
           

              

 

“SANREMO GIOVANI WORLD TOUR” 

 

Promoure la cultura i la llengua italiana i donar suport a la indústria 

creativa del nostre país al món: aquest és l'ambiciós objectiu amb el que 

neix el projecte "Sanremo Giovani World Tour", la gira organitzada pel 

Ministeri d'Afers Exteriors italià i promoguda en col·laboració amb la 

Direcció de Comunicació de Rai (Ràdio i Televisió italiana), que farà 

possible l'actuació en els cinc continents dels cantants finalistes de l'edició 

de Sanremo Giovani de 2018: Deschema, Einar, Federica Abbate, la 

Rua i Nyvinne. Una ocasió extraordinària per a aquests cantants que 

tindran la possibilitat de donar-se a conèixer en altres països i, al mateix 

temps, una inversió en el talent d'aquests joves prometedors. D'aquesta 

manera, els joves cantants de l'edició passada de Sanremo Giovani 

podran disposar del 'món com a escenari' i la marca San Remo, sinònim 

de bona música i de grans èxits, incrementarà encara més la seva 

popularitat. 

 

Representa un motiu de gran satisfacció també per la RAI, ja que ha 

invertit recursos i ha desenvolupat projectes, convertint l'edició de 2018 en 

una edició anticipada del Festival i dedicant als cantants una setmana 

sencera de programació amb 4 programes emesos a la tarda i 2 en prime 

time. 

 

Es tracta d'una gira que passarà per set ciutats -cinc continents: es 

comença el 31 de març a Tunísia per després volar a Tòquio el 3 d'abril, a 

Sydney el 6, a Buenos Aires el 9 i a Toronto el 12, abans de tornar a 

Europa amb ocasió de les últimes dues dates de Barcelona i Brussel·les, 

el 15 i el 16 d'abril, respectivament. Mahmood, guanyador de la 69 edició 

del Festival de San Remo, ha garantit la seva presència en l'etapa inicial 

de Tunísia i en la final de Brussel·les. 

 

 



 

 

La iniciativa, l'organització va a càrrec dels Instituts Italians de Cultura, en 

estreta col·laboració amb les ambaixades i els consolats, s'inscriu en el 

marc del programa de promoció integrada del Ministeri d'Afers Exteriors 

italià "Vivere all 'italiana", que des 2017, dins d'una lògica de sistema, 

combina les diferents vessants de la promoció econòmica, cultural i 

científica d'Itàlia en el món. 

 


