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PREU DE LES ENTRADES
10 euros anticipada
12 euros a taquilla el dia del concert
3 euros per als estudiants de música
Paquet dels tres concerts (amb venda anticipada): 25 euros

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 26 de gener, 22 h

SALA EL TORÍN

DANI NEL·LO 
LOS SAXOFONISTAS 
SALVAJES
SAX-O-RAMA
FESTIVAL
Aquest projecte neix de la trobada entre Dani Nel·lo i els 
anomenats “saxofonistes salvatges”, creadors d’un llenguatge 
musical a través del saxo, que van ser la pedra angular del 
rock-and-roll, i que van marcar per sempre la història de la 
música popular del segle XX. L’espectacle recull l’herència 
de músics com Noble Watts o Red Prysock, que van iniciar 
un llenguatge visceral i salvatge. 

Nel·lo reafirma la seva trajectòria com a successor d’una 
tradició musical amb la vocació de mantenir viva la llum 
amb què van brillar les estrelles del saxo tenor.



M·A·P

Divendres 9 de març, 22 h

SALA EL TORÍN

La unió de tres músics exponents de la seva generació ha 
articulat un dels trios de jazz més poderosos que s’han 
conegut mai en aquestes latituds. La creativitat incansable 
del menorquí Marco Mezquida al piano, la passió del 
saxofonista malagueny Ernesto Aurignac i la saviesa del 
bateria gironí Ramon Prats han establert un autèntic triangle 
virtuós que ha meravellat públics i auditoris de tot arreu. 

El seu primer disc, MAP, presenta les seves credencials, 
que van molt més enllà de les inicials de cada un dels 
seus components.

MEZQUIDA·AURIGNAC·PRATS



Concert d’estrena del disc gravat pel quartet format per 
Mariola Membrives (veu), Jordi Bonell (guitarra), Gorka 
Benítez (saxo) i Masa Kamaguchi (contrabaix), en què 
presenten un repertori que va del jazz a la copla passant 
pel tango i el bolero d’una manera molt personal, i amb 
la impressionant veu de Mariola Membrives com a 
màxima protagonista. 

Divendres 13 d’abril, 22 h

SALA EL TORÍN

MARIOLA 
MEMBRIVES 
QUARTET
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Ho organitzen:

Té lloc a:

Amb el suport de:

SALA 
EL TORÍN

10€
ANTICIPADA

12€
TAQUILLA

DIA DE CONCERT

3€
ESTUDIANTS

DE MÚSICA

25€
ABONAMENT

3 CONCERTS


