DOSSIER DE PREMSA 2019

En les set edicions celebrades fins avui, FIMAG s’ha convertit en tot un referent
per al món de la màgia a nivell territorial i nacional. És un esdeveniment reconegut pel públic, pels professionals de la màgia i pels programadors d’espais
públics i privats.
L’any passat es va fer un pas important per a la consolidació de la marca amb la
professionalització del model de gestió, amb la creació de la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya i amb el manteniment d’una programació dirigida a
un públic molt transversal i que cobreix un ampli ventall d’espais.
FIMAG és una fira d’interès estratègic que és possible gràcies a la suma d’implicacions públiques (Ajuntament, Diputació i Generalitat) i privades (grans
patrocinadors i petits mecenes) que creuen en un projecte transversal entorn
una art escènica en franca expansió: la màgia.
FIMAG’19 fa encara un pas més en la consolidació d’una proposta transversal
que combina els grans espectacles (La Gran Màgia - Auditori Teatre Espai Ter)
amb espectacles de mig format (La Màgia 3 Estrelles - Cine Petit i Terrat Museu
Mediterrània), espectacles de proximitat (La Màgia Singular - petits aforaments,
de 50-75 localitats) i espectacles populars de carrer (La Màgia Popular - places
de la vila).
A més, FIMAG no oblida els valors amb els quals ha anat forjant al llarg dels
anys el seu caràcter familiar i integrador. La sessió de màgia i matemàtiques del
dimecres 5 i la tradicional Gala Solidària del dijous 6 van en aquest sentit.
Però l’aposta més ferma per a la seva consolidació és la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya que es celebra el divendres 7. Plantejada com un
autèntic punt de trobada entre professionals de la màgia i responsables de les
programacions artístiques de teatres, auditoris i altres espais tant públics com
privats. Mostra de nous espectacles, punt de debat i d’intercanvi d’experiències
i fira de contractació.
Cada inici de mes de juny, la cita s’ha fet obligada. Perquè FIMAG és… La Màgia!!!
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LA GRAN MÀGIA
NUEL GALÁN - Sin límites
Auditori Teatre Espai Ter - Divendres 7 de juny. 21:00h
18€ / 15€ / 12€ / 9€
Il·lusionisme / manipulació
Jove mag deixeble del Mago Pop (Fimag 2012), ja s’ha fet un nom propi i
mostra una projecció sense límits. Especialitzat en la branca de la manipulació,
el jove il·lusionista presenta un estil fresc i ple d’humor que l’està convertint en
el mag del moment.
El seu estil i professionalitat l’han portat a ser assessor creatiu de DMAX
(Discovery Max) on ha pogut aprendre al costat del Mago Pop.
L’espectacle Sin límites és màgia, però també imaginació i rialla assegurada.
Un espectacle per a totes les edats i per a totes les famílies on Nuel ens
transportarà a un món de fantasia a través de l’humor, la música i els seus
grans dots per a la interpretació.
Nuel Galán sempre ha volgut anar més enllà. Ho ha aconseguit i ha
emostrat que no existeixen límits i que sempre es poden aconseguir coses
extraordinàries.
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GRAN GALA INTERNACIONAL
Auditori Teatre Espai Ter - Dissabte, 8 de juny. 17:30h / 21:30h
24€ / 21€ / 18€ / 15€

