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ENTRADES

Adults 7€

5€

Grups de 10
(entrada anticipada)

5€

0-3 anys 0€

DIVENDRES
D’abril

A les 18.00 h. 

A les 19.00 h.

A la pl. Mn. Joaquim Boronat. 

A la pl. de la Font. 

DISSABTE
D’abril

De 19.00 h a 21.00 h.
Al Casal Municipal. C/ Capella, 6.

És un espectacle d’animació “de-Struc-tiva”, adreçat a tots els 
públics, on un mag excèntric ens condueix a tot un món d’imaginació, 
amb situacions en què una senzilla tovallola es converteix en un 
pollastre a l’ast, participació del públic i gran varietat 
d’improvisacions gens improvisades.

Espectacle infantil amb el "País Struc: 
Això no és màgia, o sí!!!”  

Impartit per màgia PYMI i Màgic Jordi. Un taller dissenyat per a 
infants on s'ensenyarà alguns trucs de màgia senzills però efectius. 
També inclourà una part de treball manual on els nens aprendran la 
fabricació d'algun joc de màgia.

Taller de màgia de prop 
i venda de productes

MÀGIA 
AL CARRER

Jordi Guitart com a 
Màgic Titu, artista 
amb 20 anys 
d'experiència al món 
de la màgia. La seva 
especialització és 
l'escenari,
combinant la màgia 
amb l'humor.

Màgic Titu

Mag expert en màgia 
de prop i mentalisme 
amb espectacles 
plens de misteri 
i emoció.

Màgic Jordi

Mag expert en 
close-up i màgia 
còmica, amb més de 
20 anys d'experiència 
en festivals, hotels, 
teatre i tota mena 
d'esdeveniments. En 
els seus espectacles 
combina la màgia 
amb l'humor, fent 
partícep al públic.

Alexis Pardo

ACTIVITATS GRATUÏTES

Menors de 12 anys, famílies 
monoparentals i nombroses, 

jubilats i discapacitats

DISSABTE
D’abril

TALLER
FAMILIAR

ENTRADES TALLER

ENTRADES TALLER + ESPECTACLE STRUC

Infants
(acompanyats d’un adult)

4€

Famílies monoparentals i nombroses 3€

Infants
(acompanyats d’un adult)

7€

Famílies monoparentals i nombroses 5€

D’11.00 h a 12.00 h. 
Espai Cultural Sala del Mar. 

DISSABTE
D’abril

MÀGIA 
FAMILIAR

De 12.30 h a 13.30 h. 
Espai Cultural Sala del Mar. 

ENTRADES ESPECTACLE STRUC

ENTRADES TALLER + ESPECTACLE STRUC

Infants
(acompanyats d’un adult)

4€

Famílies monoparentals i nombroses 3€

Infants
(acompanyats d’un adult)

7€

Famílies monoparentals i nombroses 5€

Artista polifacètic amb formació actoral que té un segell molt 
personal. Els seus espectacles són una barreja d'humor i números 
visuals. Pot fer màgia, coaching o monòlegs tot amanit amb humor. 
El seu propòsit és sorprendre, emocionar i divertir al públic, fent de 
cada espectacle una cosa única i original.

GALA
INTERNACIONAL
PRESENTADOR: KARIM



DIUMENGE
D’abril

De 17.30 h a 19.00 h.
Al Casal Municipal. C/ Capella, 6.

GALA CLOENDA 
CIVI - CIVIAC PRODUCCIONES

Organitza:

TAQUILLA

Dissabte 27 d’abril 
Espai Cultural Sala del Mar · de 10.30 h a 12.30 h.

Casal Municipal · de 17.30 h a 19.00 h.

Diumenge 28 d’abril
Casal Municipal · de 16.30 h a 17.30 h.

ENTRADES LIMITADES

 Espai Cultural Sala del Mar · Aforament màxim 100 persones
 Casal Municipal · Aforament màxim 500 persones

Dissabte i diumenge al Casal Municipal hi haurà 
stand d’articles de màgia i demostracions. Màgia PYMI

Espectacle on es combina a la perfecció elegància i simpatia amb les 
diferents tècniques de l'il·lusionisme. Un cant a l'imaginació, 
barrejant somnis i realitats, fins a portar al públic a gaudir del teatre.
Magic Casting és un atípic càsting amb públic en directe. Una comèdia 
en clau de màgia, on el teatre i l'humor van de la mà, per explicar la 
història de 5 personatges que busquen trobar un futur millor: 
guanyar "Magic Casting" i aconseguir la fama televisiva. 

Il·lusionista que porta més de 30 anys als escenaris, especialitzat en 
la modalitat de "Grandes Ilusiones", realitza presentacions originals, 
impactants i molt dinàmiques arreu del territori nacional i 
internacional. Amb motiu del seu 25è aniversari va crear un 
espectacle "El Coleccionista de Recuerdos", amb alguns dels efectes 
de "Grandes Ilusiones" més espectaculars.

Pedro III

Civi - Civiac

ENTRADES

Adults 5€

3€

VENDA ANTICIPADA
a partir del 15 d’abril

Oficina de Turisme
de dilluns a divendres

de 10 h a 14 h.
turisme@torredembarra.cat  

977 644 580

Duo Kybalion

Inna Rudova i Guillermo Neumayer presenten un dels millors 
espectacles del món de canvi ràpid de vestuari. Junts han aconseguit 
nombrosos premis internacionals i han actuat als principals  
escenaris de Rússia, França, Xina... Un show màgic ple de ritme i 
colorit.

Kenris Murat & Aurélia

Al llarg de més de vint anys de carrera, Kenris ha assolit un prestigi 
digne del qui fou el seu mestre, Hiatus. La parella que forma amb 
Aurélia ha aconseguit captivar públic i crítica allà on han actuat tot 
submergint-nos al cor de l’elegància. El clàssic Tango Passion, un 
número poètic que combina la passió del tango amb l’art de 
l’il·lusionisme on no sabrem on comença el ball i acaba la il·lusió ni 
on la il·lusió deixa pas al ball. Medalla d’or a la Convenció de Màgia 
de Shanghai, Medalla de plata a la Convenció de Màgia Blanca de 
Rússia.

Enric Magoo

Enric Magoo mag professional des de fa 39 anys, participa als 
millors Festivals Internacionals de Màgia a tot el món. 
A part compta amb nombrosos premis i mencions tant nacionals 
com internacionals en el seu llarg currículum. 
Aquest incansable mag dedica part del seu temps als espectacles 
infantils, amb una inclinació a barrejar l'espectacle i els elements 
pedagògics de la màgia. 
Però també assessora i dóna solucions a les necessitats màgiques i 
d’efectes especials del món de l’espectacle. 
Gairebé quatre dècades creant estil i història.

DISSABTE
D’abril

Grups de 10
(entrada anticipada)

3€

0-3 anys 0€

Menors de 12 anys, famílies 
monoparentals i nombroses, 

jubilats i discapacitats


