
MÀGIA X ACÍ
DEL 23 AL 26 DE MARÇ DE 2017

10é FESTIVAL DE MÀGIA DE VILA-REAL 



Dijous 23 De Març

MÀGIA SOLIDÀRIA

La màgia de Patricia Ferrero, Yunke i Andy s’oferirà a les 
residències d’ancians. Els espectacles són gratuïts i oberts, a 

més, a la participació dels familiars dels residents i treballadors 
que vulguen viure de prop la màgia

Divendres 24 De Març

MÀGIA AL CARRER

Una proposta de jocs i participació, on el públic 
gaudeix d’un món màgic, on res és el que pareix.

17.30 - 18.30 h / 19.00 - 20.00 h / Jardí de Jaume I 
Mago Perete (Espanya) i Mago Tor (Espanya)

Divendres 24 De Març

DIVEnDRES MÀGIC

20.30 h - Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Magia Potagia amb Juan Tamariz (Espanya) 

Durada 2 h - Preu únic 12 €

HORARIS
 Dissabte 25 De Març

MÀGIA AL CARRER

11.00 - 13.00 h / La màgia assalta el mercat
17.30 - 18.30 h / 19.00 - 20.00 h / plaça Major
Mago Tor (Espanya) i Mago Perete (Espanya)

Dissabte 25 De Març

GALA InTERnACIOnAL

22.30 h - Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Jandro (Espanya), Mag Marín (Espanya), 

Woody Aragón (Espanya), Héctor Mancha (Espanya) 
i Ta na manga (Portugal)  

Preu únic 10 €

Diumenge 26 De Març

GALA FAMILIAR

18.30 h - Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Mago Chema (Espanya) 

Preu únic 5 €

Venda d’ entrades a l’Auditori Municipal Músic Rafael 
Beltrán Moner de Vila-real, de dilluns a divendres de 10 a 14 h 

En línia: cultura.vila-real.es



MÀGIA SOLIDÀRIA

Patricia Ferrero (Espanya)
Als 13 anys es va aficionar a la màgia i va descobrir que era el que 
més li omplia en la vida. Va més enllà del truc amb la posada en 

escena i defineix els seus espectacles com sensibles  
i elegants alhora que divertits.

magapatricia.blogspot.com

MÀGIA SOLIDÀRIA

Yunke (Espanya)
Yunke és un dels grans il·lusionistes dels nostres temps. La seua 

màgia està plena de misteri, bellesa i risc. Ha portat la seua 
màgia als cinc continents. La seua màgia és distinta. Una forma 

d’entendre la màgia totalment singular.
www.yunke.es



MÀGIA SOLIDÀRIA

AnDY (Espanya)
El jove mag vila-realenc transmet força, il·lusió, elegància i una 
gran personalitat dalt de l’escenari. Porta des de molt menut la 

màgia en la seua sang i la trasllada a l’espectador amb sensibilitat, 
originalitat i amb una barreja de jocs, gran dosi d’energia  

i intriga que ens fa vibrar, imaginar i somniar.

Juan Tamariz (Espanya)
Magia Potagia és un renovat espectacle de màgia i misteri, amb 
noves endevinacions, prediccions, sorpreses inèdites, fascinants 
històries màgiques i espiritisme misteriós. T’omplirà d’il·lusió, 
d’energia positiva, de ganes de viure i aconseguir l’impossible, 
amb Juan Tamariz és possible! A més compta amb la màgia de 

