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Senato della Repubblica 
Sala convegni Istituto "Santa Maria in Aquiro" 

Piazza Capranica, 72 - Roma 
lunedì 22 giugno 2015 - h 15:00 

 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

oorree  1155,,0000    AAppeerrttuurraa  ddeeii  llaavvoorrii  --  Sen. Elena Ferrara (Commissione Istruzione 
e Cultura, prima firmataria del DDL 1365 sulla valorizzazione della formazione 
musicale ed artistica, relatrice risoluzione Doc. XXIV n. 47) 

oorree  1155,,1155  II  SSEESSSSIIOONNEE  

- Il punto sui provvedimenti legislativi e gli strumenti per lo 
sviluppo del mondo della musica 

- Presentazione #NuovoMEI2015 

Intervengono: Giordano Sangiorgi (MEI – Meeting degli Indipendenti), Donatella 
Coccoli (#Cambiamomusica/Left), Luca Fornari (Presidente Associazione Teatrale 
fra i Comuni del Lazio), Claudio Formisano (Dismamusica), Francesco Galtieri 
(Forum Nazionale per l’Educazione Musicale), Andrea Pettinelli (Consorzio Zoo di 
Berlino per AudioCoop/Rete dei Festival), Gianni Pini (I-Jazz), Federico Amico 
(Arci), Vincenzo Spera (Assomusica), Giulio Stumpo (SmartIt), Gianni Trovalusci 
(CEMAT/Movem), Tommaso “Piotta” Zanello (AIA) 

oorree  1177,,1155  IIII  SSEESSSSIIOONNEE  

- Presentazione del Progetto "Le Nuove Vie dei Canti" 

- Proiezione di un breve monologo tratto dalle interviste ai bambini 
e di alcuni spezzoni dello spettacolo 

Intervengono: Guido Barbieri (coordinamento artistico e ideatore del progetto),  
Raffaele Ciambrone (MIUR - Dir. Gen. per lo Studente, l'Integrazione e la 
Partecipazione), Giusi Nicolini (Sindaco di Lampedusa e Linosa), Paolo Marzocchi 
(coordinamento musicale e compositore), Michele Fumeo e Pier Giorgio 
Mangiarotti (autori del documentario) 

oorree  1188,,2200  CCoonncclluussiioonnii  ee  cchhiiuussuurraa  ddeeii  llaavvoorrii  

 
Parteciperanno i parlamentari: Sen. Stefano Collina (PD), Sen. Rosa Maria Di Giorgi 
(PD), Sen. Patrizia Manassero (PD), Sen. Claudio Martini (PD), Sen. Michela 
Montevecchi (M5S), Sen. Alessia Petraglia (SEL), Dep. Umberto D'Ottavio (PD) 
 
 
 

Si ricorda che per accedere al Senato è obbligatorio l'accredito entro venerdì 19.06.2015. 
Info e accrediti: elena.ferrara@senato.it, cultura@arci.it, info@audiocoop.it, amicidellamusicainfo@libero.it 
Accredito giornalisti presso l'Ufficio stampa del Senato fax: 06.6706.2947 e_mail: accrediti.stampa@senato.it 

Per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta 
L'accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima 



  

LL AA   FF EE SS TT AA   DD EE LL LL AA   MM UU SS II CC AA   
LLaanncciiaattaa  iinn  FFrraanncciiaa  nneell  11998822,,  llaa  FFêêttee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  ssii  ttiieennee  iill  2211  ggiiuuggnnoo  ddii  

ooggnnii  aannnnoo  ppeerr  cceelleebbrraarree  iill  ssoollssttiizziioo  dd''eessttaattee..  
ÈÈ  ddiivveennttaattaa  uunn  aauutteennttiiccoo  ffeennoommeennoo  cchhee  ssii  iissccrriivvee  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  eeuurrooppeeoo  
cchhee  ccooiinnvvoollggee  oorrmmaaii  nnuummeerroossee  cciittttàà  iinn  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo..    
IInn  IIttaalliiaa  èè  ssttaattaa  aaddoottttaattaa  uuffffiicciiaallmmeennttee  nneell  11999977  ee  ddaa  aalllloorraa  aadd  ooggggii    
nnuummeerroossee  cciittttàà  hhaannnnoo  aaddeerriittoo  aallll’’eevveennttoo..  MMoollttiissssiimmii  ssoonnoo  ii  cceennttrrii  ccuullttuurraallii,,  
ggllii  ooppeerraattoorrii,,  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ccuullttuurraallii,,  ii  pprrooffeessssiioonniissttii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  
aallllaa  ssuuaa  ddiiffffuussiioonnee  ee  cchhee  ooggnnii  aannnnoo  aanniimmaannoo  ggllii  aappppuunnttaammeennttii  mmuussiiccaallii..    
NNeell  ccoonntteessttoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  aaddaattttaannddoossii  aallllee  ssppeecciiffiicciittàà  ccuullttuurraallii  ddii  ooggnnii  
ppaaeessee,,  llaa  ffeessttaa  hhaa  ssaappuuttoo  iinnvveennttaarrssii,,  rreeiinnvveennttaarrssii  ee  ddiivveennttaarree  uunn  eevveennttoo  
ccuullttuurraallee  eemmbblleemmaattiiccoo..    
  

