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Olot enceta una nova activitat cultural a la ciutat: un cicle 

de concerts de jazz, que s’oferiran a la sala El Torín de 

manera regular i estable al llarg de l’any. Seran concerts 

de qualitat, d’artistes reconeguts a nivell nacional i 

internacional. I no ho fem sols, sinó juntament amb la 

prestigiosa sala Jamboree de Barcelona.

 

Des de l’Institut de Cultura procurem que la programació 

musical de la ciutat sigui variada per cobrir i donar 

resposta a un ventall molt ampli d’estils i preferències del 

públic olotí, des de la música clàssica fins als concerts 

dels grups més punters. Amb Jazz Olot, volem engruixir 

l’apartat dedicat a la música jazz.

 

Jazz Olot comença el primer semestre del 2014 amb tres 

concerts a càrrec de tres grans dames del jazz: Andrea 

Motis, Carla Cook i Myriam Swanson; tres noms propis de 

dones amb un gran talent reconegut arreu, i que ens 

visitaran acompanyades de músics de primer nivell en 

aquest gènere.

 

Us hi esperem!

Josep Berga Vayreda

Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot



Preu de les entrades

10 euros anticipada

12 euros a taquilla el dia del concert

Venda d’entrades

Anticipades:

Per internet, sense comissions a salatorin.olot.cat

A la taquilla del Teatre i a Can Trincheria, 

de dilluns a divendres, en el seu horari habitual

El mateix dia del concert:

Des d’una hora abans a la taquilla de la sala El Torín

Organitzen:

Col·laboren:

Andrea Motis (veu, saxos i trompeta) i Joan Chamorro 

(contrabaix i saxo tenor) lideren un quintet que completen 

tres dels millors músics d’aquest camp. Són el pianista Ignasi 

Terraza, el guitarrista Josep Traver i el convidat especial, 

Jean Pierre Derouard, un extraordinari referent a la bateria 

de l’escena europea del jazz, que ha acompanyat músics 

joves com la cantant China Moses i autèntiques llegendes 

del gènere com el saxofonista Benny Golson.

Divendres 17 de gener, 22 h
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La veu poderosa i plena de matisos de Myriam Swanson 

és només una de les grans qualitats del quartet Magno-

lia. Anton Jarl (bateria), Francesc Capella (piano) i Paco 

Weht (contrabaix) completen les virtuts de la formació. 

Capella ha tocat amb la Vella Dixieland i al costat de 

nombrosos artistes com Johnny Gri�n, Jesse David o 

Scott Hamilton; Jarl és un dels bateries més sol·licitats 

del moment, i Paco Weht ha tocat al costat de músics 

com Lito Epurner, Ricardo Cavalli o Òscar Giunta.

MYRIAM 
SWANSON

Carla Cook és sens dubte una de les veus més podero-

ses i consolidades del moment de la música negra 

nord-americana i així ho demostren les diverses 

nominacions que ha rebut als Grammy. L’acompanyaran 

els no menys respectats Ignasi González (contrabaix), 

Albert Bover (piano) i Jo Krause (bateria), per oferir un 

concert que anirà del gospel al soul passant, pel blues i 

el jazz més essencial i orgànic.

CARLA 
COOK 
QUARTET
Dissabte  15 de març, 22 h
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