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Wielki renomowany festiwal piosenki w Wloszech w
ktorym bral udzial mlody i nieznany muzyk, ktory
z wlasnym zespolem koncertowal. W krotkim czasie zrobil wielki skok w Biznesie muzycznym. Jeden
z producentow odkryl tego mlodego potencjalnego z
temperamentem muzyka. Ten sprawil dla niego 2-tygodniowa podroz po Niemczech , z 2 tygodni zrobilo sie 30 lat kariery w Europie i na swiecie. Do dnia
dzisiejszego sprzedaja sie jego Hity BALLABALLA ,
w 1987 roku 12 milionow w 44 krajach na amerykanskich listach przebojow znajduje 5 miejsce razem
z Michaelem Jacksonem, Madonna oraz inni piosenkarze. To byl prezlom, Superstar lat 80-tych sie urodzil
zdobywal zlote i platynowe plyty. Nastepne osiagniecie to 10 miejsce z piosena LADY FANTASY, BALLA
BALLA; MARINA MARINAw w Hizpani, Wloszech,
Francji, Austri , Swecji, Norwegi, Finlandi, Czechoslowacji i Wegrzech jak zarazem polnocna i poludniowa
Ameryka. Piotr Columbus producent jego pierwszego
sukcesu jak pozniej rowniwz Hanne Haller podpisuja z nim kontrakt. Francesco Napoli szczebel po sczceblu rozwija swoj talent jako kompozytor, autor pisze
teksty do swojej wlasnej produkcji.
Prawie wszystkie jego hity jak PIANO PIANO , DUE
ANGELI, NOTTE CHIARA , LADY FANTASY wychodza z pod jego piora. Jedna z pierwszych i wilkich
nocy wloskiej sceny jest transmisja niemieckiego programu ZDF w Dortmundzkiej Westfalenhalle.
W Polsce na festiwalu piosenki w Sopocie odkryl sie
wloski superstar Francesco Napoli. Te wydarzenie
moze byc dzisiaj porownywane do Eurowiji, gdzie w
pozniejszym czasie byl kandydatem. Koncertowal w
duzych metropolach jak Rosja gdzie byla transmisja
na zywo od tego czasu Francesco jest ikona w tym
panstwie.
Do dzisiaj ma fantazje i magie ktorej nie stracil- przeciwnie jest pelen optymizmu i energi.
Disco Polo na festiwalu w Ostrodzie w 2014 roku
osiagnol szczyt, byl jakby odzwierciedleniem Sopotu
i tym Francesco zdobyl swoja kariere. Wiecej jak 20
millionow widzow moglo przezyc jego odznaczenie
za ostatnie 10 – lecie w show- biznesie.
Jego piosenka QUESTA NOTTE byla furora w kinie
jak GO TRABBI GO i serialu telewizyjnym Schimansi. Wloski popmuzyk pokazal sie tym rowniez w
Niemczech.

Duet z popularnym GEORG MCCRAE( Rock your
Baby ) byl skutkiem wspolnego projektu z tytulem I
LOVE HER. Jedna z pelnym uczuciem Popballady,
Jego pierwszy wyprodukowany Studioalbum ESISTERE- LE MIE EMOZIONI byl jego droga z AMERICANO ( Air Play Charts), druga latynowska i popduet
BACIAMI ( feat. LAURA DEL CONTE ) i COME
HO FATTO ( feat. IANNA ) zdobywa kolejne miejsca
na radiowych listach przebojow w Europie i Ameryce. Widmo jego muzyki w albumach jest widoczne
a zarazam z uczuciem i energia. Dalszy impuls dla „
Franczescomani“. Wyjzad do Australi z 4 koncertami
w Sydney, pociaga za soba nastepne live koncerty w
Europie.
Raz uslyszeli glos Francesco Napoli w warszawskiej
orkiestrze symfonicznej jest niesamowicie wspanialy.
Jego tytul w nowej szacie.
Dalej rozwija sie pierwszy miedzynarodowy wlosko
–angielski Bozenarodzeniowy spiew. CHRISTMAS
& LOVE odnowiony i odkryty duet z LAURA DEL
CONTE szczegolnie w amerykanskim , kanadyjskim,
austriackim i niemieckimradiu zdobywa fale i rozglos.
Kompozycja , muzyka ( Francesco Napoli) i tekst (
Francesco Napoli i Laura del Conte) wlasnnej produkcji.
SARA SARA produkuje z mlodymi artstami w Nadreni Westfali. Produkcja byla zainiteresowaniem telewizji i agencji.
Potencjonalni producenci w Europie sa tymi projektami zafascynowani. Artysta posiada wyjatkowy charyzm. Bogdan Tommo jeden z wazniejszych producentow hitow popmuzyki mieszkajacych w Bukareszcie,
nagrywa z Francesco nowa Dancepoppiosenko TE
AMARE“ w swoim studio ( i oficjalne video ) . Ten
wlasnie przeboj znajduje wielki sukces w radiu na
pierwszch listach przebojow.
Award in Mamaia wazne wydarzenie w rumunskiej
telewizji . Dalsze projekty, niespodzianki i terminy sa
planowane.
Francesco Napoli przyciaga jak magnes publicznosc
swoim charyzmem. Jego wystepy artystyczne sa jednorazowe i wspaniale. Nie jest tylko muzykiem ale
rowniez prezenterem. On kocha swoja publicznosc. A
publinosc kocha Francesco Napoli .

