12 de novembre · 20 h

18 de novembre · 12.40 h

SUEÑOS MÁGICOS
amb la maga Gisell (El Perú)

REALITAT O FICCIÓ?

Sala Trono Armanyà

La Maga Gisell és una de les magues més destacades
a nivell internacional gràcies a la seva originalitat, teatralitat i
posada en escena. En el 15è Festival Internacional Teatre Màgic ens
oferirà el seu nou espectacle de màgia visual que comptarà amb la
complicitat dels espectadors.
Preu: 18€ (amb descomptes)

13 de novembre · 20 h
Sala Trono Armanyà

NADA EN LA MANGA amb Mago Marín

A Tarragona Ràdio
Gratuït

18 de novembre · 18 h
al web www.magia.cat

ELS SECRETS

El podcast radiofònic sobre l’art de l’il·lusionisme.
Edició especial Teatre Màgic.
Gratuït.

18 de novembre · 19 h

(Estrena a Tarragona)
Arriba el Mago Marín amb el seu nou espectacle per a majors de 18 anys
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: 18€ (amb descomptes)

Espai Kesse

14 de novembre · 18.30 h

Espai Kesse

Sala Trono Armanyà

INSPIRACIONES amb Oscar Vallhonrat

(Estrena a Tarragona)
Un espectacle on tot el públic participa de la il·lusió i la sorpresa,
conduint-los per diferents sensacions i emocions, en un viatge cap a la
imaginació i l'increïble; des de la sensibilitat de jocs poètics i musicals,
fins a efectes impossibles desencadenant en situacions d'humor.
Preu: 18€ (amb descomptes)

15 de novembre · 18 h

A les xarxes de la Biblioteca Pública de Tarragona

OBJECTIU MÀGIC!
"EDICIÓ ESPECIAL LLIBRES
MÀGICS 2021" amb Daniel Arbonés
Activitat en línia. Gratuït.

15 de novembre · 18 h

INSTAGRAM MÀGIC

Masterclass de màgia per fer trucs de màgia visuals a través d’Instagram.
Gratuït.

19 de novembre · 20 h
CABARET MÀGIC
Juanola

amb Eduard

Un espectacle per pujar sobre la corda que separa allò que és possible d’allò que
és impossible, amb l’objectiu de divertir-nos i sorprendre’ns. Màgia original i
diferent que et sorprendrà.
Gratuït.

21 de novembre · 19 h
Teatre El Magatzem

SORPRENENTMENT MÀGIC
amb el Mag Gerard
i la Cia Deaux à la Tache (Argentina - Itàlia)

La màgia es fusionarà amb la solidaritat per oferir-vos un sorprenent
espectacle amb aparicions, desaparicions, viatges impossibles, transformacions i la complicitat del públic assistent. Part de la recaptació de
l’espectacle anirà destinada al Club Vaixell de Tarragona.
Preu: 10€

A les xarxes de la llibreria Adserà

OBJECTIU MÀGIC!
"EDICIÓ ESPECIAL LLIBRES
MÀGICS 2021"
amb Daniel Arbonés
Activitat en línia. Gratuït.

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

