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Benvinguts a Fimag 2013, la segona edició de la Fira de Màgia al carrer de Torroella de Montgrí.
Teniu a les vostres mans les propostes que hem preparat amb molta il·lusió per fer que la vostra
estada a casa nostra sigui inoblidable. Volem que us ho vingueu a passar bé petits i grans, tot
passejant pels nostres carrers i deixant-vos sorprendre per la màgia.

El Màgic Andreu és el guanyador del premi Fimag 2013 i ell serà l'encarregat de conduir la gala
d'inauguració a l'Espai Ter. I també serà el presentador d'un dels espectacles de més èxit de la fira
de l'any passat, la Gala de mags joves.Aell li hem dedicat aquest any l'exposició de Fimag.

D'entre totes les actuacions de què podreu gaudir, ens fa molta il·lusió presentar-vos la creació
de la companyia Mag Edgard, un espectacle dirigit pel Mag Lari, que podreu veure a l'Espai

Ter. us proposa una aventura desconeguda que us sorprendrà pel seu impacte màgic i
plàstic i que us farà reviure els antics espectacles de prestidigitació.

Voleu veure màgia en un aparador? En el pati d'un museu? A la fresca d'una nit de juny? Us ve de
gust portar els vostres fills a fer tallers de màgia? La llista de propostes és molt variada i per a tots els
gustos: cinema, exposició, visites guiades, màgia per als sentits, mercat i fira, tallers (de màgia, de
manualitats, de , de castells de sorra) i jocs gegants, màgia itinerant, contacontes...

...i podreu gaudir de mooooltes maneres diferents de fer màgia. Teniu 10 dies per endavant per
poder trobar propostes sorprenents a quasi una vintena d'espais de la nostra vila. Les han preparat
amb molta il·lusió els més de 40 artistes que ens visiten i una pila de voluntaris perquè ens ajuden a
què tot surti i bé per fer que la vostra experiència a Fimag 2013 sigui inoblidable.

Tot plegat, podreu triar entre 45 espectacles, la majoria dels quals són de franc. Gratuïts. Gratis. No
es paga. Res. . Bé, en tenim alguns de pagament, és clar, però tot a preus molt
populars, ja ho veureu. I això ho hem aconseguit gràcies a una bona pila de patrocinadors que
creuen que ens cal molta màgia en els temps que vivim.

Només ens queda desitjar-vos una bona fira de màgia pels carrers de Torroella. Tant si veniu només
unes hores com si us hi passeu uns dies, deixeu-vos emportar per la màgia dels seus carrers i del
seu paisatge. I, sobretot aquests dies, per la màgia dels grans artistes que tindreu a l'abast.

Benvinguts a Fimag 2013. Que comenci l'espectacle!

Déjà-vu
Déjà-vu

cupcakes

Nada. Rien. Nothing

3

2013
Fira de Màgia al carrer de Torroella de Montgrí, del 31 de maig al 9 de juny.
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Programació

2013

FIMAG 2013

DEL 31 DE MAIG AL 9 DE JUNY

DIES 31 i 3 DE JUNY

DIES 4 i 5 DE JUNY

DIJOUS 6 DE JUNY

DIVENDRES 7 DE JUNY

GALA D‘INAUGURACIÓ

EXPOSICIÓ MÀGIC ANDREU
“33 ANYS D‘IL·LUSIONS”

CINEMA
“EL TRUCO FINAL”

VISITES GUIADES
“TORROELLA TÉ MÀGIA”

MÀGIA SOLIDÀRIA
DAVID EL MAG

MAGIC, FOOD & DRINKS
SOPAR ESPECTACLE - MAGIC RAÜL

MÀGIA SOLIDÀRIA
DAVID EL MAG - FERNANDO ESPÍ

CARLOS ADRIANO
“SIM SALABIM”

TALLER INFANTIL
DECORACIÓ DE MÀGICSCUPCAKES

AMÉLIE
CARLOS ADRIANO

BERKO
MAG MARÍN

MAGICLEUNAM

MÀGIC ANDREU
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“Màgic Andreu, 33 anys d'il·lusions” ens acosta a
moments memorables de la seva vida professional i del
seu pas per mitjans de comunicació, per cadenes de
televisió, pel cinema, pel teatre i per festivals de màgia
d'arreu del país.

Igualment, l'univers del Màgic Andreu resumit en
aquesta exposició ens permet recordar els personatges
famosos amb qui ha compartit experiències en diferents
etapes de la seva vida.

Hi trobareu cartells, fotografies, jocs de màgia, objectes
i curiositats que ens ajuden a fer un repàs de la seva
trajectòria artística. Però sobretot, són uns objectes que
evoquen una passió i que ens ajuden a acostar-nos a la
forma d'entendre la vida del MàgicAndreu.

La mostra, juntament amb el lliurament del premi Fimag,
forma part del reconeixement que cada any fem a un
artista relacionat amb el món de la màgia.

Gràcies a la col·laboració del Cinema Montgrí i del Cine
Club Torroellenc, presentem la màgia a través del
cinema amb la projecció del film , de
Christopher Nolan, nominat a 2 Òscars.

A Londres, a finals del segle XIX, una època en la qual
els mags eren els ídols més aclamats, dos joves
il·lusionistes es proposen aconseguir la fama. El
sofisticat Robert Angier és un consumat artista, mentre
que el tosc i purista Alfred Brodin és un geni creatiu,
però no té l'habilitat necessària per executar en públic
les seves màgiques idees.

Al principi són companys i amics que s'admiren
mútuament. No obstant això, quan el millor truc ideat
per tots dos fracassa, es converteixen en enemics
irreconciliables: cadascun d'ells intentarà per tots els
mitjans superar l'altre i acabar amb ell. Truc a truc,
espectacle a espectacle, es va forjant una ferotge
competició que no té límits.

