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Comencem un nou cicle de Jazz Olot! Després de 5 
temporades estem contents de poder dir que és una 
proposta consolidada i que compta amb un públic fidel.
 
Ens vam proposar organitzar a la ciutat d'Olot una 
programació de concerts de jazz de qualitat i ho vam fer 
de la mà dels que podien ser els millors socis: la presti-
giosa sala Jamboree de Barcelona.
A través de Jazz Olot, portem a la sala El Torín músics de 
reconegut prestigi nacional i internacional de forma 
regular, amb cinc concerts anuals.
 
Aquesta temporada, tornarem a gaudir de la Barcelona 
Big Blues Band acompanyada, en aquest cas, de Greg 
Piccolo; Jordi Rossy actuarà amb el quintet que 
completen Mark Turner, Peter Bernstein, Doug Weiss i Al 
Foster. I, finalment, rebrem el jazz caribeny de Tricia Evy.
 
Esperem que aquests concerts us engresquin tant com a 
nosaltres!

Josep Berga Vayreda
Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot



GREG PICCOLO 
& BARCELONA 
BIG BLUES BAND
SAX-O-RAMA

Dissabte 30 de gener, 22 h

SALA EL TORÍN

Després de l’èxit de la primera edició, el Sax-O-Rama Festival 
torna a Olot amb el millor rhythm-and-blues. En aquesta 
ocasió, el saxofonista i cantant Greg Piccolo, exponent dels 
llegendaris Roomful of Blues, és el músic convidat per la 
poderosa Barcelona Big Blues Band. Dirigida per Ivan Kovace-
vik (Los Mambo Jambo, 5Spot, Barcelona Gipsy Klezmer…), 
l’orquestra de swing, blues i jazz més impactant del moment 
torna a desafiar-se a si mateixa amb la incorporació d’una 
figura impressionant i única com és Greg Piccolo. 



Divendres 25 de març, 22 h

SALA EL TORÍN

En el seu afany per desenvolupar projectes que contribueixin 
a consolidar la seva nova faceta com a vibrafonista, el músic 
Jordi Rossy ha vertebrat una sorprenent formació d’autènti-
ques estrelles a l’entorn del mític Al Foster. Peça clau en les 
formacions de Miles Davis de la dècada dels vuitanta i home 
de confiança de mestres com Sonny Rollins, McCoy Tyner i 
Yusef Lateef, Al Foster és un bateria imprescindible per als 
seguidors del gènere. Un clàssic contemporani ben vigent 
com ho demostra la formació que l’acompanya, amb alguns 
dels millors especialistes en els seus respectius instruments: 
Peter Bernstein a la guitarra, Mark Turner als saxos, Drew 
Gress al contrabaix i Jordi Rossy al vibràfon.

JORDI ROSSY 
NEW QUINTET 
AMB MARK TURNER, PETER BERNSTEIN, 
DOUG WEISS I AL FOSTER 



TRICIA EVY 
QUARTET
Nascuda a l’illa de Guadalupe, Tricia Evy és una de les 
noves veus que ha aportat frescor i originalitat al panora-
ma del jazz actual. Des de la seva residència a París s’ha 
guanyat el respecte i l’admiració en els ambients jazzístics 
més exigents de la capital francesa i és una de les veus 
més sol·licitades. Oferirà un repertori farcit de composi-
cions originals i complementat amb estàndards de jazz i 
peces de la tradició antillana. 

Amb ella, el jazz adquireix un gust caribeny realment 
original. Tota una descoberta.

Divendres 3 de juny, 22 h

SALA EL TORÍN



PREU DE LES ENTRADES
10 euros anticipada
12 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

Organitzen:

Té lloc a:

Amb el suport de:


