
MÀGIA X ACÍ
DEL 18 AL 22 DE MARÇ DE 2020

13è FESTIVAL DE MÀGIA DE VILA-REAL 



HORARIS

dimecres 18 de març

MÀGIA SOLIDÀRIA / DOCUMENTAL

La màgia de Vicent Villagrasa, Pinchito i Miraver  
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.
Presentació de Passion – Un documental de màgia,  

de Patricia Ferrero (Vila-real):
20.00 h – Teatre els XIII

divendres 20 de març

MÀGIA AL CARRER

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

17.30 – 18.30 h / 19.00 – 20.00 h / Jardí el Progres, c. Suera
Raúl Camagüey (Cuba), Sébastien Dethise (Alemania) 

i David Navares (Madrid)

divendres 20 de març

GALA UNIPERSONAL

22.30 h – Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Toni Pons (València) 

Preu únic: 10 €

dissabte 21 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

Raúl Camagüey (Cuba), Sébastien Dethise (Alemania) 
i David Navares (Madrid)

dissabte 21 de març

GALA INTERNACIONAL

22.30 h – Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Tuttilifamili (Granada), Héctor Mancha (Canarias),  

Alyson & Herbert (Alemania), Jaime Figueroa (Madrid)  
i Alberto Giorgi & Laura (Italia) 

Preu únic: 10 €

diumenge 22 de març

GALA FAMILIAR

12.00 h – Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
Los Taps (Madrid) i Black & White (Cordoba)

Preu únic: 5 €

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal Músic  
Rafael Beltrán Moner de Vila–real,  

de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h 
En línia: entrades.vila–real.es



Patricia Ferrero (Vila-real)
La maga Patricia Ferrero de Vila–real s'estrena com a directora  
i productora de Passion, un vídeo documental en el qual tres 
grans professionals de la màgia (Yunke, G. Alexander i Pedro 
Volta) conten la seua experiència al llarg dels anys, convertint  

la seua passió en professió. Comptarem amb màgia en  
directe i una xarrada col·loqui amb els protagonistes.

www.magapatricia.blogspot.com

   DOCUMENTAL   



Vicent Villagrasa (Vila-real)
«Format per diferents mestres de la màgia de renom 

internacional, Vicent Villagrasa ofereix un estil proper i divertit 
on la il·lusió, les rialles i la sorpresa són l'ingredient principal  

de la seua màgia. De la terreta, xé!»

Mago Pinchito
El Mag Pinchito amb la seua màgia aconsegueix que els  

xiquets descobrisquen que res és impossible i que els majors 
desitgen tornar a ser xiquets. El Mag Pinchito pretén sorprendre 
i entretenir al mateix temps amb una sèrie d'efectes màgics molt  

divertits, on el realment important és gaudir amb aquesta 
experiència en la qual riure's és fonamental.

www.mago–pinchito.webnode.es

   MÀGIA SOLIDÀRIA      MÀGIA SOLIDÀRIA   



Mago Miraver (La Vall d'Uixó)
Varetes màgiques, cartes, simples monedes i algun conill tossut 
fan d’ajudants per a aquest gran il·lusionista. La seua simpatia 
i capacitat de confondre la realitat amb els somnis provoquen 

un espectacle màgic, divertit i molt pròxim per a tots els 
públics. Els més xicotets se sorprendran en veure els successos 

incomprensibles de les il·lusions del Mago Miraver.

Raúl Camagüey (Cuba)
Aquest mag desembarcat a Madrid l'any 2009, és un dels  

mags de carrer mes cotitzats en els festivals de màgia.  
És campió d'Espanya en street magic i tercer del  

món en aquesta especialitat.

