
1. ESPECTACLES 

27 de desembre 

Hora 19h00  

DAVID EL MAG. UN MÓN D’ILLUSIÓ  
 

Què els fascina als més petits? La màgia? Els dibuixos i les il·lustracions? Sentir explicar un conte? La 

companyia David el Mag presenta un nou espectable dedicat als més petits i ha estat pensat i dissenyat 

per a la seva representació en escoles i teatres de tota Catalunya. Un conte explicat a través de la veu 

d’una nena, la Xènia, que els captivarà. Un món d’il·lusió és un espectable didàctic i lúdic que pretén fer un 

recorregut per la història de la humanitat. L’espectacle combina una lliçó concreta i senzilla de la història 

a través de la interacció d’una mà que dibuixa els aspectes més rellevants de la mateixa i que combinat 

amb un joc d’il·lustracions vàries i una sèrie de jocs de màgia intercalats i relacionats amb el pas del 

temps , el fan un espectable amè i atractiu per a petits i grans.  

La màgia, un món que fascina als més petits, s’uneix amb la història per crear aquest magnífic espectable 

didàctic que només té un objectiu: divertir i explicar a través de la màgia i el dibuix… LA HISTÒRIA DE 

LA HUMANITAT. No us el perdeu! 



28 de desembre 

Hora 19h00  

TERRABASTALL 
 

Terrabastall és un espectacle de ball, coreografies i cançons. La força d’una banda 

dels músics, un  so espectacular  d’una banda de pop/rock modern que s'acosta a 

l'estètica musical que avui en dia la mainada coneix, un espectacle Terrabastall ha 

d’estar a qualsevol festa important !  

Pensat per a tots els públics familiars. Conservant les cançons del passat però amb 

un so del present, aquesta banda ofereix un producte actualitzat i amb una 

sonoritat molt potent. 

Es fan 8 canonades de confeti i serpentines, tirem 5 globus gegants i ademés la nostra màquina de sabó farà les delícies 

dels grans i petits juntament amb la màquina de fum i de neu.  

La durada oscil·la entre 60/75 minuts. 



29 de desembre  

Hora 19h00  

TOT ÉS POSSIBLE 
 

 Els nostres entranyables pallassos en Makutu i en Til tornen a la càrrega per tal de demostrar-nos 

que en el món del circ res és impossible. De la mà del nostres amics comprovarem que la pista de 

un circ és un lloc on tot pot passar: malabarismes increïbles, trucs de màgia incomprensibles, 

equilibrismes on ets pots jugar la integritat física i, com no, un lloc on qualsevol nen en qualsevol 

moment pot ser una estrella. Els Improvisto’s Krusty Show ens presenten una nova estrena, on dos 

pallassos fan gaudir als més petits de la família. Però no ens confonguem, com és de costum en 

aquesta companyia, els més grans també es divertiran amb els números de gran qualitat als què 

ens tenen acostumats. 

Un espectacle de 55 minuts, que barreja la dificultat del món del circ amb la tendra diversió del món dels pallassos, amb 

números de malabars, equilibris i màgia, tots ells molt participatius. 

 



30 de desembre 

De 16h00-20h30  

WHAT YOU PLAY  
 

Aquesta activitat tindrà com a contingut diverses competicions per a tots els 

assistents. 

L’objectiu es fomentar les competicions de videojocs i oferir un contingut a la 

joventut. Les competicions són individuals on els jugadors poden optar a diversos 

premis relacionats amb el sector dels videojocs com poden ser perifèrics,  accessoris 

o videojocs.  

 

 

 



1 de gener 2019 

A les 19h00  

MAGIC BUBBLE (BUBBLE FACTORY)  
 

Un espectacle ple d'originalitat a partir de construccions impossibles de bombolles de 

sabó, en conjunció amb il·lusions màgiques per dotar el llenguatge de les bombolles 

d'un complement ideal. 

 

Després de la exhibició de bombolles l'artista continuarà amb màgia amb participació 

de nens a l'escenari. Fins a set nens sortiran a escena en els diferents trucs per deixar a 

tothom bocabadat . Mocadors de colors que es fonen en uns només , discos de vinil que canvien de color , colors que 

formen la bandera d'un pallasso gegant ... seran els nens els que facin efectes tan sorprenents !!  

 

 


