La Fanfara 'Nino Tramonti-Mario Crosta' di Lonate
Pozzolo,
Reggimento Bersaglieri, Italia

Fanfarmusikkåren Nino Tramonti-Mario Crosta
ur Bersaglieri-trupperna från Lonate Pozzolo i Italien

Bland Fanfarmusikkårerna “Bersaglieri”, jägarförband från norra Italien,
intar "Nino Tramonti-Mario Crosta" från Lonate Pozzolo norr om Milano, en
framträdande plats som musikaliska ambassadörer.
Fanfarmusikkåren slutet av år 1966, och deras officiella debut ägde rum
våren 1967 under Riksstämman i Ravenna. Sedan följde en rad år då
Fanfarmusikkåren fick en fast organisation och slutligen etablerade sig
internationellt, bl.a i Schweiz vid femtioårs-firandet av Sankt Bernhardstunneln år 1977 samt i Frankrike och Tyskland.
År 1985 besökte Fanfarmusikkåren världsutställningen i Tsukuba nära
Tokyo under de italienska dagarna, där de under en veckas tid framförde
konserter med stor framgång. År 1986 firades Columbus Day i New York
med en parad längs Fifth Avenue, där Fanfarmusikkåren fick ett varmt
mottagande av den italienska kolonien “Little Italy”. Fanfarmusikkåren
återvände till USA redan 1988 för trehundraårsjubileet av grundandet av
New Rochelle. Resan inkluderade ett besök på Krigshögskolan West Point
och i San Rafael i Kalifornien, vilken blev vänort till Lonate Pozzolo, samt
avslutades med Columbus Day-paraden i San Francisco.
Från oktober 1992 engagerades Fanfarmusikkåren intensivt med
uppträdanden i Schweiz, Frankrike, Lichtenstein, Holland, Luxemburg,
Ryssland, Malta och USA.
Redan från början har Fanfarmusikkåren i Lonate Pozzolo letts av Carlo
Cortellezzi. Det är värt att notera de tre CD-inspelningar som
Fanfarmusikkåren har gjort med exempel på musik som bygger på
bersaglieri-traditioner och mästerverk av klassisk och modern musik.
Fanfarmusikkåren medverkar i Ystad International Military Tattoo 2011
med figurativt arenaprogram, konserter och parader i Ystad.
Text Marco Marinelli, översättning Johanna Lundgren.

Det här är bara några av milstolparna på Fanfarmusikkåren "Nino
Tramonti-Mario Crostas" väg till berömmelse i Europa, Amerika och Asien.
Fanfarmusikkåren vill förmedla en fläkt av ungdom, glädje och
uppskattning på en fortsatt outtröttlig resa runt om i världen.
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