  
  
  
  
  

II LL   ## NN uu oo vv oo MM EE II 22 00 11 55   
IIll  MMeeeettiinngg  ddeellllee  EEttiicchheettttee  IInnddiippeennddeennttii  ((MMEEII))  èè  llaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  
mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aallllaa  nnuuoovvaa  sscceennaa  mmuussiiccaallee  iinnddiippeennddeennttee  iittaalliiaannaa..    
SSii  ccoonnffiigguurraa  ccoommee  uunnaa  ““dduuee  ggiioorrnnii””  ddii  ccoonncceerrttii,,  pprreesseennttaazziioonnii  mmuussiiccaallii  ee  
lleetttteerraarriiee,,  ccoonnvveeggnnii  ee  mmoossttrree,,  oollttrree  aa  uunnaa  ppaarrttee  eessppoossiittiivvaa  rriivvoollttaa  aaggllii  
ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  ffiilliieerraa  mmuussiiccaallee..  
LL’’oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  èè  qquueelllloo  ddii  ssoosstteenneerree,,  pprroommuuoovveerree  ee  
ffaavvoorriirree  llaa  ccrreesscciittaa  ee  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa  mmuussiiccaallee  iinnddiiee  eedd  
eemmeerrggeennttee,,  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  llaa  mmaassssiiffiiccaazziioonnii  cchhee  ssii  ssttaa  aavveennddoo  iinn  qquueessttoo  
ccoommppaarrttoo..  QQuueessttoo,,  aattttrraavveerrssoo  uunn’’ooffffeerrttaa  aarrttiissttiiccaa  iinntteennssiiffiiccaattaa  nneellllee  dduuee  
ggiioorrnnaattee,,  cchhee  ssii  ttrraadduuccee  iinn  cciirrccaa  ttrreecceennttoo  sshhoowwccaassee  ee  ccoonncceerrttii,,  ee  cceennttoo  ttrraa  
ddiibbaattttiittii,,  ccoonnvveeggnnii  ee  pprreesseennttaazziioonnii  lleetttteerraarriiee..  LLaa  mmuussiiccaa  èè  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  
mmaanniiffeessttaazziioonnee::  mmuussiiccaa  ddaa  aassccoollttaarree  ee  ddaa  aapppprrooffoonnddiirree..  
IIll  MMeeii  nneeii  ssuuooii  oorrmmaaii  2200  aannnnii  ddii  vviittaa  hhaa  sseegguuiittoo  iill  sseettttoorree  mmuussiiccaallee  ee  ii  ssuuooii  
iinneevviittaabbiillii  mmuuttaammeennttii,,  rreessttaannddoo  vviicciinnoo  aaggllii  aarrttiissttii  iinnddiippeennddeennttii  ee  aaffffiiaannccaannddoo  
iill  llaavvoorroo  ddeellllee  eettiicchheettttee  mmuussiiccaallii..  LL''eeddiizziioonnee  ddeell  ##nnuuoovvooMMEEII22001155  ssii  tteerrrràà  aa  
FFaaeennzzaa  ((RRAA))  ddaall  11°°  aall  44  oottttoobbrree..  QQuueessttaa  nnuuoovvaa  eeddiizziioonnee,,  ppiiùù  ggiioovvaannee,,  ppiiùù  
ssoocciiaall  ee  ppiiùù  ddiiffffuussaa,,  aavvrràà  aall  cceennttrroo  ll’’iinnnnoovvaazziioonnee  ee  llaa  ccoonntteemmppoorraanneeiittàà  ..  NNeell  
pprrooggrraammmmaa  ssoonnoo  ggiiàà  ssttaattii  ccoonnffeerrmmaattii  llaa  NNoottttee  BBiiaannccaa  ppeerr  llaa  sseerraa  ddii  ssaabbaattoo  
33,,  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  dduuee  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ggiioovvaannii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ee  llooccaallee,,  iill  
rruuoolloo  ddeell  MMeeii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ppeerr  iill  PPaarrllaammeennttoo  ssuu  
aazziioonnii  ccoonnccrreettee  ppeerr  llaa  mmuussiiccaa,,  llaa  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  ee  ggllii  eevveennttii  
ffaaeennttiinnii  llaavvoorraannddoo  aadd  uunn  ggrruuppppoo  ddii  eecccceelllleennzzaa  cchhee  pprroommuuoovvaa  iill  tteerrrriittoorriioo  