Symfolie
CHRIS TORRENTE (França)
Chris Torrente, mag francès de reconegut prestigi mundial, especialista en
màgia còmica.. Symfolie és una obra mestra de màgia còmica amb banda
sonora de música clàssica.
Sotscampió del món de màgia còmica FISM 2015. Mag d’Or 2015 al programa
Le plus gran cabaret du monde
Parasol Act
DANI POLO (A Coruña)
Excel·lent número d’aquest jove mag gallec on el rutinari gest de llegir una
revista es converteix en un esquizofrènic maldecap per al mag que no troba la
manera de frenar la proliferació de parasols en tots els racons de l’escena.
Un dels joves valors de la màgia actual. Premi Nacional de Màgia 2017. Premi
Internacional Almussafes 2017. Premi Ali Bongo al mag revelació al congrés
màgic nacional de França FFAP. Finalista del programa Pura Magia TVE 2018.
Aire
HUANG ZHENG (Xina)
Huang Zheng és una maga amb encant romàntic oriental, magnífica tècnica i
somriure atractiu, capaç de fusionar el més clàssic amb allò més contemporani.
Amb el número Aire ha emocionat els auditoris de la Rolex Masters de
Montecarlo, la Gala Màgica Mundial FISM i els programes de televisió Le Plus
Grand Cabaret du Monde (TV5 - França) i Pura Magia (TVE).
1r Premi de nous talents al Shanghai Magic Festival (2002), medalla d’or al
campionat internacional de Pekín (2003), Premi Mandrake d’Or a París (2005),
1r premi a Cannes Magic Festival (2007).
Manipulación
G ALEXANDER (País Valencià)
Jove il·lusionista valencià que, amb tant sols 25 anys, ja ha portat la seva màgia
a tots els racons de món, avui és un dels il·lusionistes més competitius i amb
més projecció internacional.
2n premi al concurs Pura Magia de TVE (2017), ha actuat al Teatro Avenida de
Buenos Aires, al gran teatre de Taipey, al prestigiós xou francès de televisió Le
Plus Grand Cabaret du Mnde o al festival d’arts escèniques que organitza el
príncep d’Aràbia Saudita a Yedda.
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presenta: MARCEL TOMÀS
Actor, creador i director de teatre, enguany celebra 20 anys fent humor amb la
companyia Cascai Teatre. Amb Cascai ha estrenat 15 espectacles de creació
pròpia amb els quals ha aconseguit un llenguatge propi.
hall artist: MANU LLARI
La Gran Gala d’engany tindrà un preàmbul al hall de l’Espai Ter. De la mà d’un
especialista en màgia creativa, estrenarà un número amb el cotxe d’un dels
patrocinadors de FIMAG.
Manu Llari ha treballat com assessor màgic creatiu en diferents programes de
televisió. Entre ells, amb Antonio Díaz - El mago Pop als programes “Discovery
Max - 48 horas con” i “Res és impossible” - TV3.
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Conjuro
YUNKE
Espai Ter - Diumenge, 9 de juny. 17.30h
24€ / 21€ / 18€ / 15€
Il·lusionisme
Yunke és un dels grans il·lusionistes del nostre temps. La seva màgia ve
carregada de misteri, bellesa i risc amb il·lusions colpidores i hipnòtiques. Yunke
és un innovador de la màgia, inventor d’il·lusions i creador de mecanismes
màgics. Ha portat la seva màgia als cinc continents i participa en programes de
televisió per tot el món.
A Conjuro Yunke presenta les seves millors il·lusions, les seves últimes
creacions màgiques i les que l’han portat a ser un dels més reconeguts mags
del món. Un espectacle teatral que ofereix des de números amb molta força i
espectacularitat fins a tendres jocs que faran les delícies de tot tipus de públic.
Grans il·lusions d’espectacular impacte que s’entrellacen amb la música i una
impecable posada en escena, enriquint l’interacció amb el públic. Conjuro ens
presenta un tipus d’il·lusionisme inèdit a l’Estat Espanyol.
Campió d’Espanya / Premi FISM als campionats mundials de màgia / Mandrake
d’Or / Menció d’Honor de la família reial de Mònaco / Premi Mundial de la Màgia
Oracle d’Or 2016.
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FIMAG PRO
2a Fira de Programadors de Màgia de Catalunya
La Fira és un aparador de la millor màgia i dels millors espectacles apareguts
cada temporada. A mode de mercat d’espectacles, els programadors
prèviament inscrits poden veure, en una sola jornada, fragments dels
espectacles que s’hi han programat.
La Fira pretén afavorir la professionalització del sector, fer-lo més competitiu i
millor artísticament. Existeixen fires professionals d’aquest estil en quasi tots
els sectors artístics (música, dansa, circ, teatre...) però fins ara no en el sector de
la màgia.
La programació de la Fira es farà a partir d’una convocatòria a la qual s’ha
demanat als mags propostes per mostrar als programadors. Un comitè assessor
seleccionarà els espectacles que finalment es representin.
Amb totes les propostes presentades (les programades i les que no) s’elaborarà
la Borsa FIMAG, a la qual hi tindran accés els programadors. I viceversa, els
mags tindran accés a la bossa de programadors que s’han inscrit a la fira.
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LA MÀGIA 3 ESTRELLES
Canalla e irreverente
ÁLEX NAVARRO showman
El Terrat - Museu de la Mediterrània - Divendres, 7 de juny. 22.30h
10€
Màgia golfa
Després de cinc temporades a Madrid, Álex Navarro Showman presenta el seu
espectacle més àcid i millennial on la participació, el risc, l’humor al més pur
estil stand up comedy, la músic, l’adrenalina i la màgia son només una part del
show.

Álex Navarro Showman, artista multidisciplinar (actor, il·lusionista, presentador,
còmic i creatiu) és conegut pel seu paper (Pedro, Lugarteniente) a la sèrie de
TVE Águila Roja. Porta més de deu anys als escenaris i és un dels mags amb
més actuacions en directe a l’any. Ha actuat a Portugal, França, Itàlia, Escòcia,
Egipte, Mèxic, Uruguai i Perú.
Old Time Bakery
MAG EDGARD
Cine Petit - Dissabte, 8 de juny. 18.00h
10€
Guanyador de la 2a edició del programa Pura Magia TVE
La companyia del mag Edgard ha aconseguit sacsejar el món del teatre per a
tots els públics amb la inclusió d’innovadores tècniques de màgia. Va iniciar
la seva carrera al Cafè Teatre Llantiol de Barcelona, ha treballat cinc anys en
companyia del Mag Lari, dos anys al Teatreneu i ha recorregut els principals
teatres europeus.
Primer premi al Campionat Nacional de Màgia (Cáceres) en l’apartat de grans
il·lusions (2014); tercer premi en la categoria de grans il·lusions al Campionat
Mundial FISM (2015); segon premi en el Magic Mania de Letònia en la
categoria de close-up (2016).
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Magia al descubierto
MIGUEL ÁNGEL GEA
Terrat Museu de la Mediterrània - Dissabte, 8 de juny. 23:15h
10€
Màgia clàssica
Es fa difícil assolir la qualitat dels jocs clàssics. La proposta és recolzar-se en
aquests jocs clàssics adaptant-los al públic d’avui en dia, fent aflorar l’absurd,
la comèdia i el misteri que tenen internament. I com els grans mags d’antany…
les cartes ballaran entre les mans del prestidigitador, hi haurà escapades
impossibles o les monedes apareixeran miraculosament.
Professor de l’escola d’Ana Tamariz. Col·laborador habitual d’ONGs per a portar
il·lusió a països com Guinea Equatorial o Equador. Gran Premi Extraordinari
(2004). Primer Premi Llatinoamericà (1998). Mag de l’any (2000).

Tea Time
TXEMA
Cine Petit - Diumenge, 9 de juny. 19.00h
10€
Màgia visual
Tea Time és un espectacle de màgia visual i creativa per a tots els públics.
Màgia visual, amb un estil net i elegant, amb força, optimisme i amb tocs
d’humor.
Txema és el mag jove de Barcelona amb més projecció internacional. Ha actuat
en més de 15 països. Ha treballat en escenaris com “Le Plus Gran Cabaret
du Monde” de París, al Magic Castle de Hollywood i ha estat premiat amb els
Anells d’Or de Suïssa.
PERE RAFART
Terrat del Museu de la Mediterrània - Diumenge, 9 de juny. 21.30h
Il·lusionisme còmic
En Pere surt dels quatre portals de la seva solsona natal per degenerar amb el
seu il·lusionisme d’autor còmic. Quan tenia 25 anys va deixar una feina fixa en
una multinacional, per viure de la màgia i pagar autònoms. Tres anys després
encara sobreviu. Després d’aconseguir meritòries medalles comarcals de tennis
de taula i escacs en la seva adolescència, l’any 2017 rep el premi de Mag de
l’Any concedit per la Societat Espanyola d’Il·lusionisme.
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LA MÀGIA SINGULAR
MAGNO el mentalista
Fundació Mascort - Casa Galibern
Dissabte, 8 de juny. 11:00h / 12:30h / 16:30h / 18:00h / 19:30h.
Estamos preparados? (mentalisme psicològic)
A Estamos preparados?, espectacle de mentalisme psicològic, Magno El
Mentalista demostrarà al públic fins a quin punt podem ser “programats”.
Espectacle actualment en cartellera a Barcelona des de fa més d’un any.
Diumenge, 9 de juny. 11:00h / 12:30h / 16:30h / 18:00h / 19:30h.
Íntimo (màgia de prop)
Un espectacle on es recopila el bo i millor de la màgia de Magno dels darrers 20
anys.
Únic espectacle on hi ha junts tots els seus jocs premiats i presentats en més de
15 països.
Manuel Sánchez, gadità afincat fa anys a Barcelona i conegut anteriorment
com a Magnolo és un il·lusionista de prestigi internacional com demostren els
25 premis que ha guanyat (premis oficials FISM a Colòmbia, Guatemala, Xile i
Europa; Premi Pablo Domenech a l’aportació al món de la màgia…). Autor del
llibre “La magia existe”, imprescindible per a tots els amants d’aquest art.
Inexplicable
MANU LLARI
Fundació Vila Casas - Palau Solterra
Dissabte, 8 de juny. 11:45h / 13:15h / 17:15h / 18:45h / 20:15h
Màgia creativa
Magia visual, moderna i propera. Un show on hi haurà des de màgia tecnològica
fins a màgia amb foc, passant per aparicions i desaparicions increïbles de la mà
del mag creatiu de Discovery Max, Manu Llari.
Manu Llari es caracteritza per tenir un estil de màgia únic i totalment diferent a
la resta, una màgia visual, jove, moderna i propera.
Una de les seves facetes més importants és la seva creativitat. La que l’ha
portat a poder treballar com a “assessor màgic creatiu” en diferents programes
de televisió. Entre ells, amb un dels millors mags del moment, El Mago Pop
(Antonio Díaz), en dos dels seus programes televisius, “Discovery Max - 48
horas con” i “Res és impossible”-TV3.
FERNANDO FIGUERAS
Casa Pastors
Mentalisme
Elemental I
Dissabte, 8 de juny. 11:00h / 12:30h / 16:30h / 18:00h / 19:30h
Elemental II
Diumenge, 9 de juny. 11:00h / 12:30h / 16:30h / 18:00h / 19:30h
Mentalisme
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Elemental és últim espectacle de Fernando Figueras amb el que es va convertir
en un referent dels caps de setmana madrilenys. Després de quatre anys
en diferents sales de l’estat espanyol i espectacles internacionals en aquest
Fimag ens presenta dos episodis del seu acte. Una experiència immersiva i
participativa de peripècies mentals amb el segell característic de Fernando
Figueras.
Fernando Figueras és director del prestigiós Campus Magico Internacional
www.campusmagico.com, expresident del Círculo Mágico de Madrid, exvicepresident de la Sociedad Española de Ilusionismo i acumula més de 12
anys d’experiència com a mentalista amb estil i acostament personal i propi.
Col·labora en publicacions internacionals.
Dejavú
GISELL
Aula La Tina - Museu de la Mediterrània
Dissabte, 8 de juny. 11:45h / 13:15h / 17:15h / 18:45h / 20:15h
Màgia de prop
Algun cop has tingut la sensació d’haver viscut alguna cosa que ja t’havia
passat? A Dejavú, Gisell presenta un espectacle de màgia de prop versàtil, fresc
i teatral, on et convidarà a viatjar pel temps i per diferents instants d’il·lusió a
pocs centímetres de la teva vista.
Gisell (Perú) es reconeguda internacionalment per les seves performances
en les quals destaca la seva originalitat, teatralitat, versatilitat i emoció. En la
seva recerca en l’art de l’il·lusionisme, Gisell s’ha format en diferents estils de
la màgia i altres arts afins. S’ha especialitzat en màgia de prop amb el mestre
Gabi Pareras.
Primer Premi Nacional d’Espanya 2017. Finalista del programa de TVE Pura
Magia 2018.
Mensajes
MIGUEL ÁNGEL GEA
Fundació Vila Casas
Diumenge, 9 de juny. 11.45 / 13.15h
Cartomàgia i monedes
L’espectacle es converteix l’espai propi de Miguel Ángel Gea. En ell hi ha abocat
els seus coneixements de clown, teatre físic, investigacions sobre la percepció,
ficció en la màgia… Però en escena sempre hi ha un mag i màgia.
A la curta distància les cartes i monedes prenen vida pròpia. L’humor i la
sensibilitat que transmet Miguel Ángel Gea s’entrellacen a través de la màgia
generant a l’espectador una vivència especial.
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Magia redonda
MIQUEL BUJ
Aula educativa La Tina - Museu de la Mediterrània
Diumenge, 9 de juny. 11:45h / 13;15h / 17:15h / 18;45h / 20:15h
Close-up, monedes
Magia Redonda és un espectacle de màgia de prop que gira entorn de les
monedes.
Des dels jocs més clàssics a enfocs més moderns, des de jocs minimalistes a
números més originals, més personals, i més complexos. Màgia visual i números
participatius amb monedes i amb altres petits objectes.
En Miquel Buj va aparèixer sota un barret fa més de deu anys. Ha actuat en tot
tipus d’events, festes i festivals. La seva passió és la Màgia de Prop. La millor
sensació per a ell és l’experiència (única) de convertir l’espectador en testimoni i
protagonista de l’impossible.
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LA MÀGIA POPULAR
Andrew i el bagul màgic
TONI CORS
Plaça de la Vila - pati del Museu de la Mediterrània.
Divendres 7 de juny. 18:00h
Màgia teatralitzada i humor gestual.
Fa molts, molts anys l’Andrew va aconseguir un bagul en una botiga
d’antiguitats. Pensava que era un simple bagul antic, però més tard descobriria
que en el seu interior passaven coses extraordinàries. Ara l’Andrew té més de
100 anys però la màgia del bagul el conserva jove. En agraïment, recorre els
carrers de totes les ciutats compartint les il·lusions amb les persones que troba.
Espectacle visual, per a un públic familiar, acompanyat de música i amb
participació del públic. Ambient als anys 20 i 30, tant per la música com pel
vestuari i la decoració.
Màgia, somriures i confetti
MAG GERARD
Plaça de la Vila
Dissabte, 8 de juny. 18:00h / 20.15h
Màgia visual i còmica
El Mag Gerard presenta un sorprenent espectacle on barreja amb un estil propi
la màgia visual amb la comèdia. Ens oferirà tot un seguit d’efectes màgics
(aparicions, desaparicions, viatges impossibles..) que ens acompanyaran en un
viatge per les diferents especialitats de l’art de l’impossible.
El tarragoní Mag Gerard pertany a una nova generació de mags que barreja
la màgia visual amb la comèdia de manera original i sorprenent. Ha estudiat a
l’escola de l’Ana Tamariz, a Madrid, on ha après les tècniques de l’il·lusionisme
de la mà de grans mestres com Juan Tamariz o Gaetan Bloom, entre d’altres. A
més, compatibilitza la seva feina de mag amb la d’escriptor de llibres de màgia i
conferenciant.
FRANCIS ZAFRILLA
Este verano… tiene magia!
Plaça Pere Rigau. Dissabte, 8 de juny. 11:30h / 17:00h
Mr. Happy
Aparcament Espai Ter. Dissabte, 8 de juny. 19:15h
Plaça Pere Rigau. Diumenge, 9 de juny. 11:30h / 17:00h
Prepara’t FIMAG! Arriba Francis Zafrilla i no ve sol!!!
Del fons de la seva maleta en surten màgies divertidíssimes, cançons en
directe i esbojarrades bogeries… però també alguns dels seus millors amics que
l’acompanyaran en un espectacle ple d’energia i diversió que farà les delícies de
tots amb les seves ganes de passar-ho bé i fer-nos gaudir com ma.
Un coet aterra a FIMAG amb destí al món sencer i amb un únic objectiu:
encomanar-nos a tots amb la seva màgia, la seva alegria i la seva passió.
Aquest coet es diu… Francis Zafrilla!!!
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Màgia de Carrer a 360º
RAÚL CAMAGÜEY
Plaça Ernest Lluch
Dissabte, 8 de juny. 12.30h / 18.00h
Màgia de carrer
El seu nom veritable és Raúl Martínez Fis i va néixer a la ciutat cubana de
Camagüey (1968), d’aquí el seu nom artístic. S’inicia en el món de la màgia
quan tenia només nou anys, i després d’alguns periples amb el Circo Nacional
de Cuba i per Itàlia acabà per instal·lar-se a Espanya. Va ser l’any 2009 quan
descobrí la màgia de carrer, sens dubte el seu millor perfil.
Campió d’Espanya l’any 2014 (Toro - Zamora) i tercer lloc al campionat del món
dos anys seguits (2014-2015 (Torí - Itàlia).
Un sibarita con varita
HÉCTOR SANSEGUNDO
Plaça de la Vila
Diumenge, 9 de juny. 18:00h / 20:00h
Un xou de màgia trepidant que no et deixarà aixecar de la cadira. Un espectacle
delirant i divertit amb la màgia més impactant i l’humor més distingit. Efectes
de màgia amb grans aparells i màgia participativa es fonen amb l’humor
inimitable per a fer les delícies dels més escèptics.
Héctor Sansegundo ha actuat en festivals a la Xina, Amèrica Llatina, Portugal
o Romania i ha guanyat importants premis: 1r Premi Mundial FISM FLASOMA
(Argentina, 2017), 1r Premi Nacional (Portugal,2016), Premi Nacional (Espanya,
2016) entre d’altres.

