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JOE
MAGNARELLI
QUINTET

Dissabte 11 d’octubre, 22 h
SALA EL TORÍN
Nascut el 1960 a Siracusa, Joe Magnarelli s’ha consagrat
com un dels trompetistes que millor han sabut traslladar la
tradició del bebop als nostres dies. Foguejat en les big
bands de Lionel Hampton i Buddy Rich, llicenciat amb
Toshiko Akiysohi i doctorat amb Tom Harrell, Magnarelli
també va formar part del sextet de Ray Barretto mentre,
paral·lelament, construïa la seva carrera com a líder solista.
En aquesta ocasió visita Olot en companyia d’una altra gran
figura del jazz del nostre país: el saxofonista Llibert Fortuny.
A l’escenari també hi haurà Fabio Miano (piano), Ignasi
González (contrabaix) i Esteve Pi (bateria).

LOU
DONALDSON
Divendres 7 de novembre, 22 h
SALA EL TORÍN

A punt de fer 88 anys, Lou Donaldson és la llegenda del
jazz més veterana encara en actiu. El seu nom és el que va
concedir prestigi i singularitat a un segell històric com
Blue Note, al costat d’altres insignes companys de promoció com Art Blakey, Horace Silver o Lee Morgan. Elegància, sofisticació i ritme defineixen l’estil d’aquest saxofonista únic, que va saber traslladar, al llenguatge del jazz, la
cadència del soul i el funk. La singularitat del seu groove
ha creat escola i ha traspassat tendències i generacions.
Durant la dècada dels noranta, l’escena de l’acid jazz va
utilitzar-lo com a referent, i el veterà Donaldson va viure
una revifalla de la seva carrera que encara dura, com si
hagués signat un pacte amb el diable.
L’acompanyaran Randy Johnston (guitarra), Akiko Tsuruga
(Hammond B3) i Fuku Tainaka (bateria).

PREU DE LES ENTRADES
Concert de Joe Magnarelli Quintet
10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert
Concert de Lou Donaldson
14 euros anticipada, 16 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
@TorinOlot

Facebook.com/torin.sala

Jazz Olot és un cicle de concerts que l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot organitza conjuntament amb la prestigiosa 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.
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