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CCUURRRRIICCUULLUUMM  AARRTTIISSTTIICCOO    
DDEELL  GGRRUUPPPPOO  

--  PPrrooggeettttoo  ‘‘CCaallaa  llaa  SSeerraa’’  --  
SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  ((FFgg))  

  

  

LL’’eessppeerriieennzzaa  mmuussiiccaallee  cchhee  ssttiiaammoo  aaffffrroonnttaannddoo  nnoonn  ssii  ddeeffiinniissccee  ssoottttoo  iill  nnoommee  ddii  ““ggrruuppppoo””,,  mmaa  èè  eesspprreessssiioonnee  ddii  

uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  pprrooggeettttoo  ddii  rriissccooppeerrttaa  ddeellllee  ttrraaddiizziioonnii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  oorraallee..  

PPaarrlliiaammoo  eesspprreessssaammeennttee  nnoonn  ssoolloo  ddii  ccaannttii,,  ssuuoonnii  ee  bbaallllii  mmaa  llaa  rriicceerrccaa  ssccoonnffiinnaa  nneellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ttuuttttaa,,  llaa  

ttrraaddiizziioonnee  cchhee  èè  ttrraassmmiissssiioonnee  ddii  eessppeerriieennzzaa  ee  ddii  ccoonnoosscceennzzaa..  EEssssaa  ccii  vvuuoollee  ttrraassmmeetttteerree  nnoonn  ssoolloo    llee  ssuuee  

ssoonnoorriittàà  ((ccoommpprreessoo  iill  ddiiaalleettttoo,,  cchhee  èè  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  mmoonnddoo  ddaa  ccaappiirree  ee  ddaa  ssccoopprriirree)),,  mmaa  aanncchhee  ii  ssuuooii  

iinnsseeggnnaammeennttii  cchhee,,  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  ssttoorrnneellllii,,  ccoommuunniiccaannoo  mmeessssaaggggii  pprreecciissii..  

  

IIll  pprrooggeettttoo  pprreennddee  iill  nnoommee  ddaa  uunn  eevveennttoo  eessttiivvoo  cchhee  ddaallll’’eessttaattee  ddeell  22000044  ccooiinnvvoollggee  ggllii  aannzziiaannii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  

RRoottoonnddoo,,  ddeetteennttoorrii  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  ppoossttoo  cchhee  ccoonn  llee  lloorroo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  vvooccii,,  ssii  eessiibbiissccoonnoo  ppeerr  llee  vviiee  ddeell  

ppaaeessee  ccoonn  uunn  rreeppeerrttoorriioo  ddii  ccaannttii  ttrraammaannddaattii  ddaa  ggeenneerraazziioonnii..    

QQuueessttoo  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ffoonnddaarree  uunn’’AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  ((““CCaallaa  llaa  SSeerraa””  ppeerr  ll’’aappppuunnttoo))nn  eedd  hhaa  aavvvviiaattoo  uunnaa  

sseerriiee  ddii  rreeggiissttrraazziioonnii  ee  ddooccuummeennttaazziioonnii  ssuull  ccaammppoo  cchhee  ssii  ssoonnoo  uunniittee  aalllloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  ffoorrmmee  mmuussiiccaallii  ee  ccaannoorree  

ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  ee  ddii  ttuuttttoo  iill  rreeppeerrttoorriioo  cchhee  ssii  èè  ppoottuuttoo  rreeppeerriirree..  IImmppoorrttaannttii  ssoonnoo  ssttaattii  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  

ggllii  aannzziiaannii,,  ccoonn  ccuuii  ssii  èè  iinnssttaauurraattoo  uunn  pprrooffoonnddoo  rraappppoorrttoo  ddii  aammiicciizziiaa  eedd  iimmppoorrttaannttee  èè  ssttaattoo  ppootteerrssii  eessiibbiirree  ccoonn  

lloorroo  iinn  ssvvaarriiaattee  ooccccaassiioonnii..  

