2n FESTIVAL DE

T O R R E D E M B A R R A · 2 0 1 8

DIVENDRES
D’abril

MÀGIA
AL CARRER
ACTIVITATS GRATUÏTES

A les 18.00 h
A la pl. Mn. Joaquim Boronat

A les 19.00 h
A la pl. de la Font

Alexis Pardo

Màgic Titu

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.

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.

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

ENTRADES
DISSABTE
D’abril

MÀGIA
EDUCATIVA

Infants 4€
(acompanyats d’un adult)

D’11.30 h a 13.00 h
Espai Cultural Sala del Mar
Espectacle-taller recomanat a partir de 6 anys.
Aforament màxim 100 persones.

ESPECTACLE - TALLER
ELS MISTERIS DE L’AIGUA MÀGICA
Espectacle educatiu on parlarem de l'aigua i les seves propietats i
els misteris que envolten a aquest element, també coneixerem que
és el cicle de l'aigua i perquè es diu així. Apendrem fent màgia, i
farem jocs relacionats amb aquest peculiar element d'una manera
pedagògica i formativa per als infants. Et proposem un taller de
màgia amb el qual aprendrem a fer jocs de màgia i convertir-nos en
aprenents de mag.

Oscar de la Torre
Expert mag amb més de 20 anys d'experiència en festivals, i
conferències de màgia en l'àmbit nacional. En els seus inicis va ser
conegut com el mag Raksor i actualment dedicat professionalment
al món de la màgia com Oscar de la Torre, ofereix diferents
espectacles per tots els públics. Especialitzat en màgia educativa ,
en un projecte que combina màgia i pedagogia en valors.
Col·laborador habitual en programes de televisió com Canal 25TV o
APM de TV3.

ENTRADES
DISSABTE
D’abril

GALA
NACIONAL

De 19.30 h a 21.30 h
Al Casal Municipal. C/ Capella, 6
Presentador:

Mago Kayto

Adults 7€
Menors de 12 anys 4€
Grups de 10 4€
(entrada anticipada)

0-3 anys 0€

Dani Polo
Jove mag gallec que presenta un show diferent. Un jove que es
guanya la vida venen parasols a la platja ens mostrarà el seu dia a
dia. Un espectacle amb un ritme frenètic , ple d'acció, colorit i que
t'atraparà ràpidament. Guanyador premi Nacional de màgia i primer
premi Almussafes Mágico 2017.

Mag Albert
El Mag Albert amb tan sols 21 anys i diversos premis artístics a la
butxaca, és una de les joves realitats de la màgia actual del nostre
país, on forma part de les millors programacions artístiques amb
els seus números de màgia musical amb grans il•lusions, una de les
disciplines més espectaculars de l'il•lusionisme.
Les més de 130 actuacions anuals que realitza avalen la qualitat de
les seves presentacions màgiques, que gaudeixen sempre d’un ritme
dinàmic i elegant amb una posada en escena molt fresca i visual.

Mag Luís Manuel
Il·lusionista granadí especialitzat en el fascinant art de la manipulació,
on les seves mans doten de vida cartes, monedes o mocadors.
L'afició per la màgia el va fer recórrer nombrosos festivals i
congressos, on també va descobrir altres disciplines com el teatre, el
mimo, malabars o clown. Després de més de 20 anys sobre els
escenaris i amb nombrosos reconeixements,destacant el premi
Frakson , al millor mag (2006) per la Sociedad de Ilusionismo (S.E.I),
ens apropa un espectacle ple d'humor i il·lusió.

Nuel Galán
Inquiet , apassionat, tenaç i divertit. Quatre adjectius per descriure
a aquest jove mag.
Multipremiat arreu d'Espanya , a destacar:
Premi nacional de màgia a Espanya i França.
Finalista programa de Tv1 Pura magia
El seu estil i professionalitat l'han portat a ser assesor creatiu
ajudant a Antonio Díaz (El Mago Pop) a crear els seus jocs de màgia
(Discovery Max)
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DIUMENGE
D’abril

ENTRADES
GALA CLOENDA
DÉJÀ VU

Adults 5€
Menors de 12 anys 4€

De 18.00 h a 19.30 h

Grups de 10 4€

Al Casal Municipal. C/ Capella, 6

(entrada anticipada)

0-3 anys 0€

Déjà Vu
És una companyia de teatre ubicada a prop de Barcelona especialitzat
en màgia per tots els públics. Cia. Mag Edgard realitza espectacles
que abasten un ventall de possibilitats, des de produccions de gran
format fins a la màgia més intimista o Close-Up. La seva màgia fa
reviure històries d'ambients diferents on l'humor i la tendresa dels
seus personatges, i una cuidada posada en escena et donen la
benvinguda a meravellosos moments màgics.
En vuit anys d'existència a l'escena catalana i espanyola, la
companyia gaudeix ja d'una gran reputació. Ha sacsejat el món del
teatre per a tots els públics amb la inclusió d'innovadores tècniques
de màgia. Fruit d'aquest procés de creixement , l'any 2014, va obtenir
el primer premi del Campionat Nacional de Màgia, Cáceres 2014, en
l'apartat de grans il·lusions.

VENDA ANTICIPADA
a partir del 9 d’abril

TAQUILLA
Dissabte 28 d’abril

Oficina de Turisme
de dilluns a divendres
de 10 h a 14 h

Espai Cultural Sala del Mar · de 10.30 h a 11.30 h.
Casal Municipal · de 18.00 h a 19.30 h.

turisme@torredembarra.cat
977 644 580

Casal Municipal · de 16.30 h a 18.00 h.

Organitza:

Diumenge 29 d’abril
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