   MÀGIA SOLIDARIA      MÀGIA AL CARRER   



Sébastien Dethise (Alemania)
Sébastien Dethise és un artista belga, presentarà durant  

el festival el seu espectacle de màgia de carrer El Hombre Circo  
i en la gala, el número Alyson y Herbert. Considera la màgia  
com un llenguatge universal, al carrer i als escenaris els seus 

personatges i la seua màgia proposen un espectacle divertit en  
el qual es crea una connexió especial amb els espectadors.

www.dethise.wordpress.com

David Navares (Madrid)
David Navares és un mag una mica sonat que amb la seua 

divertida màgia és capaç de transmetre part de la seua bogeria  
a tot el seu públic, tant infantil com adult. A través dels seus jocs  
i al costat de la participació de la gent, transporta els espectadors  

a una muntanya russa d'emocions on els somriures estan  
assegurats en tot moment.

   MÀGIA AL CARRER / GALA INTERNACIONAL      MÀGIA AL CARRER   



Tuttilifamili (Granada)
La companyia Tuttilifamili ha obtingut el Premi Mundial  

de Màgia amb el seu número El sofá. El sofá és una tendra i divertida 
història entre un sofà i una anciana on tot es torna màgic, emotiu  

i delirant en el moment que el sofà cobra vida... Un número de 
màgia teatralitzat i diferent que et provocarà un somriure  

des del primer moment.
www.tuttilifamili.com

Toni Pons (València)
Toni Pons és considerat un dels millors mentalistes hipnotistes  

del panorama actual. Temperament, actitud i subtilesa, una combinació 
exquisida que aconsegueix enganxar–te i que romangues pegat a la teua 

butaca durant 100 minuts d'acció, emocions, somriures i sorpresa.
Aquest artista valencià et traslladarà a un univers increïble  

que mai oblidaràs. 
www.toniponsoficial.es

   GALA UNIPERSONAL      GALA INTERNACIONAL   



Héctor Mancha (Canarias)
Héctor Mancha naix a Canàries i està establit a Madrid.  

És des de 2015 campió mundial de màgia a part d'un lladre 
d'escena. A Héctor Mancha li agraden molt les croquetes de 

boletus, així com passar tota la nit jugant al Mario Bros.
www.hectormancha.es

   GALA INTERNACIONAL   

Jaime Figueroa (Madrid)
Jaime Figueroa és un mag còmic especialitzat en ventrilòquia 

amb diversos premis nacionals i internacionals. Premi Nacional 
de Màgia Còmica 2011, 1r Premi Llatinoamericà de Màgia 

Còmica (Flasoma) 2014 i Mandrake d'Or (2015) París.

   GALA INTERNACIONAL   



Alberto Giorgi & Laura (Italia)
L'il·lusionista Alberto Giorgi i Laura es troben entre els  

exemples més destacats i atractius del panorama europeu de la 
màgia. El seu estil inimitable, que combina perfectament la tradició 

i la modernitat, els portarà al seu món fascinant. Va formar part 
de l'elenc de Los ilusionistas 1903, una de les produccions més 

importants en el món de l'il·lusionisme.
www.albertogiorgi.com

   GALA INTERNACIONAL   

Los Taps (Madrid)
El que diferencia Los Taps d'altres artistes és el seu estil  

excèntric. Mentre que els mags adornen els seus actes amb 
glamuroses assistents, Los Taps prefereixen l'humor àcid i a boca 

de canó. Ací, el mag s'esforça per fer un xou perfecte i mostrar 
al públic el millor de les seues habilitats, mentre la seua ajudant 

Marijou mostra un complet desinterés per ajudar–lo.

   GALA FAMILIAR   



Black & White (Cordoba)
Black & White naix amb la idea d'emocionar, delectar i  

il·lusionar a tots i totes mitjançant la màgia, l'humor i la música,  
tot això amb una arriscada i innovadora posada en escena. Flain  

que te Flain i el Mago Alúa són els encarregats de conjugar en 
l'escenari els efectes més increïbles, aparicions, foc, levitacions…  

i tot al trepidant ritme de la música.
www.teatroavanti.com

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

unipersonal 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 13a 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: entrades.vila–real.es

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

Direcció artística
Yunke 