MÀGIA SOCIAL I EDUCATIVA
Taller de màgia
DAVID EL MAG
Capella de St Antoni
Dissabte, 8 de juny. 11:00h / 11:45h / 12:30h / 13:15h / 17:00h / 17:45h /
18:30h / 19:15h
Vols ser mag? La màgia és el teu hobby? Vine a descobrir el fantàstic món de la
màgia i la fantasia de la mà de David el Mag.
La màgia sempre és molt divertida i sorprenent. I encara més per als nens que
viuen envoltats de fantasia i que somien mons imaginaris. El món de la màgia
ajuda els nens a incentivar la seva creativitat i atenció i contribueix a la seva
socialització i estimula el seu pensament i la seva memòria.
En David és mag professional fa més de 12 anys. Combina els seus espectacles
amb cursos d’iniciació de màgia a les escoles. Va ser un dels primers mags a
col·laborar amb la Fundació Abracadabra de mags solidaris regalant màgia a
les persones que més ho necessiten.

Torroella de Montgrí - Girona - Costa Brava

13

Taller de màgia
LA MÀGIA DE CRISTINA
Capella de St Antoni
Diumenge, 9 de juny. 11:00h / 11:45h / 12:30h / 13:15h / 17:00h / 17:45h /
18:30h / 19:15h
Cristina Ferrer és una vella coneguda de FIMAG. Ha acostat les primeres
nocions de màgia a desenes de nens i nenes que han passat pels seus tallers.
Filla del gran Màgic Ferman, té clar que cada infant pot portar un mag dins seu i
que la màgia i l’il·lusionisme son aspectes que cal fomentar entre els més petits.
Amb aquests tallers podran fer de mags amb jocs de fàcil realització i gran
impacte. Amb el seu company Sergi Romera han creat multitud de jocs dirigits
a un públic infantil i/o aficionats a la màgia i l’il·lusionisme.
Taller de màgia infantil per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Matemàgia - 150 anys de la taula periòdica
MIQUEL DURAN
Auditori Museu de la Mediterrània
Dissabte, 8 de juny. 17:00h / 19:00h
Diumenge, 9 de juny. 17:00h / 19:00h
Miquel Duran, catedràtic de Física química a la Universitat de Girona és tot un
clàssic a FIMAG amb les seves intervencions sobre matemàgia i tots aquells
aspectes sorprenents i màgics de la ciència i la tecnologia.
CONFERÈNCIA-ESPECTACLE PER A INSTITUTS
Les matemàtiques a la màgia i viceversa
SERGIO BELMONTE
Auditori Teatre Espai Ter
Dimecres, 5 de juny. Matí
Sergio Belmonte és professor de matemàtiques i aprenent de mag. La
seva passió per les matemàtiques l’ha impulsat a treballar al costat d’altres
col·legues per fer l’aprenentatge d’aquesta assignatura a les aules més atractiu.
La màgia li ha servit d’instrument per a fer aquest camí.
A l’espectacle “Les matemàtiques a la màgia i viceversa” ens explica la connexió
entre aquestes dues disciplines aparentment tant distants però que tenen molts
punts en comú. Els assistents veuran com aplicar la matemàtica per a crear
veritables efectes màgics.
GRAN GALA SOLIDÀRIA
Auditori Teatre Espai Ter
Dijous, 6 de juny. Matí
Conscients que la màgia és una art que ha d’arribar a tothom, FIMAG
incorpora cada any la Gala Solidària. L’any passat se li va donar una empenta,
programant-la a l’espai noble del festival, l’Espai Ter. Va aplegar més de mig
miler de joves amb diversitat funcional provinents d’una quinzena de centres
d’educació especial de les comarques gironines.
Enguany es manté l’aposta. A l’escenari, actuaran David el Mag i Francis Zafrilla.
SESSIONS EMERGENTS
Pati FIMAG - Museu de la Mediterrània
Dissabte, 8 i Diumenge, 9 de juny. Tarda.
Amb la voluntat de donar sortida als mags joves, futurs artistes del gènere,
FIMAG programa sessions de màgia de prop al Pati FIMAG (pati de Can
Quintana), un punt de trobada i de descans per als visitants, que poden trobarse amb la sorpresa que els aparegui un mag per fer-los un truc a la taula on
estan fent un mos o prenent un refrigeri.
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Organitza:

Producció:

Amb el suport de:

Patrocinadors principals:
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