  

IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aannzziiaannii  hhaa  ccoonnsseennttiittoo  ddii  tteenneerree  vviivvaa  llaa  ttrraaddiizziioonnee  iinn  qquueellllee  cchhee  ssoonnoo  llee  ssuuee  eesspprreessssiioonnii  ppiiùù  

ddiirreettttee::  llee  ffeessttee  ddii  ppaaeessee..  LL’’aassssoocciiaazziioonnee  rriipprreennddee  ee  vvaalloorriizzzzaa  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  mmuussiiccaa  ee  ffeessttee  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  ii  

ggiioovvaannii,,  ggllii  aannzziiaannii,,  ii  qquuaarrttiieerrii  eedd  iill  ppaaeessee  ffaacceennddoo  ddiivveenniirree  llaa  mmuussiiccaa  eedd  iill  ccaannttoo  ppooppoollaarree  aattttuuaallii..    

  

II  ccaannttii  ((llii  ssttrraappuullèèttttee))  ssoonnoo  ssttaattii  aattttiinnttii  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  ddaallllee  ffoonnttii  ttrroovvaattee  aa  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  ee  

rriieevvooccaannoo  ttuuttttii  ii  ccaannttii,,  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  ttaarraanntteellllee  ee  ddii  ccaannttii  aallllaa  sstteessaa,,  cchhee  ssii  eesseegguuiivvaannoo  dduurraannttee  llaa  ““sseerreennaattaa””  ee  

dduurraannttee  llee  ffeessttee..  QQuueessttii  ccaannttii  vveennggoonnoo  aaccccoommppaaggnnaattii  ccoonn  ssttrruummeennttii  ttrraaddiizziioonnaallii  ee  dduunnqquuee  nnoonn  ssuubbiissccoonnoo  

oonnttaammiinnaazziioonnii  ddii  nneessssuunn  ggeenneerree,,  vveennggoonnoo  ssuuoonnaattii  ee  ccaannttaattii  ccoossìì  ccoommee  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  ttrraassmmeessssii..  

  

AAll  rreeppeerrttoorriioo  ddeellllee  ttaarraanntteellllee  ee  ddeeii  ccaannttii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo,,  nneellll''eexxccuurrssuuss  ddeell  pprrooggeettttoo,,  

llee  ttaarraanntteellllee  ee  ii  ccaannttii  ((ssuunnèèttttee,,  ssttrrùùssccee,,  eecccc..))  ddeeggllii  aallttrrii  ppaaeessii  ggaarrggaanniiccii,,  aa  ccoommiinncciiaarree  ddaa  qquueellllee//ii  ddii  CCaarrppiinnoo..  

EE''  iinn  ffaassee  ddii  ssttuuddiioo  uunn  nnuuoovvoo  PPrrooggeettttoo  cchhee  ppoossssaa  ccooiinnvvoollggeerree  llee  ffiigguurree  ddeeii  CCaannttoorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  aanncchhee  ddii  ppaaeessii  

ddeell  GGaarrggaannoo  ffiinnoorraa  aannccoorraa  nnoonn  ddeell  ttuuttttoo  iinnddaaggaattii  ssuull  ppiiaannoo  ddeellllaa  rriicceerrccaa  mmuussiiccaallee  ppooppoollaarree..  
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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII::    
  

SSiiggnniiffiiccaattiivvee  ssoonnoo  ssttaattee  llee  eessiibbiizziioonnii::  
  
--  CCaallaa  llaa  SSeerraa  ––  iill  ccaannttoo  ddeeii  ppooppoollii  

rraasssseeggnnaa  ddii  mmuussiiccaa  ttrraaddiizziioonnaallee,,  iittiinneerraannttee  nneell  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  ddii  SS..GG..RR::  
  
22000066  --    pprrooggeettttoo  ““CCaallaa  llaa  SSeerraa””  ccoonn  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii,,  SSaallvvaattoorree  RRuussssoo,,  RRoossaa  PPiiaannoo  ((rriissppeettttiivvaammeennttee  
9977,,  8833,,  9999  aannnnii))  

                        LLuugglliioo  22000066  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  
                          
                        22000077  --    pprrooggeettttoo  ““CCaallaa  llaa  SSeerraa””  ccoonn  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii,,  SSaallvvaattoorree  RRuussssoo  
                        LLuugglliioo  22000077  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  
  

--  CCaarrppiinnoo  FFoollkk  FFeessttiivvaall  22000077  
pprrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  SSeerraa  ccoonn  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii  ee  SSaallvvaattoorree  RRuussssoo  
66  AAggoossttoo  22000077  CCaarrppiinnoo  

