GENER
ABRIL
MAIG

2019

PREU DE LES ENTRADES
10 euros anticipada
12 euros a taquilla el dia del concert
Abonament per als dos concerts de Feminajazz: 15 €
Abonament per als quatre concerts: 30 €
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

Divendres 25 de gener, 22 h
SALA EL TORÍN

AURORA
Una formació de jazz clàssic amb sonoritats flamenques.
Flamenc sense el so de cap guitarra espanyola. Una veu
molt potent però, sobretot, un bailaor quecaptiva i arrodoneix l’espectacle. Aurora és un grup de talents sorgits del
Taller de Músics que ofereix temes populars del compositor Manuel de Falla, però trenca esquemes i evoluciona
cap a llenguatges transgressors. També hi tenen cabuda
figures com Lorca, Albéniz i Pedrell.
JAZZ FLAMENC QUE S’ALLUNYA DEL CLÀSSIC,
PERÒ EN CONSERVA LA IDENTITAT.

Divendres 5 d’abril, 22 h
SALA EL TORÍN

ANTHUS

Jazz en majúscules, jazz del clàssic, però alhora trencador,
pensat per als experts en aquest estil que vulguin fer un pas
més i descobrir noves sonoritats. La protagonista d’aquest
concert és la veu d’Anthus, un músic italià format a Irlanda
i instal·lat a Catalunya. Presentarà el disc Calidoscòpic, en
el qual combina jazz clàssic i contemporani amb sons
mediterranis, pop i fins i tot rap. Nominat a Millor disc de
l’any i a Millor artista revelació als Premis Enderrock, se l’ha
definit com «el més original que li ha passat al jazz nacional des de fa molt de temps».
UN CANTANT ÚNIC.
UN DELS GRANS EXPONENTS DEL JAZZ D’AUTOR.

SALA EL TORÍN

FEMINAJAZZ
Divendres 3 de maig, 22 h

Dissabte 4 de maig, 22 h

EVA
BEATRIZ
FERNÁNDEZ NUNES

Feminajazz neix amb la voluntat de mostrar el talent, el
virtuosisme i la passió de les dones en el món del jazz, en
una primera edició que es farà simultàniament a Madrid,
Olot, Cambados, València i Saragossa.
A Olot hi haurà un doble concert –Eva Fernández, el
divendres, i Beatriz Nunes, el dissabte–, a més d'una
conferència per destacar el paper de les dones en aquesta disciplina. Eva Fernández és una jove promesa que surt
de la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro. Beatriz
Nunes, veu des del 2012 del grup Madredeus, presentarà
el treball Canto Primeiro acompanyada de Luís Barrigas,
Mário Franco i Jorge Moniz.

BEATRIZ NUNES, VEU DE MADREDEUS,
ENCAPÇALA EL PROGRAMA.

10€ 12€

ANTICIPADA

15€

TAQUILLA

ABONAMENT

DIA DEL CONCERT

2 CONCERTS
FEMINAJAZZ

30€

ABONAMENT
4 CONCERTS

SALA
EL TORÍN

Amb el suport de:
MONTSALVATGE

Ho organitza:

