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DIVENDRES
DE MAIG

MÀGIA  
AL CARRER
Mag Freak
ACTIVITAT GRATUÏTA

Espectacle familiar de màgia itinerant on qualsevol 
persona pot convertir-se en ajudant màgic.

DISSABTE
DE MAIG

D’11.15 h a 12.00 h.

MÀGIA 
EN FAMÍLIA

De 12.15 h a 13.15 h.

Espai Cultural Sala del Mar, Pg. Miramar, 134-136

Taller de màgia

Espectacle de màgia 
“Megamorfosis”

ENTRADES TALLER O ESPECTACLE

Infants
(acompanyats d’un adult)

4€

Famílies nombroses o monoparentals 3€

ENTRADES TALLER + ESPECTACLE  

Infants
(acompanyats d’un adult)

7€

Famílies nombroses o monoparentals 5€

Màgic Frank porta més de 30 anys passejant la màgia pels escenaris 
de teatres, places, centres comercials, escoles, hotels, càmpings, 
cases de colònies, festes majors … de pràcticament arreu de 
Catalunya, País Valencià, i part de la resta d’ Espanya.
Ens mostra com levita una taula, volant per l’escenari, com domina 
l’aigua, com pot travessar màgicament un vidre amb la mà, sense 
trencar ni mà ni vidre o la gosadia de serrar una involuntària del 
públic, o cremar el cap al més atrevit, així com escapar-se dels 
lligams de cadenes i cadenats.

"Megamorfosis" amb Màgic Frank

ENTRADES

Adults 5€

Menors de 12 anys,
Jublilats, Famílies nombroses, 
monoparentals i discapacitats.

3€

0-3 anys 0€

De 19.00 h a 20.00 h.
Al Casal Municipal. C/ Capella, 6

ESPECTACLE UNIPERSONAL
“THE POSTMAN”

Diuen que és l'únic carter que ha repartit cartes en més de vint 
països dels cinc continents.
Ha lliurat paquets a la Reina d'Anglaterra, al Papa i als dos 
presidents de la Casa Blanca.
Distribueix tot el que té destinatari. Però un dia s'adona que té un 
paquet sense direcció ni remitent.
No sap per qui és.

Què ha de fer?

“The Postman” amb Txema Muñoz

De 10.00 h a 11.00 h 
i de 13.15 h a 14.00 h. 

A l’Espai Cultural Sala del Mar, Pg. Miramar, 134-136 

De 17.00 h a 19.00 h. 
Al PIJ (Punt d’informació juvenil) 
Casal municipal, C/ Capella, 6 

AMB MÀGIA PYM

DEMOSTRACIÓ DE JOCS
I VENDA D’ARTICLES DE MÀGIA

De 18.30 h a 20.00 h. 
Des de la pl. Mn. Joaquim Boronat 
fins la pl. de la Vila 

*Aforament limitat

“Trencaclosques i impossibles”a càrrec de Màgia PYM 

*Aforament limitat



ENTRADES

Adults 7€

Menors de 12 anys,
Famílies nombroses, 

i monoparentals,
jubilats i discapacitats

5€

0-3 anys 0€

De 18.00 h a 19.30 h.
Al Casal Municipal. C/ Capella, 6

GALA
INTERNACIONAL

DIUMENGE
DE MAIG

30

Presentador:

Roberto Vara
Reconegut mag que ha participat en nombrosos 
espectacles de gran format i protagonista en el 
Gran teatre del Liceu.

Gisell

Artista reconeguda a nivell internacional per les seves 
performances on destaca la seva originalitat, teatralitat , versatilitat 
i emoció. En aquest espectacle la Maga Gisell fusiona il·lusionisme , 
teatre i mim, convidant-nos a un show de màgia familiar dinàmic en 
el que tant els nens com els adults hi participaran!

Karlus Soler, El Gran Thurson

El Mag Karlus entra com cada dia a recollir i netejar el camerino, 
però ell sap que en aquella habitació passen coses estranyes, i 
també sap que té totalment prohibit tocar res. El problema sorgeix 
quan gairebé sense voler-ho, comença a fer màgia perquè... tot és 
màgia! Això sí, haurà de procurar de que no aparegui El Gran 
Thurston i l'enxampi in fraganti. Una divertida actuació, amb màgia 
teatralitzada amb clown, min, gas i paròdies.
Un espectacle totalment visual, sense parlar, apte per a públic 
multilingüe.

Mario López

Un dels mags més importants del panomara nacional i internacional. 
No ha deixat mai  d'il·lusionar al públic en teatres i festivals de mig 
món. Guanyador del 1er premi Kevin Ray Trophy de Londres i recent 
campió de micro màgia en el campionat Europeu FISM.

Espectacle ambientat en el món dels vampirs. Les seves vampires-
ses protagonitzen moments sorprenents amb els millors efectes de 
grans il·lusions, amb aparicions, desaparicions i teletransporta-
cions. 

1R classificat d'escena al campionat Mundial, campió d'Europa en 
Blackpool 2011.

Raúl Black

D’11.30 h a 13.30 h
i de 17.00 h a 18.00 h.  

AMB MÀGIA PYM

DEMOSTRACIÓ DE JOCS
I VENDA D’ARTICLES DE MÀGIA

Organitza:

TAQUILLA

Dissabte 29 de maig 
Espai Cultural Sala del Mar · de 10.00 h a 13.30 h.

Casal Municipal · de 17.00 h a 19.00 h.

Diumenge 30 de maig
Casal Municipal · d’11.30 h a 13.30 h

i de 16.00 h a 18.00 h.

VENDA ANTICIPADA
a partir del 17 de maig

Oficina de Turisme
de dilluns a divendres
de 10.00 h a 14.00 h.
turisme@torredembarra.cat  

977 644 580

ENTRADES LIMITADES AFORAMENT LIMITAT

*Aforament limitat

Al PIJ (Punt d’informació juvenil)
Casal Municipal, C/ Capella, 6 


