OCTUBRE
DESEMBRE

2019

PREU DE LES ENTRADES
10 euros anticipada
12 euros a taquilla el dia del concert
Abonament per als tres concerts: 20 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 25 d’octubre, 23 h
SALA EL TORÍN

YUHAN SU,
ZBIGNIEW CHOJNACKI
I RAMON PRATS

Tres músics d’avantguarda, amb trajectòria internacional i sense límits creatius, presentaran a Olot
els resultats d’una setmana d’intensa creació
col·lectiva a l’Espai Marfà, la fàbrica de creació
musical de l’Ajuntament de Girona. Música lliure,
valenta i creativa, sense fronteres ni etiquetes.
Aquest concert és possible gràcies a la col·laboració
de l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona, l’Institut
Ramon Llull i l’Institut de Cultura d’Olot.
UNA NOVA EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA FETA A
PARTIR DE MÚSICA LLIURE, VALENTA I CREATIVA
Entrada gratuïta fins a completar aforament presentant l’entrada de
l’obra de teatre La tendresa (25 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot)

Dijous 31 d’octubre, 22 h
SALA EL TORÍN

DANI LOPEZ
QUARTET

Dani López presenta Perspectives i retrats, un treball
autoproduït que a cada directe es transforma en
una criatura musical única gràcies a la interacció de
contrabaix, saxo, bateria i piano. Jazz, música contemporània i experimental enriquides amb nous
sons a través de sintetitzadors i vocoders.
UN TREBALL FARCIT D’INFLUÈNCIES DEL JAZZ I
DE LA MÚSICA CONTEMPORÀNIA I EXPERIMENTAL

Divendres 20 de desembre, 22 h
SALA EL TORÍN

CHICUELO I
MARCO MEZQUIDA

El guitarrista Chicuelo i el pianista Marco Mezquida tornen a treballar plegats en un disc que
reflecteix l’amor compartit per la música més
enllà de les etiquetes i exercit en plena llibertat.
Un repertori on no falten bulerías, tanguillos, una
picada d’ullet a la sardana o una balada onírica.
UN DISC CREAT A QUATRE MANS, HETEROGENI
I ALIÈ A LES ETIQUETES

10€ 12€

ANTICIPADA

20€

TAQUILLA

ABONAMENT

DIA DEL CONCERT

3 CONCERTS

SALA
EL TORÍN

Amb el suport de:
MONTSALVATGE

Ho organitza:

