Cicle de màgia de saló,
màgia de prop
i mentalisme

Activitat per a públic adult

Aquest cicle de màgia ens donarà l’oportunitat de gaudir
d’artistes internacionals i dels seus espectacles de mitjà
format, espectacles propers per poder descobrir el sorprenent
i captivador món de l’il·lusionisme.
En aquesta primera edició comptarem amb els creadors de
La Clandestina, una companyia molt valorada per la crítica i el
públic a España i fora de les seves fronteres.
MÀGIA BCN, empresa amb seu a L’Hospitalet, va aconseguir
amb una autoproducció ser l’espectacle més venut després
del Mago Pop.
En aquest cicle comptarem amb 3 espectacles unipersonals
on cada artista presentarà la seva proposta més personal,
tots ells amb el segell inconfusible de La Clandestina.

Dijous, 11 de novembre, a les 20.30 h
Màgia de prop
Provinent del Perú, Gisell és una artista visual multidisciplinar
que destaca per les seves propostes originals, versàtils, plenes
d’emoció i teatralitat.
Amb una àmplia formació en totes les disciplines de la màgia,
ha estat reconeguda internacionalment amb nombrosos
premis.
A Santa Eulàlia presenta el seu nou espectacle teatral amb
màgia de prop, intima, emotiva i sensorial, creant atmosferes
màgiques, fent servint els audiovisuals, la plàstica i la música.

Dijous, 18 de novembre, a les 20.30 h
Màgia d’escena
Bruno Tarnecci és un artista peruà polifacètic amb 20 anys
d’experiència en el món de les arts escèniques utilitzant la màgia
com a llenguatge.
Ha realitzat nombroses gires internacionals, incloses 35 ciutats de la
Xina i ha guanyat diferents premis i reconeixements internacionals.
L’experiència proposa tocar les teves fibres i motivar-te a despertar
les teves emocions.
La màgia busca aturar el temps.
“Jo, com a il·lusionista, vull que no només ho passis bé, sinó
apropar-te als llocs més recòndits del teu ser amb l’art de
l’il·lusionisme perquè deixi petjada i et rendeixis a la màgia”.

Dijous, 25 de novembre, a les 20.30 h
Mentalisme
LUKO... PERO DE REMATE és un espectacle de màgia
i mentalisme adreçat al públic adult creat per l’artista de
L’Hospitalet Luko Corleone. D’aquí el joc de paraules pel títol
fent honor a l’espectacle on es desenvolupa un guió amb
humor surrealista, intel·ligent, àcid i negre.
Podrem veure números de mentalisme impossibles, números
amb foc i un gran final amb un número genuí de Luko Corleone,
on l’ovació del públic estarà assegurada.

Venda d’entrades:
• Activitat per a públic adult
• Entrades anticipades a la venda a Atrápalo: 6 euros
https://bit.ly/3jEoK0j
• A la taquilla del Centre Cultural Santa Eulàlia el mateix dia
de l’espectacle: 8 euros.
• Abonament per als tres dies a la venda a Atrápalo i a la
taquilla del Centre Cultural Santa Eulàlia, sempre que ho
permeti l’aforament: 15 euros.
• Aforament limitat.
• Ús obligatori de mascareta en compliment de la normativa
vigent.

Ho organitzen:
Centre Cultural Santa Eulàlia i Magia BCN
www.magiabcn.com

Centre Cultural Santa Eulàlia

Carrer de Santa Eulàlia, 60 (plaça interior)
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

