21, 22 i 23
d’octubre
de 2021

Hi ha experiències
que només es poden
viure molt de prop

Dijous, 21 d’octubre, de 19 a 20.15 h

GALA DE MÀGIAL’H
Els mags i magues de l’Escola de Màgia de L’Hospitalet
MàgiaLH ens oferiran un pessic de la seva passió per
aquest art. Un espectacle dissenyat i produït per a
l’ocasió. Simplement, un espectacle únic.
Espectacle en català i castellà
Edat recomanada: a partir de 12 anys
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 3 euros

Dijous, 21 d’octubre, de 21 a 22.15 h

UMBRAL

A càrrec de Gisell
Un espectacle impactant, íntim, emotiu i sensorial,
amb atmosferes màgiques acompanyades d’imatges
audiovisuals, plàstiques i música.
Màgia que habita en l’ànima. No sabem res de l’ànima
sinó de la nostra; les dels altres són mirades, són
gestos, són paraules amb la suposició de qualsevol
semblança al fons.
Gisell ostenta reconeixements com el Premi Cop
de Cor del jurat França 2018, el Premi Nacional
d’Espanya 2017, el Premi Menorca 2017, i el
segon premi Llatinoamericà de Màgia Argumentada
Flasoma 2015.
Espectacle en castellà
Edat recomanada: a partir de 12 anys
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 6 euros

Divendres, 22 d’octubre, de 19 a 20.15 h

GALA 5è ANIVERSARI
Els mags de l’Associació pel Foment de la Màgia
Actitud W242 ens faran rememorar moments màgics
que ens van fer gaudir en les darreres edicions del
festival.
Un espectacle especial per una edició del festival molt
especial
Espectacle en català i castellà
Edat recomanada: a partir de 12 anys
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 3 euros

Divendres, 22 d’octubre, de 21 a 22.15 h

ANTOLOGÍA DE LA
CARTOMÀGIA ESPANYOLA
A càrrec de Miguel Gómez

Un viatge per les creacions dels millors cartomags
espanyols amb el personal estil i execució de Miguel
Gómez, en el qual es rendeix homenatge als grans
mestres com Arturo de Ascanio, Juan Tamariz o
Pepe Carroll.
La perfecció tècnica de Miguel, unida a la proximitat
que transmet, fa que l’espectador percebi la màgia
d’una manera molt especial, recordant la sensació
durant molt de temps.
Miguel Gómez és un dels millors mags de prop a
nivell nacional i internacional. Ha guanyat el títol
de mag de l’any en dues ocasions, a més de molts
altres premis entre els quals destaca el tercer premi
mundial de cartomàgia a La Haia al 1988.
Espectacle en castellà
Edat recomanada: a partir
de 12 anys
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 6 euros

Dissabte, 23 d’octubre, d’11 a 13 h

Taller “MÀGIA EN FAMÍLIA”
Taller teòric pràctic on es presenten conceptes bàsics
de la màgia, s’inicia en el maneig de les cartes i es
busca assolir la capacitat d’executar una breu rutina de
màgia en familia.
El taller es composa de la creació d’un petit espectacle,
l’explicació dels efectes que el composen i la presentació
d’un efecte per part de cada parella participant.
Taller en català i castellà
Durada: 2 hores
Cal participar-hi en prelles formades per un adult i un infant
Edat recomanada: a partir de 8 anys
Apunts i material necessari inclosos en el preu
Docents: membres de la companyia Un Mago en tu Vida i professors dels cursos desenvolupats per l’associació a l’Escola
de Màgia de L’Hospitalet MagiaLH
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 10 euros per parella