El truco final

ESPAI 2:

Preu:

capella de St. Antoni

Horari: de 11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h

diumenge 2 i dimarts 4: tancat

gratuït

Col·labora: Toc Creatiu

ESPAI 11: Cinema Montgrí

Horari: divendres 22.15 h - dilluns 22.15 h

Col·laboració: 3 € Durada: 135'

Col·labora: Cinema Montgrí i Cine Club Torroellenc

Exposició

del de juny31 9de maig al

“Màgic Andreu,
33 anys d‘il·lusions”

Cinema

31 3de maig i de juny

“El truco final”
Christopher Nolan
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“Torroella té màgia” és una experiència pensada per a
tota la família que us proposem gràcies a la complicitat
del Museu de la Mediterrània. Els seus guies us portaran
a diferents racons de Torroella que us permetran
descobrir-ne l'essència.

Hi ha moltes maneres de descobrir un territori, però de
ben segur que cap és tan interessant ni tan
engrescadora com fer-ho acompanyat per professionals
que se l'estimen, que te n'expliquen les curiositats i la
història.

Envoltats de la màgia i l'encant dels carrers, dels seus
edificis carregats d'història i d'alguns dels personatges
que la van protagonitzar, podreu viure una vetllada
realment màgica.

La llarga i gratificant experiència fent màgia solidària
per part de David el Mag, amb la col·laboració de la
Fundación Abracadabra, ens ha permès crear un nou
espai anomenat màgia solidària amb dues fórmules per
dur-la a terme.

D'una banda, per portar la màgia a alguns dels hospitals
de Girona. Els difícils moments que passen els nens
hospitalitzats i les seves famílies fan necessari que
gaudeixin de moments de joc i diversió que mitiguin la
seva càrrega psicològica. Així és com la màgia es
converteix en una eina terapèutica molt útil.

D'altra banda, l'altra iniciativa que també trobareu en
aquest programa, és un matí de màgia solidària a la
plaça de la Vila tot convidant el màxim nombre possible
d'entitats, associacions o centres de la província de
Girona, amb persones que tinguin algun tipus de
discapacitat psíquica o física.

ESPAI 6:

Preu:

Museu de la Mediterrània

Horari: dimarts 20.30 h - dimecres 20.30 h
Sortida i inici de la visita al mateix museu

2 € Durada aprox.: 60'

Venda d'entrades:
places limitades, imprescindible fer reserva al mateix museu o
trucant al telèfon 972 755 180

Col·labora: Museu de la Mediterrània

Hospital Josep Trueta (Girona)

Horari: a partir de les 17.00 h

Col·labora: Fundación Abracadabra

Visita guiada

4 i 5 de juny

“Torroella té màgia”

Novetat

David el Mag

6 de juny

Màgia Solidària
Als hospitals

Novetat
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Màgic, Food & Drinks és una novetat de Fimag 2013, que presenta un nou
concepte basat en percebre la màgia amb els cinc sentits: la vista, l'oïda,
l'olfacte, el tacte i el gust.

Aquesta primera edició anirà a càrrec del restaurant Portal de Mar, membre
del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet i del Màgic Raül. El xef Joan Carles
Sànchez i el seu equip us oferirà un menú basat en els productes de
proximitat que caracteritzen la seva cuina. El Màgic Raül hi posarà la màgia
de prop per les taules.

La vetllada es completa amb una degustació d'una selecció de gintònics a la
terrassa del restaurant amenitzats amb un espectacle de màgia de petit
format.

6 de juny
Novetat

Sopar espectacle amb el Màgic Raul

Magic, Food & Drinks
Amb els cinc sentits

El Màgic Raül és un professional reconegut a Catalunya que crea uns
espectacles de ritme, llum i color. Ha participat en nombrosos festivals de
màgia i ha fet aparicions a la premsa, a la ràdio i a la televisió.

Ha estat guardonat amb el 1er premi en el Festival de Màgia de Ciutat de
Manresa i ha assistit al World Magic Seminar de Las Vegas.

Fa efectes de màgia de prediccions, desaparicions, transformacions... i tot
això succeeix davant dels ulls de l'espectador sense cap explicació.

En aquesta ocasió, us ofereix màgia de prop i, per acabar, un petit
espectacle participatiu, on l'humor i la màgia es combinen amb la música i la
posada en escena.

ESPAI 8:

Preu:

restaurant Portal de Mar - carrer Fàtima, 2

Horari: 21.30 h

25 € - la degustació de gintònics no està inclosa en el preu del menú

Reserves:
- telèfon 972761389

places limitades. Imprescindible fer la reserva al mateix restaurant.

Espai patrocinat: restaurant Portal de Mar

info@restaurantportaldemar.com

i n f o @ d i f f e r e n t d f . c o m

6 0 6 3 6 5 2 0 4

ddf
DISSENY i COMUNICACIÓ
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Torroella de Montgrí Valladolid

7 de juny

Màgia Solidaria
David El Mag Fernando Espí

Hem preparat un matí de màgia
solidària a la plaça de la Vila de
Torroella de Montgrí, tot convidant
el màxim nombre possib le
d'entitats, associacions o centres
de les comarques gironines, que
treballen per a persones que tenen
algun tipus de discapacitat
psíquica o física.

David el Mag és membre de la
Fundació Abracadabra. La seva és
una màgia diferent, actual,
dinàmica, visual i molt participativa
amb el públic. Un espectacle que
combina l'essència de la màgia
clàssica amb el toc de modernitat
que el caracteritza, una explosió de
sensacions.

Mag avilès establert a Valladolid,
membre de la Societat espanyola
d'il·lusionisme i fundador de l'ONG
MagiaTerapia. Ens presenta Magia
y humor para tod@s, un espectacle
dissenyat per fer volar la
imaginació i gaudir de la màgia,
amb l'humor i la participació del
p ú b l i c c o m a e l e m e n t s
indispensables.

