
AAnnttrrooppooss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

Lawrence Branchetti 

Un grande artista internazionale 
          

  
 
      MMrr..  BBrraanncchheettttii  èè  uunn  ggrraannddee  aarrttiissttaa..  FFiigglliioo  ddii  
iittaalloo--aammeerriiccaannii,,  ppoorrttaa  aavvaannttii  llaa  mmeemmoorriiaa  ddii  
FFrraannkk  SSiinnaattrraa  ee  llaa  mmuussiiccaa  ddii  DDeeaann  MMaarrttiinn..  
        
        BBrraanncchheettttii  èè  aappppaarrssoo  iinn  ttrraassmmiissssiioonnii  rraaddiioo--

ffoonniicchhee  ee  tteelleevviissiivvee    iinntteerrnnaazziioonnaallii  ..  EE’’  ssoosstteennuuttoo  ddaa  
mmoollttee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iittaalloo--aammeerriiccaannee  nneell  ssuuoo  
ppoorrttaarree  aavvaannttii  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ddii  FFrraannkk  
SSiinnaattrraa..  HHaa  iinncciissoo  ppiiùù  ddii  114400  ccaannzzoonnii  eedd  èè  sseennttiittoo  ssuu  
9966  ssttaazziioonnii  rraaddiioo..  

        LLaawwrreennccee  BBrraanncchheettttii  èè  nnaattoo  nneellllaa  ppiittttoorreessccaa  cciittttàà  

ddii  AAlliiqquuiippppaa,,  aallllee  ppoorrttee  ddii  PPiittttssbbuurrgghh,,  cceelleebbrree  ppeerr  

aavveerr  ddaattoo  ii  nnaattaallii  aa  ggrraannddii  ssppoorrttiivvii  ee  mmuussiicciissttii..  AAllii--

qquuiippppaa,,  iinnffaattttii,,  hhaa  pprrooddoottttoo  lleeggggeennddee  ccoommee  MMiikkee  

DDiittkkaaTToonnyy  DDoorrsseetttt  eedd  HHeennrryy  MMaanncciinnii..  

          DDaa  rraaggaazzzzoo,,BBrraanncchheettttii  èè  ssttaattoo  mmuussiiccaallmmeennttee  

iinnfflluueennzzaattoo  ddaaii  ssuuooii  ggeenniittoorrii,,iinnnnaammoottii  ddii  aarrttiissttii  ccoommee  

SSiinnaattrraa,,  BBeennnneetttt,,  BBiillllyy  EEcckkssttiinnee,,  NNaatt  KKiinngg  CCoollee,,  eedd  

aallttrrii..  QQuueessttaa  iinnfflluueennzzaa  pprreessttoo  hhaa  ccoommiinncciiaattoo  aa  

mmooddeellllaarree  llaa  ccaarrrriieerraa  mmuussiiccaallee  ddii  BBrraanncchheettttii..  DDaa  aall--

lloorraa,,  LLaawwrreennccee  ccoonnttiinnuuaa  iinniizziiaa  ii  ttoouurr  iinn  ttuuttttii  ggllii  SSttaattii  

UUnniittii  dd''AAmmeerriiccaa,,  ccaannttaannddoo  llee  ccaannzzoonnii  ddeeii  ssuuooii  eerrooii..   

BBrraanncchheettttii,,  rreecceenntteemmeennttee,,  èè  ssttaattoo  pprreemmiiaattoo  ee  ssoossttee--

nnuuttoo  ddaaii  FFiiggllii  ee  FFiigglliiee  ddii  iittaallooaammeerriiccaannii,,  nneell  ssuuoo  

oobbiieettttiivvoo    ddii  ppoorrttaarree  aavvaannttii  llaa  mmeemmoorriiaa  mmuussiiccaallee  ddii  

FFrraannkk  SSiinnaattrraa..  EE  ''ssttaattoo  ssoosstteennuuttoo  aanncchhee  ddaallllaa  SSuupprree--

mmaa  LLooddggee  ""ddaa  WWaasshhiinnggttoonn    ee  ddaallll''UUnniioonnee  TTrraann--

ssppoorrtt  WWoorrkkeerrss  ooff  AAmmeerriiccaa..  AAFFLL--CCIIOO  LLooccaall  556688  hhaa  

aappppeennaa  aapppprroovvaattoo  ii  ssuuooii  ssffoorrzzii  ppeerr  ppeerrsseegguuiirree  llaa  ssuuaa  

ccaarrrriieerraa  ddii  aarrttiissttaa..  

        BBrraanncchheettttii  hhaa  aanncchhee  ccoonnssaaccrraattoo  iill  ssuuoo  tteemmppoo  aa  

ssuuppppoorrttaarree  eevveennttii  ddii  rraaccccoollttaa  ffoonnddii  ppeerr  ssccooppii  uummaa--

nniittaarrii  ee  cciiòò  hhaa  ffaattttoo  oonnoorree  aanncchhee  aallllee  ssuuee  rraaddiiccii  

iittaalliiaannee..      
       
 

  LLaawwrreennccee  BBrraanncchheettttii,,  ssoopprraannnnoommiinnaattoo  ““LLaa  VVooccee  

dd''oorroo””,,  nneell  22001111  hhaa  rriicceevvuuttoo  iill  MMiiaammii  AAwwaarrdd,,  ddaa  

ppaarrttee  ddeell  CCoommmmeerrcciioo  ssttaattuunniitteennssee  AAssssoocciiaattiioonn  

((UUSSCCAA)),,  ppeerr  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ““pprroodduuzziioonnee  eedd  aanniimmaa--

zziioonnee””..  

  QQuueessttoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  eedd  aallttrrii,,  ssoonnoo  llaa  tteessttii--

mmoonniiaannzzaa  ddeell  dduurroo  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ee  ddeellllaa  ppaassssiioonnee  

cchhee  hhaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  iill  ssuuoo  eesssseerree  aarrttiissttaa..  AA  LLaaww--

rreennccee,,  ll’’aammmmiirraazziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  ssttaaffff  ee  ddeeggllii  iittaa--

lliiaannii..  

                                                                                    FFrraannccoo  PPaassttoorree  

 


