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CICLE DE
MÀGIA DE SALÓ,
MÀGIA DE PROP
I MENTALISME

Del 4 al 26 de novembre de 2022

Després de l’èxit de l’any passat, torna la
màgia a Santa Eulàlia. En aquest segon
cicle gaudirem d’artistes internacionals,
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dels seus espectacles de mitjà format i
de tallers per a tots els públics amb què
descobrirem el sorprenent i captivador
món de l’il·lusionisme.
El Centre Cultural Santa Eulàlia, amb el
suport de Magia Bcn, us proposa un seguit
d’activitats durant tot el mes de novembre
que, de ben segur, us deixaran bocabadats.

Divendres, 4 de novembre, a les 17 h
Plaça de Pius XII

Espectacle itinerant

BICICADABRA

Felix
Brunet

Divendres, 11 de novembre, a les 20.30 h
Centre Cultural Santa Eulàlia

MAGIA DE
AUTOR

Ignacio
López

Bicicadabra és un espec
tacle itinerant de màgia,
mim i humor gestual.
Mister F, un personatge
singular i divertit, anirà fent
màgia a totes les persones
que es trobi pels carrers
i places del voltant del Mercat de Santa Eulàlia. El trobareu
conduint un tricicle amb música dixieland. El personatge està
inspirat en l’actor i còmic Francès Maurice Chevalier, que
amb molt d’humor recorrerà els carrers portant il·lusions a
petits i grans. Jocs de màgia visuals, molta participació del
públic, suport musical i una increïble posada en escena fan
d’aquest número una combinació que no deixa indiferent a
cap espectador.

Magia de autor és un
espectacle unipersonal on es
combinen l’elegància, l’humor
i la sorpresa. L’Ignacio reinter
preta els grans clàssics de
la màgia amb una mirada
renovada i original creant un
entreteniment de qualitat que
faci viure amb intensitat un munt d’emocions diferents que
puguin alterar els sentits del públic. En un món on sembla
que dorm aquest sentiment tan genuí i meravellós que és la
sorpresa i la fascinació, Magia de autor busca despertar-lo.
Aquest mag argentí, campió de diferents premis inter
nacionals, està considerat un dels millors mags de tot el món.
La seva trajectòria professional el fa un artista d’excel·lència
amb un estil únic. Qui veu i gaudeix de la seva màgia no viurà
res igual.

Per a tots els públics
Espectacle gratuït

A partir de 14 anys
Preu: 3 euros / Venda d’entrades a www.magiabcn.com
o el mateix dia de l’espectacle al Centre Cultural Santa Eulàlia

Dissabte, 12 de novembre, a les 18 h
Centre Cultural Santa Eulàlia

Espectacle familiar

LUKO’S MAGIC
HOLIDAYS

Luko
Corleone

Luko’s Magic Holidays
és un espectacle pensat
per a tots els membres
de la família, petits i
grans. Un trepidant viatge
acompanyarà l’artista en
les seves aventures durant
les seves vacances en família. Tots i totes serem còmplices
i companys d’aquestes aventures on hi participaran tant
infants com adults envoltats d’un guió carregat d’humor
blanc i fresc on les sorpreses, les il·lusions i les rialles estan
garantides.
Després del seu èxit a Barcelona, amb totes les entrades
venudes l’any 2020 i 2021, aquest artista de L’Hospitalet
promet no deixar-nos indiferents.
Preu: 4 euros / Venda d’entrades a www.magiabcn.com
o el mateix dia de l’espectacle al Centre Cultural Santa Eulàlia

Divendres, 18 de novembre, a les 20.30 h
Centre Cultural Santa Eulàlia

Mentalisme

EL MUNDO
CONECTADO

Larry

El mundo conectado és
un espectacle de màgia
i humor amb base en el
metal·lisme. Durant una
hora, l’artista argentí
Larry ens farà gaudir
i ens sorprendrà amb
un espectacle carregat
d’emocions úniques.
Amb el Premi Mundial de Metal·lisme 2022 està reconegut
arreu del món. Ha presentat el seu espectacle a més de 40
països i per primer cop el tindrem a Catalunya amb aquesta
original proposta.
Tothom preparat per emocionar-se i deixar-se portar per la
màgia d’aquest artista únic.

A partir de 14 anys
Preu: 3 euros / Venda d’entrades a www.magiabcn.com
o el mateix dia de l’espectacle al Centre Cultural Santa Eulàlia

Dijous, 24 de novembre, a les 20.30 h

Divendres, 25 de novembre, a les 20.30 h

Algun indret màgic de L’Hospitalet

Centre Cultural Santa Eulàlia

Màgia, veu en directe
i mentalisme

ACTUACIÓ
SECRETA

-

Màgia de prop

Dania
Díaz

La Clandestina, l'especta
cle millor valorat d’arts
escèniques a Espanya.
Per primera vegada una Expe
riència única a L´Hospitalet.
Màgia de prop, mentalisme i veu en directe... On? En algun
lloc de L´Hospitalet.
El lloc on la viuràs serà una incògnita fins al darrer moment.
No et podem avançar res més!
Una proposta enfocada a recuperar la màgia de sessió per a
un grup reduït d'espectadors on podran sentir la màgia a les
seves pròpies mans.
Un format íntim i elegant, totalment clandestí i revolucionari,
on es fusionen la poesia, la màgia i el mentalisme.

Dania Diaz, artista de
Veneçuela, va commoure
a moltíssims espectadors
arribant a la final del
programa de televisió
Got Talent, convertint-se
amb la maga més viral del
moment.
Amb la seva baralla de
cartes farà vibrar a aquells espectadors i espectadores
que tinguin l’oportunitat de veure el seu espectacle, que ha
donat la volta al món. A aquesta il·lusionista se la reconeix
com a una de les millors exponents de la màgia femenina
llatinoamericana, i ha triomfat en diferents programes
televisius del món. Al febrer de 2021, a Las Vegas, va
aconseguir enganyar a dos grans il·lusionistes com Penn i
Teller, reconeguts arreu i que compten amb més de 40 anys
d’experiència en el món de la màgia.

A partir de 14 anys
Preu: 25 euros
Inscripcions a www.magiabcn.com

A partir de 14 anys
Preu: 3 euros / Venda d’entrades a www.magiabcn.com
o el mateix dia de l’espectacle al Centre Cultural Santa Eulàlia

Tallers de màgia

Dijous, 17 de novembre, de 17 a 19 h
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Casal de gent gran Provençana

Màgica

Taller
de màgia
Per als més grans del barri

a L’Hospitalet

Gratuït

Dissabte 19 i dissabte 26 de novembre,
de 10 a 11.15 h i de 12 a 13.15 h

Organitza:

Magia BCN (c. de Castelao, 99, L’Hospitalet)

Taller
de màgia
MAGIC SCHOOL A LA CASA DELS AMICS
DE HARRY POTTER

Preu: 18 euros (inclou materials màgics)
Inscripcions a www.magiabcn.com

Col·laboren:

Amb el suport de:

Centre Cultural Santa Eulàlia

Plaça de Maria Artigal s/n
08902 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 90
ccultural.staeulalia@l-h.cat
www.ccsantaeulalia.l-h.cat
www.facebook.com/centreculturalsantaeulalia
Metro L1: Santa Eulàlia (sortida Pont de la Torrassa)
Bus: LH1, L52, L82 i L85 (Parada Sta. Eulàlia-Av.
Metro). Ferrocarrils G.C.: Ildefons Cerdà

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