ESPAI 1:

ESPAI 15

plaça de la Vila

Horari: 11.00 h

Preu: gratuït                Durada: 60'

Col·labora: Fundación Abracadabra

En cas de mal temps es realitzara a l‘ (auditori Espai Ter)

Màgia Solidaria

7 de juny

Argentina

7,8 i 9 de juny

Carlos Adriano

És un artista polifacètic, ,
mag, humorista, presentador... És
capaç d'animar i entretenir
qualsevol audiència utilitzant
diversos recursos artístics (màgia,
humor, , malabars, diàleg,
monòleg o comèdia).

és un espectacle de
i màgia creat específicament

per al públic familiar i infantil. Carlos
Adriano juga a sorprendre el públic
amb mocadors i globus multicolors,
cordes, barrets i varetes màgiques
gegants, corbates que cobren vida i
mitjons que apareixen del no-res...

showman

clown

Sim Salabim
clown

Divendres
plaça de la Vila

Horari: 18.00 h
Espai patrocinat: Vallara Reformes

gratuït                               Durada: 60'

ESPAI 1:

Preu:

Dissabte
plaça d‘Espanya

Horari: 20.15 h
Espai patrocinat: Res. Portal de Mar

gratuït                               Durada: 60'

Diumenge
plaça Ernest Lluch

Horari: 12.30 h
Espai patrocinat: Bestimenta

gratuït                               Durada: 60'

ESPAI 9:

Preu:

ESPAI 7:

Preu:



l'avantguarda i la tradició gastronòmica

al cor de l'Empordà

C/ Fàtima, 2 17257 Torroella de Montgrí
T. 972 761 389    info@restaurantportaldemar.com

www.restaurantportaldemar.com
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Us donem la benvinguda a la segona edició de la Fimag amb la gran gala d'inauguració, en què obrim les portes a la
Torroella més màgica. El Màgic Andreu serà l'encarregat de conduir la gala, en què podrà succeir qualsevol cosa.
Comptarem amb una maga que us oferirà la seva màgia poètica, un jove mag expert en manipulació, un mag

, i humorista, un extraordinari mag amb grans il·lusions i un mag amb un espectacle de coloms. Tot
això, acompanyat de sorpreses, diversió, i bon humor.
showman clown

El Màgic Andreu, l'il·lusionista amb més popularitat que ha tingut mai Catalunya, és el guanyador del Premi Fimag
2013. El guardó es lliurarà a la gala d'inauguració de la Fira de Màgia de Torroella de Montgrí, que servirà
d'homenatge a aquesta figura de la màgia còmica.

El Màgic Andreu, a partir de l'any 1979, es dedica professionalment a la màgia còmica. L'any 1988, crea la seva
productora: Publimagic. El 1991, comercialitza la primera maleta de màgia i el 1992 surt al mercat una segona versió
del joc patentat, aquesta vegada dedicat a la cartomàgia.

El 1997 intervé a la pel·lícula 'Gràcies per la propina', de Francesc Bellmunt, i el 1998 publica el seu primer llibre, 'La
màgia que tu pots fer'. Des del març del 1999, imparteix classes a la Universitat Politècnica de Catalunya, i des del
2000, amb conferències i cursos de comunicació com 'L'il·lusionisme com a tècnica de comunicació'.

Al juliol del 2003 i 2004, imparteix un curs d'estiu, a la Universitat Europea d'Altea. Des del 1999, imparteix
conferències en diferents congressos i trobades màgiques de tot Espanya, dirigides a professionals del món de
l'il·lusionisme.

L'any 2002, crea l'ONG Somriures Sense Fronteres, una ONG la finalitat de la qual és promoure activitats per a
millorar la situació psicològica de persones amb discapacitat. Cada dijous durant tot l'any, desenvolupen el programa
de magioteràpia per a nens i nenes ingressats a l'àrea d'oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. En l'àmbit
internacional, la finalitat és la mateixa per a poblacions de zones deprimides i camps de refugiats.

L'any 2012, va rebre la medalla d'or al mèrit màgic, atorgat per les societats màgiques de tot l'estat i també va rebre el
premi Paul Harrys Rotary Internacional.

ESPAI 15:

PREUS:

ENTRADES ANTICIPADES:
MÉS INFORMACIÓ:
ENTRADES PER INTERNET A:

auditori Espai Ter  -  Paratge del safareig s/n

Horari: 22.00 h ( és prega puntualitat )

ADULTS: /
NENS FINS A 14 ANYS I JUBILATS: /
PREU ESPECIAL PER A GRUPS ( MIN. 10 PERSONES): 8 €
Menors de 4 anys gratuït ocupant el seient de l‘adult

Durada: 120'

botiga Txindoki - plaça de la Vila,11  Torroella de Montgrí
610 720 555

www.atrapalo.com

Espai patrocinat per: Montgrí Comerç

8 € anticipada 10 € taquilla
6 € anticipada 8 € taquilla

Entrega del Premi al Màgic AndreuFIMAG

Novetat

Gala d‘inauguració
FIMAG 2013

7 de juny
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Amélie

Carlos Adriano

Berko

Mag Marin

Magicleunam

Amélie, una de les poques dones que ha guanyat el Premi Nacional de Màgia
General 2011, s'ha inspirat en la coneguda pel·lícula francesa per construir el
seu personal món de màgia i il·lusió. La seva especialitat és la màgia poètica i
visual, amb una gran posada en escena gràcies a una proposta de màgia
elegant, simpàtica i sorprenent.

Ha participat en diversos festivals, sales de màgia i altres esdeveniments que
ha compaginat amb aparicions a la televisió, com la seva participació al
programa , de Telecinco, en una gala dedicada a l'il·lusionisme.
També ha participat en actes solidaris de la FundaciónAbracadabra.

Tu si que vales

Carlos Adriano és un delirant mag i argentí, especialitzat en màgia
còmica per a públics de totes les edats. Excèntric, divertit, sorprenent, aquest
singular personatge és capaç d'animar i entretenir qualsevol audiència
utilitzant diversos recursos artístics.