  
--  33°°  mmeeeettiinngg  ffoollkk  ““MMaatttteeoo  SSaallvvaattoorree””  

pprrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  SSeerraa  
ssuuoonnii  ee  ccaannttii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  
99  NNoovveemmbbrree  22000077  AApprriicceennaa  
  

--  ““PPrriimmaa  ggiioorrnnaattaa  ddeellllaa  rreettee  nnaazziioonnaallee  ddii  ccuullttuurraa  ppooppoollaarree””  
FFeessttaa  ddeellllee  pprroovviinnccee  dd’’IIttaalliiaa  
CCaallaa  llaa  SSeerraa  ccoonn  ii  CCaannttoorrii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  
1133  DDiicceemmbbrree  22000077  FFooggggiiaa  
  

--  NNaattuurraa  AArrttee  PPooeessiiaa  
          SSaann  MMaarrccoo  iinn  LLaammiiss  ((FFGG)),,  2266  MMaaggggiioo  22000077  

  
−−  ““CCeennttoo  aannnnii  ddii  uunn  CCaannttoorree::  OOmmaaggggiioo  aa  RReezzzzùùllllee””  --  IInnccoonnttrroo  ddii  mmuussiicciissttii  ttrraaddiizziioonnaallii  iinn  ooccccaassiioonnee  

ddeell  110000°°  ccoommpplleeaannnnoo  ddeell  ccaannttoorree  ssaannggiioovvaannnnaarroo  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii,,  ccllaassssee  11990088..  
              SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo,,  TTeeaattrroo  PPaallllaaddiinnoo,,  MMaarrzzoo  22000088  

  
−−  CCoonnccoorrssoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  MMuussiiccaa  ““LLaaMMaarrcchhaa  EEuurrooffoollkk””  
MMaaiioollaattii  SSppoonnttiinnii  ((AANN))  44--66  LLuugglliioo  22000088  
[[CCllaassssiiffiiccaattii  aall  22°°ppoossttoo  nneellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  mmeerriittoo  eemmeessssaa  ddaallllaa  ggiiuurriiaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  rriicceerrccaattoorrii,,  

ggiioorrnnaalliissttii  ddii  sseettttoorree  ee  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ddii  ffeessttiivvaall  ddii  mmuussiiccaa  eettnniiccaa  ee  ppooppoollaarree;;  mmeennzziioonnee  ssppeecciiaallee  ppeerr  llaa  
rriicceerrccaa  mmuussiiccaallee..]]  

  
--          PPaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ““ZZiinnggaarriiaa””  ((eessttaattee  22000077,,  22000088  ee  22000099))  --  ““CCaappooddaannzzee””  ((NNaattaallee  

22000088  ee  22000099)),,  ffeessttiivvaall  mmuullttiieettnniiccii  iittiinneerraannttii  ddii  ccaannttii,,  mmuussiicchhee  ee  bbaallllii  ppooppoollaarrii  oorrggaanniizzzzaattii  ddaa  
CCaarroovvaannaa  FFoollkk  AArrtt..    

  
−−  FFeessttaa  ddii  SSaann  VViittoo  --  ““IIll  SSaallttaarreelllloo  iinnccoonnttrraa  llaa  TTaarraanntteellllaa  ddeell  GGaarrggaannoo””  
MMoonnttee  SSaann  VViittoo  ((AANN)),,  1188--1199  OOttttoobbrree  22000088    
CCoorrssoo--SSeemmiinnaarriioo  ddii  TTaarraanntteellllaa  GGaarrggaanniiccaa  nneellllee  vvaarriiaannttii  ddii  CCaarrppiinnoo  ee  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  //  CCoonncceerrttoo  
  
--  ““UUnnaa  NNoottttee  iinn  bbiiaannccoo  ppeerr  HHeerrddoonniiaa””  
OOrrddoonnaa  ((FFGG)),,  2222  NNoovveemmbbrree  22000088  
  
