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SSttoorriiaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  

  

--IIll  BBaarrooccccoo  

    IIll  ccoonntteessttoo::  ii  lluuoogghhii  ee  ggllii  ssttrruummeennttii  

    II  ccaarraatttteerrii  

    LLee  ffoorrmmee::    

  IIll  mmeellooddrraammmmaa::  MMuussiiccaa  vvooccaallee,,  ooppeerraa  lliirriiccaa..    

  LL''oorraattoorriioo  

  MMuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee::  IIll  ccoonncceerrttoo,,  iill  ccoonncceerrttoo  ggrroossssoo,,    iill  ccoonncceerrttoo  ssoolliissttaa  

  LLaa  ssuuiittee--  llaa  ddaannzzaa  

  GGllii  aauuttoorrii::    

  HHaaeennddeell  

  VViivvaallddii  

 BBaacchh 

 

--IILL  CCllaassssiicciissmmoo  

    IIll  ccoonntteessttoo::    

ii  lluuoogghhii  ee  ggllii  ssttrruummeennttii::  ssaallee  ddaa  ccoonncceerrttoo  ee  tteeaattrrii  dd''ooppeerraa,,    llaa  nnaasscciittaa  ddeell  ppiiaannooffoorrttee..  

    II  ccaarraatttteerrii::  sseemmpplliicciittàà  ee  nnaattuurraalleezzzzaa,,  llee  vviicceennddee  ddii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii,,  iill  ffaasscciinnoo  ddeeii  mmoonnddii  lloonnttaannii..  

    LLee  ffoorrmmee::      

  LLaa  mmuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee    

  iill  ccoonncceerrttoo  ccllaassssiiccoo  

  ssiinnffoonniiaa    

 mmeellooddrraammmmaa   

 

    GGllii  aauuttoorrii::    

  MMoozzaarrtt  

 BBeeeetthhoovveenn 

 

--IIll  RRoommaannttiicciissmmoo  

    IIll  ccoonntteessttoo::    

                        ii  lluuoogghhii  ee  ggllii  ssttrruummeennttii::  mmuussiiccaa  nneeii  tteeaattrrii  ee  nneeii  ssaalloottttii;;  iill  ppiiaannooffoorrttee  aallllaa  rriibbaallttaa..  

    II  ccaarraatttteerrii::  ppaassssiioonnee  ee  sseennttiimmeennttii;;  iill  ffaannttaassttiiccoo,,  llaa  nnoottttee,,  iill  mmiisstteerroo;;  llaa  nnaattuurraa,,  ggrraannddee  iissppiirraattrriiccee  ddeeggllii        

aarrttiissttii.. 

 

 

    LLee  ffoorrmmee::    



  LLaa  mmuussiiccaa  ssttrruummeennttaallee::  iill  ppooeemmaa  ssiinnffoonniiccoo  

  LLaa  ssiinnffoonniiaa  ee  iill  ccoonncceerrttoo  

  llaa  mmuussiiccaa  ddaa  ccaammeerraa  

  iill  bbaalllleettttoo  

 iill  mmeellooddrraammmmaa 

 

GGllii  aauuttoorrii::  

  GGiiuusseeppppee  VVeerrddii  ::  vviittaa  ee  ooppeerree;;  VViivvaa  VV..EE..RR..DD..II..;;  uunn  mmuussiicciissttaa  ppooppoollaarree,,  uunnaa  mmuussiiccaa  

ssppeettttaaccoollaarree,,  VVeerrddii  ee  llaa  mmuussiiccaa  ssaaccrraa..  

 GGiiaaccoommoo  PPuucccciinnii..   

 

IIll  NNoovveecceennttoo::    

LLaa  mmuussiiccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa 

 

IIll  ccoonntteessttoo((  ppaagg..  223311))  

II  ccaarraatttteerrii::  

  IImmpprreessssiioonnii  ee  ssffuummaattuurree((  ppaagg..  223366))  

  IIll  PPrriimmiittiivviissmmoo((  ppaagg..223388))  

  LL''aassttrraazziioonnee  ddaallllaa  rreeaallttàà((  ppaagg..225500)) 

 

GGllii  aauuttoorrii::  

  DDeebbuussssyy((pp..223377))  

  IIggoorr  SSttrraavviinnsskkii((pp..223399))  

  AArrnnoolldd  SScchhoonnbbeerrgg((  pp..  225511)) 

 

 

    

  PPrraattiiccaa  ssttrruummeennttaallee  

  

EEsseeccuuzziioonnee  ccooll  ffllaauuttoo  ddoollccee  ddeeii  sseegguueennttii  bbrraannii::  

  

  LLaa  ccaannzzoonnee  ddeell  ccaappiittaannoo  

  IIll  bbaalllloo  ddii  SSiimmoonnee  

  AAllbbaacchhiiaarraa  

  LLoollaa  

  LLaauurraa  nnoonn  cc''èè  

  IIll  rriittoorrnnoo  ddii  rree  AArrttùù  

  EElleeffaannttiinnoo  iinn  ppaarraattaa  

  TThhee  AAnnddeess  

  RRiiccoorrddaannddoo  SSttrraauussss  

  CCoolllliinnee  ssccoozzzzeessii  

  ZZiioo  GGaaeettaannoo  iinn  ddiissccootteeccaa  

  IIll  bbaalllloo  ddeeggllii  ggnnoommii  

  AAyyeerrss  rroocckk  

 GGiiaarrddiinnii  dd''IIrrllaannddaa 

 

DDoocceennttee::  pprrooff..ssssaa  MMaarriiaa  LLoorreettaa  ddii  MMiiccccoo 

 