Carlos Adriano juga a sorprendre el públic amb una enginyosa combinació de
màgia i . Barrejant aquests ingredients amb una bona dosi d'humor i
imaginació, aconsegueix un espectacle que es converteix en una recepta
infal·lible i molt divertida per animar la vetllada.

clown

clown

Us presentem un tot terreny del món de la màgia. Màgia de prop, màgia infantil,
màgia de saló i màgia d'escenari són les quatre disciplines en les quals es mou
aquest artista. Berko ens porta un xou màgic, divertit i misteriós apte per a tots
els públics.

L'artista porta el seu nou espectacle per a tots els públics, amb manipulació,
desaparicions, transformacions i més sorpreses que us faran viure
intensament el moment.

Prepareu-vos per veure un espectacle diferent a tot el que heu vist fins ara, un
espectacle que vol creuar la línia entre l'absurd i la realitat, un xou
d'il·lusionisme amb un còctel explosiu: humor, música, màgia i cinema es
barregen per fer un viatge imaginari en un món on res és el que sembla...

Magicleunam, jove mag de només 18 anys que es presenta amb una gran
projecció de futur. Ha estat el guanyador del Concurs “La magia está en ti”,
col·laboració especial a “El arte de la magia” i guanyador del III Festival
Magicus. Va ser precisament en aquest festival on va obtenir un premi
promogut per la Fira de Màgia de Torroella per actuar a la gala d'inauguració de
la Fimag 2013.

Madrid - Màgia poètica

Argentina - Màgia Clown-còmica

Girona - Màgia amb coloms

Barcelona - Grans il·lusions

Barcelona - Màgia poètica amb manipulació
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Programació

2013

EXPOSICIÓ MÀGIC ANDREU

MERCAT i FIRA MÀGICA

MAG ÀLEX FERRER

VILOBÍ MÀGICS

LA MÀGIA D‘ALBERT LLORENS

MY LOVELY FOOD

FÈLIX BRUNET

NANU FERRARI

SÍLVIA CADANET

MÀGIA ALS APARADORS

CONFERÈNCIA DE MAGIA

CARLOS ADRIANO

MÀGIA A LA FRESCA

MÀGIA GOLFA

ESPECTACLE PRINCIPAL

SORRA MÀGICA i JOCS GEGANTS

ATRACCIONS

MAGICLEUNAM

ELS TALLERS DE LA FIRA

MAGK DANIEL‘S

MAG MARIN

MC ROBIN

MÀGIC BUFONS

ROSAURA, LA CONTA CONTES

GALA DE JOVES MAGS

MAG SERGI

AMÉLIE

MAG GERARD

ISAAC JURADO

DÉJÀ VU. MAG EDGARD - DIRIGIT PEL MAG LARI

DISSABTE 8 DE JUNY
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L'espai de La Xarranca és un nou emplaçament amb l'objectiu de preservar el joc tradicional i potenciar les activitats
lúdiques entre pares i fills. Jocs tradicionals de dimensions gegants per fer que grans i petits puguin compartir una
experiència divertida i màgica.Així doncs, un simple joc de sobretaula que es juga assegut en una cadira La Xarranca
el converteix en un gran taulell.

Els nens i les nenes a partir de 3 anys s'endinsaran en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents
sorres de colors molt vius. Per fer-ho, utilitzaran motlles de muralles, de teulades, de ponts, a més de xurros i rodets
per fer més fàcil la construcció. Jugaran amb un material innovador que té el tacte de la sorra, però la consistència de
la plastilina!

Amés a més disposaran d'un conjunt de jocs per a tots els gustos i per a totes les edats. Es podrà trobar des del quatre
en ratlla de més d'un metre d'alçada, fins al joc del Qui és qui? de 2 metres de llargada, passant pel joc de memòria, el
joc de l'oca, el joc de la pesca i jocs per desenvolupar l'enginy, la memòria i l'habilitat, tots aquests de gran format.

Espai La Xarranca - Barcelona

ESPAI 5:

PREU:

plaça dels Dolors

Horari:
dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a  20.30 h
diumenge: de 10.00 a 14.00 h i de les 16.00 a les 20.00 h

3 € (matí o tarda)  -  venda de tiquets al mateix espai

Espai patrocinat per: Stoksdidactic.com

8 i 9 de juny

Taller de castells de sorra
màgica i jocs gegants

Novetat

b
boheme

terrassaI

Plaça Pere Rigau, 7  telef. 972 758 879 Torroella de Montgrí

bar - cafeteria - teteria
hamburgueseria
especialitat en tapes
amanides
menú infantil FIMAG 2013



Mercat, atraccions i espectacles

ESPAI 13:

PREUS:

plaça Quintana i Combis

Horari mercat:
divendres de 16.30 a 21.00 h
dissabte de 11.00 a 00.00 h
diumenge de 11.00 a 19.00 h

Espectacles: gratuïts
Atraccions: 2 €

Espai patrocinat: Wine Palace

7, 8 i 9 de juny

Mercat i fira màgica

Al Mercat Màgic hi trobareu tot de parades per triar i remenar tot tipus de productes relacionats amb el món de la
màgia. Allà hi podreu veure i provar petits trucs de màgia. Els podreu comprar al mateix espai i els vostres fills i
vosaltres mateixos us podreu iniciar en aquest meravellós món.

Els joves mags participants de la primera edició del Fimag tindran també un nou espai especialment dedicat. En diem
l'espai Espectacles i hi podreu gaudir d'espectacles de 25 minuts, tant dissabte com diumenge.