−−  ““MMiissuurree  ddeellll''AAmmoorr  VViiaannddaannttee””  ::  llaa  sseerreennaattaa  ggaarrggaanniiccaa  
RRaasssseeggnnaa  ddeellllee  ccuullttuurree  ppooppoollaarrii  ddeellll''IIttaalliiaa  MMeerriiddiioonnaallee  ––  11°°  AAppppuunnttaammeennttoo  
SSeemmiinnaarriioo  ssuullllaa  SSeerreennaattaa  ee  ssuullllaa  ttaarraanntteellllaa  ggaarrggaanniiccaa//CCoonncceerrttoo  
FFoonnddaazziioonnee  ““MMaarriioo  NNeeggrrii  SSUUDD””,,  SS..ttaa  MMaarriiaa  IImmbbaarroo  ((CCHH)),,  66  DDiicceemmbbrree  22000088  
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--  FFeessttaa  ddii  SSaanntt’’AAlleessssaannddrroo  
MMoonnttaaggaannoo  ((CCBB)),,  99  LLuugglliioo  22000099  
  
−−  FFeessttiivvaall  FFoollkk  ddii  PPeettaacccciiaattoo  ((CCBB))  
2211  AAggoossttoo  22000099  
  
--  FFeessttaa  ddeellll’’UUvvaa  
MMoonntteemmiilleettttoo  ((AAVV)),,  55--66  SSeetttteemmbbrree  22000099  
  
--  BBoorrggoo  iinn  FFeessttaa    
BBoorrggaaggnnee  ((LLEE)),,  33--66  GGiiuuggnnoo  22001100  
  
--  BBoohhmmiisshheess’’  WWeebbeerrFFeesstt  

            BBaabbeellssbbeerrgg    PPoottssddaamm,,  GGeerrmmaanniiaa,,    1111--1133  GGiiuuggnnoo  22001100  
  
--    MMiieettooggrraannoo  &&  MMaannggiioossaannoo  
SSaann  PPoottiittoo  SSaannnniittiiccoo((CCee)),,  2255--2277  GGiiuuggnnoo  22001100    
  
--  CCaarrppiinnoo  FFoollkk  FFeessttiivvaall  22001100::    
››  LLeessiinnaa  ((FFGG)),,  ““IIll  BBaalllloo  ddii  SSaanntt’’AAnnnnaa””,,  2266..0077..22001100  
››  SSaann  MMaarrccoo  iinn  LLaammiiss  ((FFGG)),,  ““LLee  ttaarraanntteellllee  ddeell  GGaarrggaannoo””,,  3300..0077..22001100  
››  CCaarrppiinnoo  ((FFGG))::  sseerraattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  CCdd::  PPrrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  SSeerraa““SSuuoonnii  ee  ccaannttii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ddii    
SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo””  
  
--  LLee  nnoottttii  ddeeii  BBrriiggaannttii  
SSaann  GGrreeggoorriioo  MMaatteessee  ((CCEE)),,  1144  AAggoossttoo  22001100  
  
--  SSaaggrraa  ddeell  PPeeppeerroonnee  DDoollccee  ddii  AAllttiinnoo  
AAllttiinnoo  ((CCHH)),,  2299  AAggoossttoo  22001100  
  
  

--  CCoorrssii  ee  SSeemmiinnaarrii,,  ccoonn  eessiibbiizziioonnii,,  ddii  TTaarraanntteellllaa,,  TTaammbbuurroo  ee  CChhiittaarrrraa  BBaatttteennttee  ddeell  GGaarrggaannoo  pprreessssoo::  
TToorriinnoo  ((AAssss..nnee  FFiioorrEEllvvii,,  sseetttt  22000099)),,  CChhiieettii  ((AAssss..nnee  iill  MMeellooggrraannoo,,  mmaaggggiioo  22000099)),,  BBoollooggnnaa  ((SSccuuoollaa  PPooppoollaarree  
ddii  MMuussiiccaa  ““IIvvaann  IIlliicc””,,  aapprriillee  22001100)),,  SSaann  PPoottiittoo  SSaannnniittiiccoo  ((MMiieettooggrraannoo&&MMaannggiioossaannoo,,  ggiiuuggnnoo  22001100)),,  
BBaabbeellssbbeerrgg--PPoottssddaamm  ((WWeebbeerrffeesstt,,  ggiiuuggnnoo  22001100)),,  SSaann  GGrreeggoorriioo  MMaatteessee  ((LLee  nnoottttii  ddeeii  BBrriiggaannttii,,  aaggoossttoo  22001100))  