  

LL EE   NN UU OO VV EE   VV II EE   DD EE II   CC AA NN TT II   
LLaa  ppoossiizziioonnee  ddii  uunn  bbaammbbiinnoo  rriissppeettttoo  aallllaa  ssttoorriiaa  èè  ddaavvvveerroo  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa..  PPeerr  
uunn  vveerrssoo  èè  uunnaa  ""ppeerrssoonnaa""  cchhee  vviivvee  eesscclluussiivvaammeennttee  nneell  pprreesseennttee::  hhaa  ssccaarrssaa  
ccoosscciieennzzaa  ddeell  ppaassssaattoo  ee  uunnaa  lliimmiittaattaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeell  ffuuttuurroo..  EE''  qquuiinnddii  uunn  
""aattttoorree  ddii  pprriimmoo  ppiiaannoo""  nneelllloo  ssvvoollggeerrssii  ddeell  pprreesseennttee  ssttoorriiccoo..  PPeerr  ll''aallttrroo  vveerrssoo  
llaa  ssuuaa  ppoossiizziioonnee  nneellll''uunniivveerrssoo,,  ddiiffffiicciillmmeennttee  ccoommpprreennssiibbiillee,,  ddeeggllii  aadduullttii  èè  
ddeell  ttuuttttoo  mmaarrggiinnaallee::  iill  bbaammbbiinnoo  nnoonn  ppaarrtteecciippaa  aallllaa  ssttoorriiaa,,  mmaa  nnee  èè  iill  
ccaannddiiddoo,,  pprrooffoonnddoo,,  ppaallppiittaannttee  tteessttiimmoonnee..    
ÉÉ  pprroopprriioo  llaa  cceennttrraalliittàà  ddeell  bbaammbbiinnoo  nneellllaa  ccoommpprreennssiioonnee  ee  nneellllaa  
tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddeellllaa  ssttoorriiaa  pprreesseennttee  llaa  cchhiiaavvee  iiddeeaattiivvaa  ddii  qquueessttoo  pprrooggeettttoo,,  
cchhee  hhaa  ccaallaattoo  qquueessttaa  ppeerrssuuaassiioonnee  nneellllaa  rreeaallttàà  ccoonnttrroovveerrssaa  ee  ddiiffffiicciillee  
ddeellll''iissoollaa  ddii  LLaammppeedduussaa..  LL''iissoollaa,,  ssiimmbboolloo  ddeellllee  ggrraannddii  mmiiggrraazziioonnii  ddeell  nnuuoovvoo  
sseeccoolloo,,  èè  ssttaattaa  rraaccccoonnttaattaa  mmiillllee  vvoollttee  iinn  qquueessttii  uullttiimmii  ddiieeccii  aannnnii::  ddaaii  
llaammppeedduussaannii,,  ddaaii  mmiiggrraannttii,,  ddaallllee  nnaarrrraazziioonnee  mmeeddiiaattiicchhee  cchhee  ll''hhaannnnoo  ddiippiinnttaa,,  
ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa,,  ccoommee  uunn  iinnffeerrnnoo  oo  ccoommee  uunn  ppaarraaddiissoo..  SSeemmpprree  ccoommuunnqquuee  
ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeeggllii  aadduullttii..  AA  qquueessttoo  pprriissmmaa  ssii  aaggggiiuunnggee  oorraa  uunnaa  nnuuoovvaa  
ffaacccciiaa,,  ddiisseeggnnaattaa  ddaaii  ppiiccccoollii  aabbiittaannttii  ddii  LLaammppeedduussaa,,  ii  bbaammbbiinnii..      
PPeerr  sseeii  mmeessii,,  ddaa  mmaarrzzoo  aa  sseetttteemmbbrree,,  llee  ssccuuoollee  eelleemmeennttaarrii  ee  mmeeddiiee  ddeellll''iissoollaa  
ssoonnoo  ssttaattee  aattttrraavveerrssaattee  ddaa  uunn  ppiiccccoolloo  cciicclloonnee  mmuussiiccaallee::  qquuaattttrroo  ttrraa  ii  mmiigglliioorrii  
mmuussiicciissttii  iittaalliiaannii,,  AAnnttoonniioo  CCaaggggiiaannoo,,  AAnnnnaa  DDii  BBaallddoo,,  GGiiaannlluuccaa  RRuuggggeerrii  ee  
FFuullvviiaa  RRiicceevvuuttoo,,  hhaannnnoo  rriieemmppiittoo  ddii  ssuuoonnii  llee  aauullee  ddeellllee  ssccuuoollee,,  iinnsseeggnnaannddoo  aaii  