Finalment, Espai atraccions és una zona dedicada a les atraccions de fira amb tracció humana. L'objectiu principal
d'aquest espai és que els nens, a part de gaudir de l'atracció, agafin consciència de què cal estalviar energia i que cal
utilitzar fonts energètiques al màxim de respectuoses amb el medi ambient.
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Barcelona L‘Hospitalet de LL. Vilobí d‘Onyar

8 de juny

Mag Àlex Ferrer Magicleunam ViloBí Màgics

Aquest jove mag de 18 anys,
aficionat de la màgia des dels 5,
ens presenta una magnífica i
preciosa escenificació, i ens farà
gaudir d'uns perfectes trucs ben
e l a b o r a t s i u n a a c u r a d a
presentació, també musical.

Magicleunam, jove mag de només
18 anys que es presenta amb una
gran projecció de futur. Ha estat el
guanyador del Concurs “La magia
está en ti”, col·laboració especial a
“El arte de la magia” i guanyador
del III Festival Magicus. Va ser
precisament en aquest festival on
va obtenir un premi promogut per la
Fira de Màgia de Torroella per
actuar a la gala d'inauguració de la
Fimag 2013.

.

Els Vilobí Màgics són un grup de
joves mags de 15 i 16 anys, que es
van començar a aficionar a la
màgia als 8 anys. Són autors i
creadors d'alguns dels jocs d'última
generació que duen a terme en els
seus espectacles. Els seus
espectacles han guanyat més d'un
premi de màgia i estan dirigits a tots
els públics.

ESPAI 13:

Preu:

plaça Quintana i Combis

Horari: 11.30 h i 18.00 h

gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace

8 de juny 8 de juny

ESPAI 13: plaça Quintana i Combis

Horari: 12.30 h i 20.30 h

Preu: gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace

ESPAI 13: plaça Quintana i Combis

Horari: 16.45 h i 19.15 h

Preu: gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace
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La Màgia d'Albert Llorens és una companyia dedicada a
la producció d'espectacles de màgia, entre els quals
destaquen les actuacions que relacionen màgia i medi
ambient. Especialitzada en grans il·lusions, els trets
característics de la companyia són dinamisme i joventut,
amb l'objectiu de crear nous formats teatrals amb una
visió contemporània de l'il·lusionisme.

Màgia, música i participació del públic es combinen de
tal manera que no deixaran cap dels seus assistents
indiferent.

Taller infantil de decoració de màgics. En
aquest taller, els nens aprendran a fer la recepta de

de vainilla i les decoraran amb de
colors i decoracions de sucre amb temàtica de màgia.

Taller infantil de decoració de galetes màgiques. En
aquest taller, els nens aprendran a fer la recepta de les
galetes de mantega i les decoraran amb fondant de
colors i decoracions de sucre amb temàtica de màgia.

cupcakes

cupcakes frostings

ESPAI 3:

Preus:

plaça Pere Rigau

Durada: 30'

Espectacle gratuït
Taller: 2 € (aforament: 25 nens per taller)
venda de tiquets al mateix espai

Espai patrocinat per: Duplextil Construccions

Horari tallers:
10.30 h, 12.15 h, 17.00 i 18.45 h                               Durada: 45'
Horari espectacle:
11.30 h, 13.15 h, 18.00 h i 20.00 h

La Màgia d‘Albert Llorens

8 de juny

Taller de màgia

My Lovely Food

7 8i de juny

Taller de cupcakes i
galetes màgiques

ESPAI 14:

Preu:

Preu:

passeig Vicenç Bou

Horari taller de cupcakes:
divendres i dissabte a les 18.00 h

12 €

Horari taller de decoració de galetes
dissabte 10.30 i 12.00 h

12 €

Reserves:
- t. 972 76 09 26

botiga: passeig Vicenç Bou, 39-41

Durada: 60'

Durada: 60'

Grup màxim de 8 nens per taller, places limitades

info@mylovelyfood.com

Novetat

tel. 972 761 791 - alumjordi@yahoo.es
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Magk Daniel's arriba a la fira Fimag ple d'energia per
presentar-vos un tipus de màgia poc vista. Daniel's és
un gran comunicador que ofereix un espectable familiar
de màgia còmica i participativa.

També ens farà passar una bona estona gràcies a la
màgia anomenada . Què és el ?
Durant l'espectacle vigileu bé els vostres rellotges i
carteres! Esteu avisats!

pick-pocket pick-pocket

Prepareu-vos per veure un espectacle diferent a tot el
que heu vist fins ara, un espectacle que vol creuar la
línia entre l'absurd i la realitat, un show d'il·lusionisme
amb un còctel explosiu: humor, música, màgia i cinema
es barregen per fer un viatge imaginari a un món on res
és el que sembla...

ESPAI 1:

Preu:

plaça de la Vila

Horari: 11.00 h

gratuït                                                                    Durada: 50'

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

Girona

8 de juny

Magk Daniel‘s

Barcelona

8 de juny

Mag Marin

Avda. Francesc Macià 10-12
Pol. Ind. Ctra L’Estartit

17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 755 561

www.ferreteriabatlle.com
info@ferreteriabatlle.com

Plaça de l’Església, 10
17258 L’Estartit
Tel. 972 750 351

ESPAI 1:

Preu:

ESPAI 9:

plaça de la Vila

Horari: 12.30 h

gratuït

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

plaça d‘Espanya

Durada: 50'

Horari: 17.30 h

gratuït                                                                   Durada: 50'

Espai patrocinat per: Restaurant Portal de Mar

Preu:
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Màgia itinerant

Fèlix Brunet

Mc Robin

Nanu Ferrari

Magics Bufons

Passejar i anar-vos trobant diferents espectacles pel carrer: és la màgia
itinerant, i aquí us la portaran Fèlix Brunet, Mc Robin, Nanu Ferrari i Màgic
Bufons.

En aquesta ocasió ens presenta , un espectacle de
màgia itinerant per a tots els públics. Un mag que farà tot el possible per
aconseguir el seu somni: triomfar a Las Vegas. Amb la seva “bicicleta”
recorrerà els carrers del poble per demostrar la seva vàlua. Jocs de màgia
visuals, molta participació del públic i suport musical fan d'aquest número una
combinació engrescadora que no deixa indiferent cap espectador.