              
  

  
••      IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellll''eevveennttoo““CCeennttoo  aannnnii  ddii  uunn  CCaannttoorree::  OOmmaaggggiioo  aa  RReezzzzùùllllee””,,  iill  PPrrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  SSeerraa  hhaa  
rreeaalliizzzzaattoo  uunn  ffiillmm  ddooccuummeennttaarriioo  ccoonn  vviiddeeoo  iinntteerrvviissttaa  aall  ccaannttoorree  ssaannggiioovvaannnnaarroo  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii,,  ccllaassssee  
11990088..  
  

  
  

NNeell  mmaaggggiioo  22001100  èè  ssttaattoo  ppuubbbblliiccaattoo,,  iinn  rreeggiimmee  ddii  ttoottaallee  
aauuttoopprroodduuzziioonnee,,  uunn  ccdd  mmuussiiccaallee  cchhee  rriiuunniissccee  ppaarrttee  ddeeii  ccaannttii  rraaccccoollttii  ttrraa  
ggllii  aannzziiaannii  ee  ttuuttttoo  iill    rreeppeerrttoorriioo  mmuussiiccaallee  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  
ssuuoonnaattoo  ddaall  ggrruuppppoo  ––  pprrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  SSeerraa,,  ccoonn  llee  iinncciissiioonnii  ddeellllee  vvooccii  ddeeii  
nnoossttrrii  mmaaeessttrrii::  

  

••    PPrrooggeettttoo  CCaallaa  llaa  sseerraa::    
      ““SSuuoonnii  ee  ccaannttii  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ddii    SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo””  
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IIll  GGrruuppppoo  mmuussiiccaallee  ((aa  ttuutttt''ooggggii))  èè  ffoorrmmaattoo  iinn  ttuuttttoo  ddaa  55  ppeerrssoonnee::  

••  NNuunnzziioo  MMAANNGGIIAACCOOTTTTII  ––  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo  ((  vvooccee,,  cchhiittaarrrraa  bbaattttèènnttee,,  mmoorrttaaiioo  ddii  bbrroonnzzoo))  

••  AAllddoo  GGRRIILLLLOO  ––  FFooggggiiaa  ((zzuugghheetteebbùù––ttaammbbuurroo  aa  ffrriizziioonnee,,  ttaammmmùùrrrree––ttaammbbuurroo  aa  ccoorrnniiccee,,  aarrmmòònnnneecchhee--

oorrggaanneettttoo))  

••  RRoossaarriioo  NNIIDDOO  ––  FFooggggiiaa  ((vvooccee,,  ttaammmmùùrrrree  ––  ttaammbbuurroo  aa  ccoorrnniiccee,,  cchhiittaarrrraa  bbaattttèènnttee,,  ccaassttaaggnnòòllee––nnaacccchheerree))  

••  GGiiaannccaarrlloo  PPUUGGLLIIEESSEE  ––  FFooggggiiaa  ((ccaassttaaggnnòòllee––nnaacccchheerree,,    mmoorrttaaiioo  ddii  bbrroonnzzoo  ee  bbaallllii))  

••  AAnnddrreeaa  RREESSCCEE  ––  SSaann  SSeevveerroo  ((vvooccee,,  cchhiittaarrrraa  bbaattttèènnttee,,  cchhiittaarrrraa  ffrraannccèèssee––ccllaassssiiccaa,,    zzuugghheetteebbùù--ttaammbbuurroo  aa  

ffrriizziioonnee))  

  
AA  qquueessttaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssppeessssoo  ssii  ssoonnoo  uunniittii,,  nneellllee  eessiibbiizziioonnii  iinn  PPuugglliiaa,,  ii  ccaannttoorrii  ttrraaddiizziioonnaallii::  FFrraanncceessccoo  CCrriisseettttii  

((aannzziiaannoo  ppaassttoorree  ee  aalllleevvaattoorree  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo,,  11990088--22000099))  ee  SSaallvvaattoorree  RRuussssoo  ((aannzziiaannoo  ppaassttoorree  ee  

aalllleevvaattoorree  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  RRoottoonnddoo,,  ccllaassssee  11992244))..  

  


