennttii  ee  

pprroolliiffiiccii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ddeell  cciinneemmaa..  HHaa  ssccrriittttoo  aanncchhee  mmuussiicchhee  ppeerr  llaa  TTvv  

ee  iill  tteeaattrroo..  OOssccaarr  nneell  11997733  ppeerr  llaa  ccoolloonnnnaa  ssoonnoorraa  ddeell  ffiillmm  ““IIll  

PPaaddrriinnoo””..  FFuu  iill  mmuussiicciissttaa  pprreeffeerriittoo  ddii  FFeelllliinnii  ppeerr  llee  mmuussiicchhee  ddeeii  ssuuooii  

ffiillmm..  
  

EEnnnniioo  MMoorrrriiccoonnee    CCllaassssee  11992288    CCoommppoossiittoorree,,  mmuussiicciissttaa,,ddiirreettttoorree  

dd''oorrcchheessttrraa  ee  aarrrraannggiiaattoorree  iittaalliiaannoo..  HHaa  ssccrriittttoo  llee  mmuussiicchhee  ppeerr  ppiiùù  ddii  

550000  ffiillmm  ee  sseerriiee  TTVV,,  oollttrree  cchhee  ooppeerree  ddii  mmuussiiccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  

NNeell  22000077  hhaa  rriicceevvuuttoo  iill  pprreemmiioo  OOssccaarr  oonnoorraarriioo  aallllaa  ccaarrrriieerraa..  
  

NNiiccoollaa  PPiioovvaannii    CCllaassssee  11994466  PPiiaanniissttaa,,  ccoommppoossiittoorree  ee  ddiirreettttoorree  

dd''oorrcchheessttrraa  iittaalliiaannoo..  aauuttoorree  ddii  ccoolloonnnnee  ssoonnoorree  ccooii  mmaaggggiioorrii  rreeggiissttii    

iittaalliiaannii,,  OOssccaarr  nneell  11999999  ppeerr  llee  mmuussiicchhee  ddeell  ffiillmm  LLaa  vviittaa  èè  bbeellllaa..    
  

LLuuiiss  BBaaccaalloovv    11993333  ––  22001177    --      EE’’  ssttaattoo  ppiiaanniissttaa,,  ccoommppoossiittoorree,,  

ddiirreettttoorree  dd''oorrcchheessttrraa  ee  aarrrraannggiiaattoorree  aarrggeennttiinnoo,,  nnaattuurraalliizzzzaattoo  

iittaalliiaannoo,,  ffaammoossoo  ppeerr  llee  ssuuee  ccoolloonnnnee  ssoonnoorree  cciinneemmaattooggrraaffiicchhee..  