Caldes de MalasVegas

Deixa't il·lusionar per la màgia de les bombolles de sabó gegants amb
l'espectacle . Pots imaginar la fusió de la màgia i les bombolles de
sabó? Tot és possible amb Mc Robin. Et deixarà bocabadat amb les bombolles
més grans que puguis imaginar, originals i divertides.

Bubble magic

Es busca ballarina de color rosa que s'ha escapat del Liceu! Es fa dir
SIVRINKASADASPATRANKA i és una mica esbojarrada! No patiu! Durant
unes hores us farà passar una bona estona! És molt coquet i glamurosa i
esdesplaça amb el seu patinet màgic.

a, sexy

Girona

Barcelona

Girona

Valéncia

8 de juny

ESPAI 4:

Preu:

passeig de Catalunya

Horari:
de 12.00 a 13.30 h i de 18.00 a 20.00 h

gratuït

2013

La boja història d'Excalibur. Amb el seu format de carrer, aquest espectacle
ambientat a l'època medieval ens presenta el Caballero Hero i el seu infidel
escuder Simplicimus amb una successió de màgiques en les
quals allò més extraordinari es conjuga amb l'humor més delirant.

performances
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DEL 31 DE MAIG AL 9 DE JUNY

HORA ARTISTA GENERE ESPAI DURADA PREU

11.00 a 14.00 h
18.00 a 21.00 h

Màgic Andreu
“33 anys d‘il·lusions” Exposició ESPAI 2 - Capella de Sant Antoni Gratuït

DIVENDRES 31 DE MAIG i DILLUNS 3 DE JUNY

22.15 h El truco final Cinema 3 €ESPAI 11 - Cinema Montgrí

22.15 h El truco final Cinema 3 €ESPAI 11 - Cinema Montgrí

DIMARTS 4 i DIMECRES 5 DE JUNY

20.30 h “Torroella té màgia” Visites guiades 2 €ESPAI 6 - Museu de la Mediterrània

20.30 h “Torroella té màgia” Visites guiades 2 €ESPAI 6 - Museu de la Mediterrània

DIJOUS 6 DE JUNY
17.00 h David el Mag Màgia solidària gratuïtHospital Josep Trueta

21.30 h Magig,Food & Drinks - Màgic Raul Sopar-espectacle 25 €ESPAI 8 - Restaurant Portal de Mar

DIVENDRES 7 DE JUNY
11.00 h David el Mag i Fernando Espi Màgia solidària gratuïtESPAI 1 -   plaça de la Vila

18.00 h Carlos Adriano Clown màgia gratuïtESPAI 1 -   plaça de la Vila

22.00 h
Gala inauguració FIMAG 2013
amb el Màgic Andreu

Espectacle de màgia pag.10ESPAI 15 - Auditori Espai Ter

16.30 h gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis

18.00 h My Lovely Food Taller màgicsCupcakes 12 €ESPAI 14 - passeig Vicenç Bou, 39-41
60'

60'

120'

DISSABTE 8 DE JUNY
10.00 h La Xarranca Jocs gegants 3 €ESPAI 5 - plaça dels Dolors tot el dia

11.00 h Atraccions amb tracció humana Atraccions 2 €ESPAI 13 -plaça Quintana i Combis tot el dia

11.30 h Albert Llorens Màgia familiar gratuïtESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30'

10.30 h Albert Llorens Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'

11.00 h Parades articles de màgia Mercat màgic gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis tot el dia

11.00 h Magk Daniel‘s Màgia cómica gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 50'

11.30 h Mag Àlex Ferrer Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'

10.30 h My Lovely Food Taller galetes màgiques 12 €ESPAI 14 - passeig Vicenç Bou, 39-41 60'

12.00 h Silvia Cadanet Globoflèxia gratuïtESPAI 12 - carrer del Roser 50'
12.00 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 16 - carrer Sant Agustí, 39 10'
12.00 h My Lovely Food Taller galetes màgiques 12 €ESPAI 14 - passeig Vicenç Bou, 39-41 60'
12.00 h Varis artistes (pag.18) Màgia itinerant gratuïtESPAI 4 - passeig de Catalunya 90'
12.15 h Albert Llorens 2 €45'Taller de màgia ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'
12.30 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 17 - carrer Porta Nova, 35 10'
12.30 h Magicleunam Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
12.30 h Mag Marin Màgia de saló gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 50'
13.15 h Albert Llorens Màgia familiar gratuïtESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30'

TARDA
16.45 h Vilobí Màgics Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
17.00 h Rosaura, La Contacontes Contacontes ESPAI 12 - carrer del Roser 30' gratuït

17.00 h Albert Llorens 2 €45'Taller de màgia ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'
17.00 h Presenta Màgic Andreu Gala mags joves gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 120'
17.15 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 17 - carrer Porta Nova, 35 10'
17.30 h Mag Marin Màgia de saló gratuïtESPAI 9 - plaça d‘Espanya 50'
17.30 h Mag Sergi Màgia de prop gratuïtESPAI 7 - plaça d‘Ernest Lluch 50'
17.45 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 16 - carrer Sant Agustí, 39 10'
18.00 h My Lovely Food Taller màgicsCupcakes 12 €60'ESPAI 14 - passeig Vicenç Bou, 39-41

18.00 h Albert Llorens Màgia familiar gratuïtESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30'
18.00 h Silvia Cadanet Globoflèxia gratuïtESPAI 12 - carrer del Roser 50'
18.00 h Varis artistes (pag.18) Màgia itinerant gratuïtESPAI 4 - passeig de Catalunya 120'
18.00 h Mag Àlex Ferrer Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
18.00 h Carlos Adriano Conferència gratuïtESPAI 10 - La Sala 50'
18.15 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 17 - carrer Porta Nova, 35 10'
18.45 h Albert Llorens 45'Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'
18.45 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 16 - carrer Sant Agustí, 39 10'
19.00 h Rosaura, La Contacontes Contacontes ESPAI 12 - carrer del Roser 30' gratuït

