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29, 30 d’abril i 1 de maig

T O R R E D E M B A R R A · 2 0 2 2

Pl. Mn Joaquim Boronat
Pl. del Castell
Espai Cultural Sala del Mar
Casal Municipal

GALA INTERNACIONAL

29
D’abril
DIVENDRES

30
D’abril
DISSABTE

30
D’abril
DISSABTE

1r Passi: de 18.00 a 18.30 h. 
Pl. Mn Joaquim Boronat.

2n. Passi: de 19.00 a 19.30 h.
Pl. del Castell

MÀGIA FAMILIAR
AL CARRER
AMB EL MAGO PATXI 

MÀGIA FAMILIAR
AMB KAYTO, MAGO PATXI 
i PETER VELCRUSS

D’11.30 a 13.00 h. Espai Cultural Sala del Mar

Mag internacional multipremiat en congressos 
nacionals i internacionals, l’avala una trajectòria 
de més de 30 anys. Combina la màgia i l’humor 
amb passió.

Pedro Aragonés

Reputat i multipremiat, és la tercera generació de 
clowns. Combina l’art de la màgia amb el clown 
realitzant un espectacle incomparable. Il·lusió, 
trucs inexplicables i molt d’humor fan de fil 
conductor en una funció sorprenent on el públic, la 
màgia i l’humor són els verdaders protagonistes 
d’una experiència incomparable en la que res és el 
que sembla i tot el que és impossible és possible.

Kayto

Menors de 12 anys, majors de 65, jubilats, 
pensionistes, discapacitats, famílies 
nombroses i famílies monoparentals

De 19.00 h a 20.30 h.
Casal Municipal

Presentador: Pedro Aragonès
Artistes: Arkadio / Kayto /  
Solange Kardinaly / Miguel Muñoz

7 €

5 €

0 €

+ de 12 anys

0 a 3 anys

Menors de 12 anys, majors de 65, jubilats, pensionistes, 
discapacitats, famílies nombroses i famílies monoparentals

4 €

3 €

0 €

+ de 12 anys

0 a 3 anys

GRATUÏT

Les ulleres d'aviador i una esbojarrada perruca són el 
seu senyal d'identitat i el defineixen com un personatge 
provocador que no deixa ningú indiferent

Il·lusió, trucs i molt d'humor que et faran passar 
una bona estona en família.



01
de maig
DIUMENGE

ESPECTACLE 
AMB EL MAG MARÍN
«THE MAGIC SHOWMAN»

TAQUILLA

Dissabte 30 d'abril  
Espai Cultural Sala del Mar de 10.30 h a 13.00 h.

 Casal Municipal de 17.00 h a 19.00 h.

Diumenge 1 de maig 
Casal Municipal de 16.30 h a 18.00 h

VENDA ANTICIPADA
a partir del 19 d’abril

A través del web:
www.turismetorredembarra.cat

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

i dissabtes i diumenges d'11 a 13.30 h.
turisme@torredembarra.cat  

977 644 580

Artista polifacètic guanyador de nombrosos premis. La 
seva elegant posada en escena i la seva destresa com a 
manipulador l'han fet guanyador  del primer premi del 
públic en el campionat de França de Màgia, i Bagette d'Or 
a Montecarlo Magic Festival (Mònaco)

Arkadio

De vegades el talent per la màgia ve de família. És el cas 
de Solange Kardinaly, tercera generació d’una família de 
mags portuguesos. Especialitzada en canvis ràpids de 
vestuari, una disciplina poc vista dins del món de la 
màgia, ha recorregut el planeta amb un show espectacu-
lar que ha recollit una gran quantitat de guardons.

Solange Kardinaly

És considerat avui en dia com un dels millors il·lusionis-
tes del món, al guanyar el Grand Prix de Màgia i el primer 
lloc d'escena en el XXVII Campeonato de la Federación 
Internacional de Sociedades Mágicas FISM celebrat l'any 
2018 a la ciutat de Busan a la República de Korea, 
campionat que aglutina a més de tres mil mags de 90 
països de tot el món, i que és considerat com  els  premis 
Òscar del món de la màgia. Ha treballat amb companyies 
de prestigi i amb directors com Tim Burton i Disney, a la 
pel·lícula Dumbo.

Llums, teló i acció! Prepara’t per veure el nou show 
màgic del Mag Marín: The Magic Showman, un 
còctel explosiu amb humor, música i màgia sobre 
l’escenari, i tu, estimat espectador, seràs l’ingre-
dient clau. Un espectacle increïble, amb un humor 
àcid i veloç, i una banda sonora exquisida!

Seu a la teva cadira, deixa els problemes a l’entra-
da i gaudeix d’aquesta màgia tan personal de 
Marín. El més important no és desxifrar l’enigma, 
l’essencial és viure-ho.

Miguel Muñoz

Altres activitats

De 18.00 a 19.00 h.    
Casal Municipal

30
D’abril
dissabte

Menors de 12 anys, majors de 65, jubilats, 
pensionistes, discapacitats, famílies 
nombroses i famílies monoparentals

4 €

3 €

0 €

+ de 12 anys

0 a 3 anys

Organitza:

DISSABTE 30 D’ABRIL MATÍ 

Estand d’articles de màgia 
i demostracions amb màgia PYM
Espai Cultural Sala del Mar

Estand d’articles de màgia 
i demostracions amb màgia PYM
Casal Municipal

DISSABTE 30 D’ABRIL TARDA 
i DIUMENGE 1 DE MAIG TARDA

Espai Cultural Sala del Mar · Aforament màxim 100 persones

 Casal Municipal · Aforament màxim 400 persones