Dissabte, 23 d’octubre, de 17 a 19 h

CONFERÈNCIA

A càrrec de Miguel Gómez
Acció formativa magistral impartida per Miguel
Gómez, un dels mags més prestigiosos d’Espanya. La
seva màgia amb cartes i monedes es caracteritza per
una sorprenent tècnica i una meticulosa construcció,
fruit de la seva formació a l’Escola Màgica de Madrid
amb mestres com Juan Tamariz, Arturo de Ascanio o
Pepe Carroll.
La tècnica cartomágica en mans de Miguel Gómez
arriba a una perfecció inusitada i ha estat elogiada
repetidament per la comunitat màgica. Els seus
estudis teòrics sobre la construcció interna dels
efectes i rutines màgiques constitueixen un coneixement bàsic per a tot aquell que vulgui progressar en
l’art de la màgia i, en especial, de la cartomàgia.
Conferència en castellà
Accés exclusiu a membres de l’Escola de Màgia de
L’Hospitalet MagiaLH, de l’associació Actitud W242 i de la
comunitat màgica amb entrada
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 25 euros

Dissabte, 23 d’octubre, de 21 a 22.30 h

MÀGIA PERVERSA...¡ZAS!
A càrrec de Jaime Figueroa
i Pipo Villanueva.

Un còmic que fa màgia i un mag que fa comèdia. L’esglaó
invisible no s’adverteix fins que caus de cara el terra.
Magia perversa...¡zas! és un espectacle multidisciplinari per a adults fet per dos mags, comediants,
ventrílocs, cantants i amants sarnosos.
Per separat, aquests mags han obtingut molts reconeixements. Jaime Figueroa ostenta, entre d’altres, el
Mandrake d’Or 2015, el 1r premi Flasoma Uruguay
2015 en la categoria de Màgia Còmica i el 2n premi
del Congrés Nacional 2011 en la categoria de Màgia
Còmica. I Pipo Villanueva el 1r premi Congrés
Nacional 2016 en la categoria de Cartomàgia, el
1r premi Congrés Nacional 2016 en la categoria
de Màgia de Saló i el 3r premi Congrés Nacional
2016 en la categoria de Micromàgia. I junts són dos
artistes que es caracteritzen per gaudir d’un sentit
de l’humor molt peculiar que ha captivat a milers
d’espectadors al llarg de molts anys.
Espectacle en castellà
Edat recomanada: a partir
de 12 anys
Entrades a www.festivaltrevolh.com
Preu: 6 euros

EXPOSICIÓ TRÈVOLH
L’exposició estarà instal·lada al Centre Cultural Sanfeliu
del 21 al 23 d’octubre amb l’ànim de retre homenatge a
la màgia de prop, als artistes que han participat al llarg
de totes les edicions anteriors i a un artista de referència
escollit anualment amb una important rellevància en el
desenvolupament històric d’aquesta disciplina artística.
Enguany estarà dedicada al gran il·lusionista Pepe Carrol.

TrèvoL’H solidari
La recaptació de les entrades de les gales i els espectacles del festival es destinarà a la fundació Campaner
que lluita per eradicar la malaltia infantil anomenada
noma, amb projectes al Níger; descomptant impostos i
comissions de les plataformes de venta digital.
Més informació: www.festivaltrevolh.com
@festivaltrevolh
Festivaltrevolh
festivaltrevolh
El festival TRÈVOL’H és una col·laboració entre
l’Associació pel Foment de la Màgia Actitud W242 i el
Centre Cultural Sanfeliu.

Hi col·laboren:

Enguany, el festival TrevoL’H és diferent
La situació generada per la Covid-19 fa que els
esdeveniments es reinventin per fer-los més segurs i en
petit format, però sense perdre l’esperit de fer arribar la
cultura a tots els barris de la ciutat.
S’ha establert un protocol de seguretat per evitar
contagis amb una sèrie de mesures formulades en
aplicació del RD 21/2020 del 9 de juny, la Resolució
SLT/1429/2020 i el Pla de Represa del Sector Cultural:
arts escèniques i musicals.
Tant l’organització com els i les assistents seguiran
aquests protocols, que s’han adaptat a l’espai escènic, i
del qual se n’informarà amb detall a totes les persones
que hi participin.

Can Boixeres

Centre Cultural Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27
08906 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 63 59
ccultural.sanfeliu@l-h.cat
www.ccsanfeliu.cat
Metro L5: Can Boixeres
Horari:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