rraaggaazzzzii  aa  ccaannttaarree  iinn  ccoorroo  ee  aa  uussaarree  llee  ppeerrccuussssiioonnii::  ppiiùù  ddii  dduueecceennttoo  ssttuuddeennttii,,  
ttuuttttii  ttrraa  ii  99  ee  ii  1144  aannnnii,,  hhaannnnoo  ccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa,,  nneellllaa  lloorroo  
ggiioovvaannee  vviittaa,,  iill  ggiiooccoo  ddeellllaa  mmuussiiccaa..  DDuurraannttee  ii  llaabboorraattoorrii  PPiieerrggiioorrggiioo  
MMaannggiiaarroottttii  ee  MMiicchheellee  FFuummeeoo,,  dduuee  vviiddeeoommaakkeerr  cchhee  aaffffrroonnttaannoo  sseemmpprree  nneell  
lloorroo  llaavvoorroo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  iimmmmaaggiinnee  ee  ssuuoonnoo,,  hhaannnnoo  cchhiieessttoo  aaii  rraaggaazzzzii  ddii  
rraaccccoonnttaarree  iill  lloorroo  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll''iissoollaa,,  llee  lloorroo  ssppeerraannzzee,,  ii  lloorroo  ddeessiiddeerrii,,  llee  
ssttoorriiee,,  llee  ffaavvoollee,,  llee  lleeggggeennddee  ccoonnsseerrvvaattee  nneellllaa  lloorroo  mmeemmoorriiaa..  NNee  ssoonnoo  nnaattee  
cciirrccaa  ttrreennttaa  iinntteerrvviissttee  ddaallllee  qquuaallii  MMaarriioo  PPeerrrroottttaa,,  ssccrriittttoorree,,  aattttoorree  ee  rreeggiissttaa  
cchhee  llaavvoorraa  ddaa  sseemmpprree  ssuullllaa  mmeemmoorriiaa  ppooppoollaarree,,  hhaa  ttrraattttoo  qquuaattttrroo  ssttoorriiee  
eesseemmppllaarrii,,  nnaattee  ddaallllaa  iinnvveennzziioonnee  ee  ddaallllaa  ffaannttaassiiaa  ddeeii  rraaggaazzzzii..    
QQuueessttee  qquuaattttrroo  ssttoorriiee  hhaannnnoo  pprreessoo  vviittaa  iinn  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  iittiinneerraannttee  nneellllee  
ppiiaazzzzee  nneellllee  vviiee  ddii  LLaammppeedduussaa..  QQuuaattttrroo  ddiivveerrssee  vvooccii  nnaarrrraannttii  hhaannnnoo  pprreessoo  iill  
ppoossttoo  iinn  aallttrreettttaannttii  lluuoogghhii  ssiimmbboollii  ddeellll''iissoollaa  ee  aadd  aaccccoommppaaggnnaarrllii,,  iinn  ooggnnii  
ssttaazziioonnee,,  cc''eerraannoo  ii  ccoorrii  ddii  vvooccii  ee  ppeerrccuussssiioonnii  ccoossttiittuuiittii  ddaaii  rraaggaazzzzii  ddeellllee  
ssccuuoollee,,  mmeennttrree  ttrraa  uunnaa  ssttaazziioonnee  ee  ll''aallttrraa  ggllii  ssppeettttaattoorrii  vveenniivvaannoo  
aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallllaa  BBaannddaa  LLiippaadduussaa..  IInnoollttrree  ssuu  uunn  ggrraannddee  sscchheerrmmoo  
ssccoorrrreevvaannoo  llee  iimmmmaaggiinnii  ddeell  ""ppooeemmaa  vviissiivvoo""  cchhee  PPiieerrggiioorrggiioo  MMaannggiiaarroottttii  hhaa  
ddeeddiiccaattoo  aall  mmaarree  ddii  LLaammppeedduussaa  llee  cceennttoo  ppeerrccuussssiioonnii  ee  llee  cceennttoo  vvooccii  ddeeii  
rraaggaazzzzii  ddeellll''iissoollaa,,  iinnssiieemmee  aallllaa  BBaannddaa  ee  aadd  uunn  qquuiinntteettttoo  ddii  ffiiaattii,,  hhaannnnoo  
eesseegguuiittoo  iill  ""ppooeemmaa  ssoonnoorroo""  cchhee  iill  ccoommppoossiittoorree  PPaaoolloo  MMaarrzzoocccchhii  hhaa  ddeeddiiccaattoo  
aallllee  vvooccii,,  aaii  ssuuoonnii,,  aaii  ccoolloorrii,,  aallllee  mmeemmoorriiee  mmuussiiccaallii  ddeellll''aannttiiccaa  LLiippaadduussaa..          

 