19.00 h Mag Sergi Màgia de prop gratuïtESPAI 7 - plaça d‘Ernest Lluch 50'
19.15 h Vilobí Màgics Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
19.15 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 17 - carrer Porta Nova, 35 10'

135'

135'

60'

60'

60'

Parades articles de màgia Mercat màgic tarda
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DISSABTE 8 DE JUNY

HORA ARTISTA GENERE ESPAI DURADA PREU

DIUMENGE 9 DE JUNY

TARDA

19.45 h escuelademagia.net Màgia als aparadors gratuïtESPAI 16 - carrer Sant Agustí, 39 10'

20.00 h Amélie Màgia poètica gratuïtESPAI 1 -   plaça de la Vila 50'
20.15 h Carlos Adriano Clown-màgia gratuïtESPAI 9 -   plaça d‘Espanya 60'

20.30 h Magicleunam Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
20.30 h Mag Sergi Màgia de prop gratuïtESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 50'
21.00 h Mag Gerard Màgia a la fresca 3 €ESPAI 6 - pati del M. de la Mediterrània 50'

23.00 h Mag Gerard Màgia a la fresca 3 €ESPAI 6 - pati del M. de la Mediterrània 50'
00.30 h Isaac Jurado Màgia golfa 6 €ESPAI 10 - La Sala 60'

18.00 h
DÈJÁ VU - CIA. MAG EDGARD
direcció: Josep Mª Lari (Mag Lari)

Espectacle principal
FIMAG 2013 (pag.27)

pag. 27ESPAI 15 - auditori Espai Ter 60'

10.00 h La Xarranca Jocs gegants 3 €ESPAI 5 -   plaça dels Dolors tot el dia

10.30 h Màgic Sergio Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'

11.00 h Atraccions amb tracció humana Atraccions 2 €ESPAI 13 - plaça Quintana i Combis tot el dia
11.00 h Parades articles de màgia Mercat màgic gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis tot el dia

11.00 h Les Parisinnes Taller de manualitats 3 €ESPAI 7 -   plaça Ernest Lluch 50'

11.30 h Amélie Màgia poètica gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 50'

11.30 h Màgic Sergio Màgia familiar ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30' gratuït

11.30 h Mag Oriol Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
12.00 h Les Parisinnes Taller de manualitats 3 €ESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 50'

12.00 h Màgic Bufons Màgia itinerant gratuïtdiversos espais 60'

12.15 h Màgic Sergio Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'

12.15 h escuelademagia.net Màgia de prop itinerant gratuïtdiversos espais 30'

13.00 h El Mag Marcel Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'

12.30 h Pep Ayora Màgic-Clown gratuïtESPAI 9 -   plaça d‘Espanya 50'

12.30 h Carlos Adriano Màgia còmica gratuïtESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 60'

13.15 h Màgic Sergio Màgia familiar ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30' gratuït

16.00 h Mag Oriol Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'

16.30 h Pep Ayora Màgic-Clown gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 50'

16.30 h Carles Mag Taller de Màgia 2 €ESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 45'

16.45 h Karlus Màgia escènica gratuïtESPAI 9 - plaça d‘Espanya 50'

16.45 h Adrià Màgic & Zion Grans il·lusions 3 €ESPAI 6 -   pati de Can Quintana 50'

17.00 h escuelademagia.net Màgia de prop itinerant gratuïtdiversos espais 30'

17.00 h Màgic Sergio Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'
17.00 h El Mag Marcel Mags joves 2012 gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'

18.00 h Màgic Sergio Màgia familiar ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30' gratuït
17.30 h Carles Mag Màgia familiar gratuïtESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 30'

18.15 h Màgic Kassano Màgia de prop gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
18.15 h Carles Mag Taller de Màgia 2 €ESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 45'

18.30 h Màgic Frank Grans il·lusions gratuïtESPAI 1 - plaça de la Vila 60'

18.30 h escuelademagia.net Màgia de prop itinerant gratuïtdiversos espais 30'

18.45 h Màgic Sergio Taller de màgia 2 €ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 45'

18.45 h Adrià Màgic & Zion Grans il·lusions 3 €ESPAI 6 -   pati de Can Quintana 50'
18.45 h Karlus Màgia escènica gratuïtESPAI 9 -   plaça d‘Espanya 50'

19.00 h escuelademagia.net Màgia de prop itinerant gratuïtdiversos espais 30'

19.00 h Màgic Kassano Màgia de prop gratuïtESPAI 13 - plaça Quintana i Combis 25'
19.15 h Carles Mag Màgia familiar gratuïtESPAI 7 - plaça Ernest Lluch 30'
20.00 h Màgic Sergio Màgia familiar ESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30' gratuït

20.15 h
TANCAMENT FIMAG 2013
Isaac Jurado

Màgia i humor ESPAI 10 - La Sala 60' 6 €

Us agrairem molt si teniu en compte aquestes :
1. L'aforament dels espectacles de pagament és limitat. Us recomanem que compreu les entrades amb antelació als punts indicats. Els nens paguen a
partir dels 4 anys. Els menors d'aquesta edat no pagaran sempre que s'asseguin a la falda de l'adult.
2. Us preguem que respecteu l'espai de treball dels artistes.
3. Assegureu-vos que cap dels vostres rellotges, mòbils o altres aparells no emetin senyals acústics que distreguin l'atenció dels artistes i del públic.
4. Si porteu mascotes, assegureu-vos que van lligades.
5. L'organització de Fimag 2013 es reserva el dret a modificar aquest programa si les circumstàncies ho exigeixen.

recomanacions

19.45 h Albert Llorens Màgia familiar gratuïtESPAI 3 - plaça Pere Rigau 30'

22.00 h
DÈJÁ-VU. CIA. MAG EDGARD
direcció: Josep Mª Lari (Mag Lari)

Espectacle principal
FIMAG 2013 (pag.27) pag. 27ESPAI 15 - auditori Espai Ter 60'
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La Bisbal d‘Empordà Torroella de Montgrí

8 de juny

Silvia Cadanet
Globoflèxia

Rosaura
Conta contes

Una pallassa vol ser maga, prova
de fer trucs de màgia, perquè és el
que més li agrada, va pels carrers
del poble buscant nens i nenes que
bufin, quan ella tira una pols
màgica que fa possible que el truc
surti bé.

