
 

 
 
 

“““………cccooosssaaa   ccciii   vvvuuuooollleee   sssiii   sssaaa   
pppeeerrr   fffaaarrr   sssuuucccccceeessssssooo   cccooonnn   lllaaa   gggeeennnttteee………”””   

   

VVVOOOXXXAAA   iiinnn   

FFFIIILLLOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   
   
   

AAllllaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ddeell  ccoonnsseennssoo,,  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeell  

ppuubbbblliiccoo  ee  lloo  ssppuunnttoo  ddii  uunn  ggrraannddee  aauuttoorree  mmiillaanneessee,,  

qquuaattttrroo  aarrttiissttii  vviiaaggggiiaannoo  ttrraa  bbaattttuuttee  ee  ddiivveerrssii  ggeenneerrii  

mmuussiiccaallii,,  ddaallllaa  ccaannzzoonnee  dd’’aauuttoorree  aalllloo  sswwiinngg  ddeell  

ddooppoogguueerrrraa  ffiinnoo  aaii  ggrruuppppii  vvooccaallii  mmooddeerrnnii  ppiiùù  aammaattii..  

AAllllaa  ffiinnee  ddeelllloo  sshhooww  ttrroovveerraannnnoo  iill……  ffiilloo  llooggiiccoo??    

  

““FFIILLOOLLOOGGIICCOO””  èè  ssttrruuttttuurraattoo  iinn  uunn  aattttoo  uunniiccoo  ddeellllaa  dduurraattaa  

ddii  11  oorraa  ee  2200  mmiinnuuttii..  

 
   

 



 

VVOOXXAA   

                         

  
GGrraazziiee  aallll’’eessppeerriieennzzaa  rriiccccaa  ddii  pprreessttiiggiioossii  rriiccoonnoosscciimmeennttii,,  
ggiiàà  ootttteennuuttii  ccoonn  iill  nnoommee  ddii  RROOVVEELLLLAA  TTRRAANNSSFFEERR,,  iill  
qquuaarrtteettttoo  ooggggii  ssii  ppoonnee  dduuee  oobbbbiieettttiivvii::  ddaa  uunn  llaattoo  llaa  
vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  rreeppeerrttoorriioo  iittaalliiaannoo  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  
rreeiinnvveennttaattoo  ccoonn  aarrrraannggiiaammeennttii  vvooccaallii  rriicceerrccaattii;;  ddaallll’’aallttrroo  
llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddii  bbrraannii  iinneeddiittii  cchhee  ddeelliinneeaannoo  llaa  
ppeerrssoonnaalliittàà  ddeell  ggrruuppppoo  ee  llaa  tteennssiioonnee  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  
oorriiggiinnaalliittàà  nneell  lliinngguuaaggggiioo  mmuussiiccaallee  ee  nneell  tteessttoo,,  
vvoolluuttaammeennttee  ppoolliigglloottttaa..  PPrreezziioossoo  rriiffeerriimmeennttoo  ssoonnoo  llee  
ffoorrmmaazziioonnii  vvooccaallii  ppiiùù  ppooppoollaarrii  ttrraa  ccuuii  ssppiiccccaannoo  TThhee  
MMaannhhaattttaann  TTrraannssffeerr  ee  iill  QQuuaarrtteettttoo  CCeettrraa,,  aa  ccuuii  VVOOXXAA  
ddeeddiiccaa  dduuee  ssppeecciiaallii  TTrriibbuuttii..  
IIll  qquuaarrtteettttoo  èè  oorrmmaaii  uunnaa  rreeaallttàà  aarrttiissttiiccaa  ccoonnssoolliiddaattaa  ee  
aapppprreezzzzaattaa  ddaa  aannnnii  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  pprreessttiiggiioo  ee  ddii  aammppiiaa  
ppooppoollaarriittàà::  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  ddii  XXFFaaccttoorr  ssuu  RRaaii22  aallllaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  nnuummeerroossii  ssppeettttaaccoollii  pprreessssoo  pprreessttiiggiioossii  
tteeaattrrii  lloommbbaarrddii,,  iinn  ccoommppaaggnniiaa  ddii  nnoommii  iimmppoorrttaannttii  ddeell  
ppaannoorraammaa  mmuussiiccaallee  ttrraa  ccuuii  LLuuccaa  GGhhiieellmmeettttii,,  WWiillmmaa  ddee  
AAnnggeelliiss,,  JJoosséé  MMaassccoolloo,,  EErriicc  VVaann  AArroo..  NNeell  22001133,,  aannnnoo  ddeell  
cceenntteennaarriioo  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  GGoorrnnii  KKrraammeerr,,  ii  qquuaattttrroo  ssoonnoo  
llee  vvooccii  ddeell  ggrraannddee  ccoonncceerrttoo  cceelleebbrraattiivvoo  tteennuuttoossii  aa  
RRiivvaarroolloo  MMaannttoovvaannoo,,  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallll’’oorrcchheessttrraa  
CCiivviiccaa  ddii  JJaazzzz  ddii  MMiillaannoo  ddiirreettttaa  ddaall  mmaaeessttrroo  EEnnrriiccoo  IInnttrraa  
ee  ddaa  mmuussiicciissttii  ddeell  ccaalliibbrroo  ddii  FFrraannccoo  CCeerrrrii,,  EEmmiilliioo  SSooaannaa,,  
GGiiaannnnii  CCoosscciiaa,,  RRoobbeerrttoo  RRoossssii,,  GGiiuulliioo  VViissiibbeellllii,,  LLuucciioo  
TTeerrzzaannoo  ee  TToonnyy  AArrccoo..    
 

 


	“…cosa ci vuole si sa
	per far successo con la gente…”
	VOXA in
	FILOLOGICO
	Alla ricerca della chiave del consenso, con l’aiuto del pubblico e lo spunto di un grande autore milanese, quattro artisti viaggiano tra battute e diversi generi musicali, dalla canzone d’autore allo swing del dopoguerra fino ai gruppi vocali moderni più amati.
	Alla fine dello show troveranno il… filo logico? 
	“FILOLOGICO” è strutturato in un atto unico della durata di 1 ora e 20 minuti.

