▪ 15 albums
▪ 12 albums in het Spaans
▪ 10 miljoen verkochte platen wereldwijd
▪ 19 platina platen, alleen al voor zijn albums in Italië
▪ 44 singles in Italië
▪ Meer dan 600 concerten wereldwijd
▪ 1 boek
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6 januari 1972 - Filippo Neviani wordt geboren in Sassuolo (Modena).
1986 - Hij richt de countrygroep Winchester op.
1989 - Hij richt de Police-coverband White Lady op.
1991 - Hij eindigt tweede op het Festival di Castrocaro.
1992 - Hij begint onder zijn artiestennaam NEK en brengt een eerste gelijknamige
album uit.
1993 - Hij neemt deel aan het Festival di Sanremo voor jongeren met het nummer
In te en brengt een tweede album uit dat dezelfde naam krijgt.
1994 - Hij brengt een derde plaat uit, Calore Umano, en wordt tweede op het Festival
Italiano met Angeli nel ghetto. Hij wint ook de Europese Prijs voor Beste jonge
Italiaanse zanger.
1997 - Hij tekent een contract bij WEA en neemt deel aan het Festival di Sanremo
met Laura non c’è, een nummer uit het album Lei, gli amici e tutto il resto, dat 6 maal
platina krijgt voor meer dan 600.000 verkochte exemplaren. Hij neemt deel aan
Festivalbar en met Laura no esta verovert hij de Europese en Latijnse markt, hij wordt
een internationale artiest met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd.
1998 – Zijn album In due verschijnt in Europa, Latijns-Amerika en Japan en de single
Se io non avessi te is 4 maanden lang een van de meest gedraaide nummers op de
Italiaanse radio. Nek staat met twee albums tegelijk in de Top 20 van de verkoop.
1999 – Hij trekt op tournee door Italië, Europa en Zuid-Amerika.
2000 – Hij brengt zijn zesde album, La vita è, uit.
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2002 - Le cose da difendere wordt uitgegeven in de hele wereld, ondersteund door
de single Sei solo tu.
2003 - Hij brengt zijn eerste ‘best of’ uit, Nek The Best of ... L’anno zero waarvan
onmiddellijk meer dan 250.000 exemplaren worden verkocht in Italië. De eerste
single is Almeno stavolta.
2005 - Hij brengt het album Una parte di me uit met daarop Lascia che io sia,
waarmee hij Festivalbar wint en dat 20 weken lang in de top 10 van meest gedraaide
singles blijft staan. Het is 1 jaar lang een van de 10 best verkochte singles.
2006 - Hij wint de Premio Lunezia – Poesia del Rock 2007 met het album Nella
stanza 26.
2007 - Hij zingt een duet met El Sueno De Morfeo in Para ti Seria. De single komt op
nr. 1 te staan in de Spaanse hitlijst.
2008 - Hij werkt mee aan de plaat van Craig David, aan de single Walking Away.
2009 - Voorafgegaan door de successingle La voglia che non vorrei komt het album
Un’altra direzione uit.
2010 - Hij brengt zijn tweede ‘best of’ uit, E da qui- Greatest hits 1992 – 2010.
2013 - Voor het eerst krijgt een album zijn eigen naam: Filippo Neviani.
2015 - Na 18 jaar neemt hij opnieuw deel aan het Festival di Sanremo met het
nummer Fatti avanti amore. Hij wint de “Premio Miglior Arrangiamento”, “Premio Sala
Stampa Radio-Tv”, “Premio speciale per la canzone più radiofonica” en eindigt
tweede in het algemeen klassement. Hij wint de avond van de covers met Se
telefonando. Hij brengt het album Prima di Parlare uit, dat platina haalt. Datzelfde
jaar komt ook zijn boek uit, Lettera a mia figlia sull’amore.
2016 - In mei werkt hij als artistiek directeur mee aan het programma Amici op
Canale 5 en in oktober komt zijn recentste album Unici uit.
2017 - Hij is de meest gedraaide Italiaanse artiest op de radio met de vier singles van
het album Unici: Uno di questi giorni, Unici, Differente en Freud in duet met J-Ax. In
het voorjaar begint Unici in Tour in de zalen waarna een uitverkocht concert in de
Arena van Verona volgt. In de zomer volgen nog enkele iconische plaatsen in Italië.
2018 - Hij is de hoofdrolspeler in een bijzonder succesvolle tournee met zijn vrienden
en collega’s Max Pezzali en Francesco Renga. De tournee duurt voort tot in de zomer
met 35 concerten en krijgt platina voor de liveperformance op de Wind Music Awards.

DISCOGRAFIE
1992 Nek
1993 In te
1994 Calore umano
1996 Lei, gli amici e tutto il resto
1998 In due
2000 La vita è
2002 Le cose da difendere
2003 Nek The Best Of… L’Anno Zero
2005 Una parte di me
2006 Nella stanza 26
2009 Un’altra direzione
2010 E da qui- Greatest hits 1992-2010
2013 Filippo Neviani
2015 Prima di Parlare
2016 Unici
BOEKEN
2015 Lettera a mia figlia sull’amore

