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SSttoorriiaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  

  
--IIll  BBaarrooccccoo  

    IInnttrroodduuzziioonnee::  QQuuaaddrroo  ppoolliittiiccoo,,  ll''aarrttee,,  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  sscciieennttiiffiiccaa,,  LLaa  mmuussiiccaa..  

        

  IIll  mmeellooddrraammmmaa::  LL''ooppeerraa  ee  iill  tteeaattrroo  mmuussiiccaallee  iinn  IIttaalliiaa;;    IIll  rreecciittaarr  ccaannttaannddoo;;  CCllaauuddiioo  

MMoonntteevveerrddii..  LL''ooppeerraa  ddeell  pprriimmoo  SSeetttteecceennttoo((  ooppeerraa  sseerriiaa,,  ooppeerraa  bbuuffffaa,,  iinntteerrmmeezzzzii..  AArriiee  ee  

rreecciittaattiivvii))..  

    LLaa  MMuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee..    

  llee  ffoorrmmee  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee::  

--  IIll  ccoonncceerrttoo  

--  llaa  ssuuiittee  ee  llaa  ssoonnaattaa,,    

  --ttooccccaattaa  ee  ffuuggaa..    

  VViivvaallddii..  

  LLaa  mmuussiiccaa  ssaaccrraa::    

OOrraattoorriioo,,  ppaassssiioonnee,,  ccaannttaattaa..  BBaacchh......iill  mmaaeessttrroo  ddeellll''oorrggaannoo..    

HHaannddeell  mmaaeessttrroo  ddeellll''oorraattoorriioo..  

  

  

--IILL  CCllaassssiicciissmmoo  

  IInnttrroodduuzziioonnee::  IIll  qquuaaddrroo  ssttoorriiccoo,,  iill  qquuaaddrroo  ccuullttuurraallee,,  ll''aarrttee,,  llaa  mmuussiiccaa,,  UUnn  bbrraannoo  eemmbblleemmaattiiccoo..  

    

  VViieennnnaa  ccaappiittaallee  ddeellllaa  mmuussiiccaa::  MMuussiiccaa  aa  ccoorrttee;;  LL''ooppeerraa  ee  llaa  mmuussiiccaa  vvooccaallee..  

  LLee  ffoorrmmee  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee::    

--ffoorrmmaa  ssoonnaattaa..  

--  IIll  ccoonncceerrttoo  ccllaassssiiccoo  

--  IIll  qquuaarrtteettttoo  dd''aarrcchhii  

--  llaa  ssiinnffoonniiaa  

GGllii  aauuttoorrii((  vviittaa  ee  ooppeerree))::  

  HHaayyddnn  

  MMoozzaarrtt  

 BBeeeetthhoovveenn 

 

--IILL  RRoommaannttiicciissmmoo  

IInnttrroodduuzziioonnee::  iill  qquuaaddrroo  ssttoorriiccoo,,  iill  qquuaaddrroo  ccuullttuurraallee,,  ll''aarrttee  ee  llaa  mmuussiiccaa.. 

 

  GGllii  aauuttoorrii((  vviittaa  ee  ooppeerree)),,  ffoorrmmee  ee  ssttrruummeennttii::    

--  SShhuubbeerrtt,,  iill  mmaaeessttrroo  ddeell  lliieedd  

--IIll  ppiiaannooffoorrttee  rroommaannttiiccoo..  SScchhuummaannnn..  CChhooppiinn  



--SSiinnffoonniiee  ee  ppooeemmii  ssiinnffoonniiccii..  

  IIll  mmeellooddrraammmmaa  iinn  IIttaalliiaa::  OOppeerree  rroommaannttiicchhee  ee  ooppeerree  vveerriissttee..  

--GG..  RRoossssiinnii;;  BBeelllliinnii..  

--LL''ooppeerraa  vveerriissttaa  ddii  ffiinnee  OOttttoocceennttoo..  MMaassccaaggnnii..  

  VVeerrddii  nneell  RRoommaannttiicciissmmoo  iittaalliiaannoo::    

--LLee  pprriimmee  ooppeerree..  

--VVeerrddii  ““eerrooee””  ddeell  RRiissoorrggiimmeennttoo..  

--LLee  ttrree  ooppeerree  ppooppoollaarrii..  

--LL''AAiiddaa  ee  iill  RReeqquuiieemm  

--  GGllii  uullttiimmii  mmeellooddrraammmmii..  

  IIll  tteeaattrroo  mmuussiiccaallee  ddii  WWaaggnneerr   

 
--IIll  NNoovveecceennttoo  

IInnttrroodduuzziioonnee::  IIll  qquuaaddrroo  ssttoorriiccoo,,  llaa  ccuullttuurraa,,ll''aarrttee  ee  llaa  mmuussiiccaa.. 

 

  LLaa  mmuussiiccaa  ffrraa  OOttttoocceennttoo  ee  NNoovveecceennttoo::  CC..  DDeebbuussssyy..  

  PPuucccciinnii,,  ll''uullttiimmoo  ggrraannddee  ooppeerriissttaa  

  LLee  aavvaanngguuaarrddiiee  mmuussiiccaallii::  LL''EEsspprreessssiioonniissmmoo  ttrraa  ppiittttuurraa  ee  mmuussiiccaa--  AA..  SShhoonnbbeerrgg....  

GGeerrsshhwwiinn::  ffrraa  EEuurrooppaa  ee  AAmmeerriiccaa.. 

 

 

PPrraattiiccaa  ssttrruummeennttaallee  

EEsseeccuuzziioonnee  ddeeii  sseegguueennttii  bbrraannii:: 

 

  CCiieelliittoo  LLiinnddoo  

  GGaamm  ggaamm  

  MMoooonn  rriivveerr  

  IIll  rriittoorrnnoo  ddii  rree  AArrttùù  

  LL''eelleeffaannttiinnoo  iinn  ppaarraattaa  

  TThhee  aannddeess  

  RRiiccoorrddaannddoo  SSttrraauussss  

  ZZiioo  GGaaeettaannoo  iinn  ddiissccootteeccaa  

  CCoolllliinnee  ssccoozzzzeessii  

  AAuulldd  llaanngg  ssyynnee  

  TThhee  mmaarriinnee''  ss  hhyymmnn  

 BBaalllleettttoo  ccaammppeessttrree 

 

 


