
NOVEMBRE

2016



PEE WEE 
ELLIS 
QUARTET
Consagrat com el vèrtex dels JB Horns de James Brown al 

costat de Maceo Parker i Fred Wesley, amb 71 anys Pee Wee 

Ellis manté intacta la intensitat d’una bufera que ha marcat el 

camí en el funk, el jazz i el rythm’n’blues des de la dècada dels 

setanta fins a l’actualitat.

Va començar amb Ron Carter, Chuck Mangione i el colós 

Sonny Rollins, es va llicenciar amb el padrí del funk, el gran 

James Brown, i ha assolit la càtedra amb les seves propostes 

més personals, com les d’aquest quartet, on aboca tot el que 

ha après i viscut. 

La seva versatilitat ha comportat que figures de tots els àmbits, 

com Van Morrison, Ali Farka Touré, Jimmy Cobb, Dr. John o 

George Clinton, l’hagin tingut en nòmina en alguns dels seus 

projectes i gires. 

Però el veritable Pee Wee Ellis és el que ara es descobreix, 

amb tot el que ha anat vivint i assimilant fins a generar una 

sonoritat pròpia i irresistible.

Pee Wee Ellis actuarà a Olot dins la gira del 10è aniversari de la 

mort de James Brown acompanyat de Gareth Williams 

(piano), Laurence Cottle (baix) i Guido May (bateria).

Divendres 11 de novembre, 22 h

SALA EL TORÍN



PREU DE LES ENTRADES
12 euros anticipada
15 euros a taquilla el dia del concert

VENDA D’ENTRADES
Anticipades:
Per internet, sense comissions, a www.olotcultura.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

MÉS INFO:  www.olotcultura.cat

@OlotCultura

Ho organitzen:

Té lloc a:

Amb el suport de:
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Jazz Olot és un cicle de concerts que l’Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot organitza conjuntament amb la presti-
giosa sala Jamboree de Barcelona. Jazz Olot porta a la 
sala El Torín concerts d’artistes reconeguts nacionalment 
i internacionalment, en una aposta per oferir jazz de 
qualitat a la ciutat d’una manera regular al llarg de l’any.


