
4 de novembre • 13.15 h
Tarragona Ràdio

REALITAT O FICCIÓ? 

6 de novembre • 20.30 h
Sala Trono Armanyà

MIÉNTEME amb Héctor Mancha 
(Premi mundial de màgia)
Héctor Mancha presenta el seu original espectacle que barreja màgia, 
humor, teatre, improvisació i ombres xineses creant un espectacle únic i 
irrepetible amb una nit plena de sorpreses. Héctor va guanyar el premi 
mundial de màgia a Rimini (Itàlia) i és un dels artistes més reconeguts a 
nivell internacional dins els món de la màgia. 
Preu: 16€ (amb descomptes)

7 de novembre • 18.30 h
Sala Trono Armanyà

NADA EN LA MANGA amb Mago Marín
(Estrena a Tarragona)
Arriba el Mago Marín amb el seu nou espectacle que presenta les seves 
últimes creacions màgiques, un xou molt irreverent en forma de còctel 
explosiu que combina màgia, música i grans dosis d’humor.  
Preu: 16€ (amb descomptes)

8 de novembre • 12 h
Teatre Magatzem

DEIXA’T IL·LUSIONAR amb la Dama Inquieta
Eva, la dama inquieta, és una de les il·lusionistes professionals més 
destacades de Catalunya, ens presenta un espectacle per a tota la família 
per somiar, riure i viure la màgia. 
Preu: 6 – 12€

10 de novembre • 18 h
A les xarxes socials de la Biblioteca Pública de Tarragona
OBJECTIU MÀGIC! "EDICIÓ ESPECIAL 
LLIBRES MÀGICS" amb Daniel Arbonés
Activitat en línia. 
Gratuït

10 de novembre • 18 h
Al Facebook i Twitter de la llibreria Adserà

OBJECTIU MÀGIC!
"EDICIÓ ESPECIAL LLIBRES
MÀGICS" amb  Daniel Arbonés
Activitat en línia. 
Gratuït

11 de novembre • 13.15 h
Tarragona Ràdio

REALITAT O FICCIÓ? 

19 de novembre • 19 h
Espai Kesse

COM FUSIONAR MÀGIA I TEATRE 
amb Enric Garriga i Mag Gerard
Gratuït.

20 de novembre • 19 h
Espai Kesse

TALLER DE MÀGIA PER FER TRUCS 
A LES XARXES SOCIALS amb Mag Gerard
Gratuït

21 de novembre • 18 h
Teatre Magatzem

UNA TARDA DE SOMNIS amb la Cia Teatre Màgic
La màgia es fusionarà amb la solidaritat per oferir-vos un sorprenent 
espectacle amb aparicions, desaparicions, viatges impossibles, transfor-
macions i la complicitat del públic assistent. Part de la recaptació de 
l’espectacle anirà destinada al Club Vaixell de Tarragona. 
Preu: 9€

24 de novembre • 18 h
Canal de You Tube de Daniel Arbonés

OBJECTIU MÀGIC! CAPÍTOL 2: "GOBELETS, 
CINEMA FANTÀSTIC I MÀGIA NINTENDO..." 
Gratuït

27 de novembre • 21 h
You Tube i Facebook de Tarragona Jove

MAGIC! amb Imanol Ituiño (Premi nacional de màgia). 
Et portem un espectacle de màgia a casa teva, el mag Imanol Ituiño 
interactuarà amb tots els seguidors que ens vulguin acompanyar. 
No et perdis l’oportunitat de gaudir de la màgia i la 
comèdia d’un dels il·lusionistes més destacats de 
l’actualitat. Activitat en línia.  
Gratuït

Venda d’entrades:
www.salatrono.com
www.cotarraconense.cat


