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Comencem la setena temporada del cicle de Jazz Olot. 
En els propers mesos ens visitaran artistes que compten 
amb el reconeixement de la crítica nacional i internacio-
nal per la seva qualitat artística: Mando Dorame, Bob 
Sands, Kirk Lightsey, Giulia Valle i Dani Nel·lo.

Jazz Olot ha aconseguit consolidar-se dins la progra-
mació cultural de la ciutat i compta amb un públic fidel 
que gaudeix intensament dels concerts.

Tornem a treballar amb la complicitat de la prestigiosa 
sala Jamboree de Barcelona fet que per a nosaltres és un 
honor i una garantia de qualitat.

Esperem que aquestes propostes us apassionin!

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



Divendres 27 de gener, 22 h

SALA EL TORÍN

DANI NEL·LO & 
MANDO DORAME 
ORGAN QUINTET
Per tercer any consecutiu el festival Sax-O-Rama arriba a 
Olot amb un referent a escala planetària del swing i el 
rhythm-and-blues: el saxofonista britànic instal·lat als 
Estats Units, Mando Dorame, líder de la fantàstica The 
Royal Crown. Dorame actuarà acompanyat de Dani Nel·lo 
en una vetllada espectacular on no faltarà el ritme 
trepidant d’Anton Jarl a les baquetes, els ri�s de Dani 
Baraldés a les cordes i la màgia del so Hammond en mans 
del mestre Abel Boquera.



Divendres 31 de març, 22 h

SALA EL TORÍN

GIULIA 
VALLE TRIO

Giulia Valle (San Remo, Itàlia)  és una de les compositores i 
instrumentistes més interessants de l’escena actual. En 
companyia de dos destacats músics del país amb els quals té 
una complicitat absoluta -el pianista Marco Mezquida i el 
bateria David Xirgu-, Valle presenta el seu disc enregistrat en 
directe al prestigiós SF Jazz Club de San Francisco.



Entre els gegants del jazz, Dexter Gordon (1923-1990) es 
mereix una distinció pròpia tant artística com física -feia 
prop de dos metres. Era un dels millors amics de Tete 
Montoliu i va ser un dels que més i millor va connectar 
amb el públic europeu. A Olot li reten homenatge el 
saxofonista Bob Sands i el pianista Kirk Lightsey, un mestre 
absolut i acompanyant del mateix Dexter Gordon entre 
1979 i 1983.

Divendres 19 de maig, 22 h

SALA EL TORÍN

BOB SANDS 
& DEXTERITY 
FEATURING KIRK 
LIGHTSEY 
HOMENATGE A DEXTER GORDON
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Ho organitzen:

Té lloc a:

Amb el suport de:

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


