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Andrea Bocelli -The Best Of: Vivere (2007)

  

  
01 - La Voce Del Silenzio
02 - Sogno
03 - Il Mare Calmo Della Sera
04 - Dare To Live (Vivere) - Bocelli, Andrea & Laura Pausini
05 - Canto Della Terra
06 - A Te - Bocelli, Andrea & Kenny G
07 - Besame Mucho
08 - Mille Lune Mille Onde
09 - Time To Say Goodbye (Con Te Partiro) - Bocelli, Andrea & Sarah Brightman
10 - Io Ci Sarò - Bocelli, Andrea & Lang Lang
11 - Romanza
12 - Vivo Per Lei - Bocelli, Andrea & Giorgia
13 - Melodramma
14 - Bellissime Stelle
15 - The Prayer - Bocelli, Andrea & Celine Dion
16 - Because We Believe
  

 

  

Andrea Bocelli was born on September 22, 1958 in Lajatico, Tuscany, NW Italy. As a child, he
learned to play the piano, flute, and saxophone. Visually impaired from birth, Bocelli became
blind at the age of 12 following a soccer injury. His break came when he recorded a demo tape
of the song "Miserere" that was heard by Pavarotti. The duo recorded the song and had a major
hit. Tenor, born on September 22, 1958 in Lajatico, Tuscany, NW Italy. Interested in music from
an early age, he learned to play the piano, flute, and saxophone, and was often asked to sing at
family gatherings. Visually impaired from birth, he became blind at the age of 12 following a
soccer injury.
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Bocelli later studied law at the University of Pisa, spent a year working as a lawyer, then
decided to try a singing career, financing himself by playing piano in bars. His lucky break came
in 1992 when he recorded a demo tape of a duet, Miserere, that was heard by Pavarotti, who
was persuaded to record the song with him. The duo scored a Europe-wide smash hit and
international success followed with the single Time To Say Goodbye (1996), recorded with
Sarah Brightman.

  

Notable albums include Romanza (1997), Sueno (1999), Tosca (2003), Cieli di Toscana (2001),
Amore (2006), and Incanto (2008). ---biography.com

  

 

  

Andrea Bocelli to śpiewak klasyczny (tenor), kompozytor i producent muzyczny. Ukończył
studia prawnicze w Pizie. W repertuarze posiada cztery kompletne opery ( "La bohème", "Il
trovatore", "Werther", "Tosca" ), albumy klasyczne jak i popowe. Bocelli urodził się z wrodzoną
wadą wzroku - jaskrą, w wieku 12 lat uprawiając sport doznał wylewu krwi do mózgu i stracił
wzrok.

  

Głos Andrei Bocellego uczynił z niego fenomen międzynarodowy. Debiutanckim albumem
„Romanza” Andrea zwrócił na siebie uwagę milionów milośników muzyki na całym świecie,
zdobywając szczyty list przebojów i mnóstwo Platynowych Płyt.

  

W 1993 roku Bocelli otrzymał zaproszenie do udziału w festiwalu piosenki w San Remo. Wygrał
eliminacje z najwyższą punktacją w dziejach. Rok później zwyciężył w konkursie „Nowe twarze”.
Błyskawicznie odniósł sukces na listach przebojów. Debiutancki album nagrany dla firmy Sugar
- „Il Mare Calmo Della Sera” oraz następny album „Bocelli” zwróciły uwagę na włoskiego
śpiewaka. Na rynku międzynarodowym Bocelli zadebiutowal w roku 1996 albumem „Romanza”.

  

Równolegle z karierą na polu muzyki popularnej tenor z sukcesem rozwija swoje
zainteresowania operowe. Pierwszy album z muzyką klasyczną nagrany przez niego w 1995
roku nosił tytuł „Viaggio Italiano”. W 1998 roku ukazała się pierwsza płyta z muzyką klasyczną
na rynku międzynarodowym – „Aria”. To jeden z największych sukcesów klasyki w dziejach
fonografii. Królował na listach przebojów muzyki klasycznej, jak również konkurował pod
względem sprzedaży z nagraniami muzyki pop. Jeszcze większym sukcesem okazał się kolejny
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album „Sacred Arias”. Zawierał kompozycje sakralne Bacha/Gounoda, Mozarta, Schuberta i
Rossiniego. Orkiestrą towarzyszącą tenorowi dyrygowal Myung–Whun Chung. ---eska.pl
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