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CHANO
DOMÍNGUEZ & 
PAOLO FRESU

Dijous 4 d’octubre, 22.30 h

SALA EL TORÍN

El projecte inèdit del duet format per Paolo Fresu i Chano 
Domínguez és el millor exemple de com el jazz, el 
flamenc i la música mediterrània poden combinar-se de 
forma natural. Dos veritables mestres de la música 
contemporània que interpreten de manera sublim temes 
amb base jazzística enriquits amb la passió del flamenc 
de Chano Domínguez i la transparència de Paolo Fresu. 

Si també aneu a veure el LAP Rebota, rebota y en tu cara 
explota, que es fa a les 21 h al Teatre Principal d’Olot, se us 
obsequiarà amb una consumició gratuïta a la sala El Torín. 
Només cal que mostreu l’entrada.



TRIO PIERIS
MARCO MEZQUIDA, 
JESPER BODILSEN, 
MARTIN ANDERSEN

Dissabte 24 de novembre, 22 h

SALA EL TORÍN

Tot i haver col·laborat en diverses ocasions, Mezquida, 
Bodilsen i Andersen es constitueixen per primer cop en trio 
i presenten el seu primer treball, Pieris: jazz modern amb 
composicions originals de Mezquida i Bodilsen, i clàssics 
del repertori romàntic espanyol. Improvisadors exquisits, 
instrumentistes d’un nivell tècnic superlatiu, cada un d’ells 
és una figura destacada als seus respectius països, i comp-
ten amb una producció discogràfica inabastable.



PREU DE LES ENTRADES
10 € anticipada
12 € a taquilla el dia del concert
Abonament per als dos concerts (amb venda anticipada): 15 €

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

Ho organitza:

Té lloc a:

Amb el suport de:
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Jazz Olot és un cicle de concerts que organitza l’Institut 
de Cultura d’Olot. La sala El Torín acull actuacions d’artistes 
de jazz reconeguts nacionalment i internacionalment, 
en una aposta per oferir jazz de qualitat a la ciutat d’una 
manera regular al llarg de l’any.

@OlotCultura