Consuelo Lorgia i els detalls del mag Manu Vera.
www.magiatamariz.com

DIVEnDRES MÀGIC



Mago Tor (Espanya)
És el mag referent de la cadena ETB, és coprotagonista en diversos 
programes de televisió.  A pesar de la seua joventut, ha fet més de 
1000 actuacions. El públic queda encantat participant en cada un 
dels números i tant adults com xiquets gaudiran d’un espectacle 

màgic ple d’humor, fresc, interactiu i molt dinàmic.
www.tormagoa.com

MÀGIA AL CARRERMÀGIA AL CARRER

Mago Perete (Espanya)
Més de 20 anys realitzant actuacions plenes d’humor i màgia, un 

xou participatiu on tant els xiquets com els adults podran gaudir de 
l’espectacle. El Mago Perete realitza un espectacle original i divertit, 

ple de grans sorpreses. Si el que esteu buscant és alguna cosa 
diferent i especial, esteu buscant el Mago Perete!!!

www.magoperete.com



Mag Marín (Espanya)
És un jove mag premiat en l’àmbit nacional i internacional per 
tot Europa. Aquest il·lusionista adaptat als temps moderns, es 

caracteritza per una màgia fresca i dinàmica amb una personalitat 
carismàtica i quelcom irreverent. Prepara’t per a riure i al·lucinar 

amb la màgia que t’han contat, però que mai has vist!
www.magmarin.es

GALA InTERnACIOnALGALA InTERnACIOnAL

JAnDRO (Espanya)
Jandro es campió d’Espanya de màgia còmica. Divertit, esvalotat, 

imprevisible, tendre i calb. El pots veure cada nit en El Hormiguero 
i ara tens l’ocasió única de gaudir-lo en directe. Quin millor mestre 

de cerimònies per a celebrar els 10 anys del Festival?
www.jandro.tv



Hector Mancha (Espanya)
És un artista especialitzat en cartomàgia, màgia de saló, comèdia, 

ombres xineses i improvisació. A més de pickpocket, disciplina 
que consisteix a sostraure els objectes d’un espectador sense 

que se n’adone, per a tornar-li-ho posteriorment. Compta amb 
prestigiosos premis internacionals i actualment té l’espectacle 

millor valorat de tot Atrápalo, Magia Reservada.
www.hectormancha.es

GALA InTERnACIOnALGALA InTERnACIOnAL

Woody Aragón (Espanya)
Amb més de 20 anys de màgia i il·lusionisme, la seua especialitat 

és la màgia amb cartes però de vegades també presenta altres 
tipus de màgia, principalment números de mentalisme. Professor 
de màgia en la Gran Escola Ana Tamariz, on ensenya cartomàgia 

i teoria màgica, també dóna conferències per a altres mags en 
diferents països, tot un mag de mags.

www.woodyaragon.com



Mago Chema (Espanya)
Un nou espectacle familiar a partir de 3 anys, Parrots & Magic 

Show mescla la màgia amb divertits jocs d’habilitat i destresa, són 
protagonistes indiscutibles aquestes xicotetes però al mateix temps 
grans artistes, les mascotes del Mago Chema, que ens ensenya tot 

sobre elles i ens inculca la importància d’estimar-les i cuidar-les, en 
aquest divertit espectacle participatiu i interactiu.

www.actiweb.es/magochema

GALA FAMILIAR  GALA InTERnACIOnAL

Ta na manga (Portugal)
Duo il·lusionista de Portugal, format pels mags Gonçalo  

Jorge i Pedro Teixeira. Junts van crear l’espectacle Ta na manga 
al cuadrado i La magia y etcétera, no necessàriament en aquest 
ordre, han rebut onze premis en esdeveniments internacionals  

de màgia, fins i tot en el Campionat Mundial de la  
FISM de la màgia el juliol de 2012.

www.tanamanga.com 



Quatre dies dedicats a la màgia amb gran 
quantitat d’activitats al carrer, una gala familiar i una 

gran gala internacional amb els millors mestres dels trucs, 
la fantasia i la il·lusió. Sota la direcció del mag Yunke, 

aquest festival arriba ja a la 10a edició.

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner de Vila-real, de dilluns a divendres de 10 a 14 h.  

En línia: cultura.vila-real.es

Patrocina 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real

Direcció artística
Yunke 