Per agrair l'ajut que rep del públic,
dóna un present a cada infant: és
especialista a donar forma als
globus per a fer-los feliços
(globoflèxia).

Aquesta activitat va dirigida a un
públic infantil i familiar, tot i que els
conta contes atrauen persones de
totes les edats que s'acosten a
passar una estona agradable i
relaxada.

Els contes de fades seran els que
ens acompanyaran en aquesta
edició.

Una altra novetat de Fimag 2013:
màgia als aparadors! Si us
pensàveu que no es podia trobar
un  escenari  original  i  divertit  als
carres de la vila amb aquesta
proposta us demostrem que a cada
edic ió us preparem noves
sorpreses.

Des de migdia fins cap a les vuit del
vespre trobareu màgia als
aparadors en dos punts: al carrer
Porta Nova i al carrer SantAgustí.

ESPAI 12:

Preu:

carrer del Roser

Horari: 12.00 i 18.00 h

gratuït               Durada: 50'

8 de juny

ESPAI 16:

Preu:

carrer Sant Agustí, 39

Horari: 12.00, 17.45, 18.45 i 19.45 h

gratuït                   Durada: 10'

ESPAI 17:

Preu:

carrer Porta Nova, 35

Horari: 12.30, 17.15, 18.15 i 19.15 h

gratuït                   Durada: 10'

escuelademagia.net

8 de juny

Màgia als
aparadors

ESPAI 12:

Preu:

carrer del Roser

Horari: 17.00 i 19.00 h

gratuït               Durada: 30'

Novetat
NovetatNovetat
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La Bisbal d‘Empordà Carlos Adriano

Mag Sergi Conferència
“Mags, nens i altres
misteris”

La Gala de mags joves va ser una
de les activitats de més èxit de
l'anterior edició. Aquest any la fem
a la plaça de la Vila i la presentarà el
premi Fimag 2013, el Màgic
Andreu. L'art ista consolidat
presenta les promeses de la màgia.

Els mags de la gala són els
guanyadors d'una selecció prèvia
feta d'entre totes les propostes que
s'han presentat a l'organització de
la Fimag 2013.

L'extraordinària qualitat dels mags
joves, un escenari a l'aire lliure, la
frescor i l'espontaneïtat dels joves
talents van convertir aquesta gala
en un èxit.

El Mag Sergi és una jove promesa
de la Bisbal d'Empordà.Actualment
s'està formant com a mag però ja
ha actuat a la Fira del Circ de la
Bisbal en dues edicions, a Editorial
Proa, a gales de màgia, Màgia
solidaria de Senegal i festes majors
i festes privades, entre d'altres. Ha
organitzar la Màgia solidària de la
Bisbal d'Empordà i actualment
col·labora amb la Fira de Màgia
Fimag.

En aquest espectacle, el Mag Sergi
presenta petites promeses i alguna
gran il·lusió. Tant nens com adults
estan convidats a pujar a l'escenari,
per ajudar i guiar el mag. Cal venir
amb moltes ganes de participar-hi!

C a r l o s A d r i a n o f a r à u n a
conferència sobre la màgia infantil.
Ens explicarà com s'ha de fer per
treballar per a nens i ens donarà les
claus de la màgia destinada als
infants. Durant la conferència
exposarà un seguit d'idees i rutines
de màgia per als més petits.

Carlos Adriano ha publicat
recentment el seu segon llibre,

, en què
recull la seva dilatada experiència
actuant per a nens. Un interessant
treball ple de consells, idees,
rutines i reflexions sobre el
fascinant món de la màgia per a
nens. Basant-se en el seu nou
llibre, ha dissenyat aquesta
conferència que ens presenta a
Fimag 2013.

Mags, nens i altres misteris

ESPAI 1:

Preu:

plaça de la Vila

Horari: 17.00 h

gratuït                Durada: 120'

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

8 de juny 8 de juny

presenta Màgic Andreu

8 de juny
Novetat

Gala de mags
joves
L‘essència de Fimag

ESPAI 7:

Preu:

plaça Ernest Lluch

Horari: 17.30, 19.00 i 20.30 h

gratuït                     Durada: 50'

Espai patrocinat per: Bestimenta

ESPAI 10:

Preu:

La Sala

Horari: 18.00 h

gratuït                     Durada: 50'
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Madrid

8 i 9 de juny

Amélie

Fa més de deu anys que es dedica
professionalment al món de
l'espectacle. La maga Amélie, amb
un personatge oníric, dolç i elegant,
trasllada els seus espectadors al
món de la imaginació, de la fantasia
i d'allò increïble.

Ha rebut, entre d'altres, el Premi
Nacional en la categoria de Màgia
General al Congrés Màgic Madrid
2011. També el reconeixement al
major progrés atorgat per la
Sociedad española de ilusionismo i
C í r c u l o d e I l u s i o n i s t a s
Profesionales, el primer premi del
concurs Parque Warner l'any 2005.

Ha fet diverses col·laboracions
televisives: Tu si que vales
(Telecinco) Una noche mágica,
Espejo Público, especial Navidad,
documental Magos como tú i
programa Shalakabula.

Amélie ens presenta un espectacle
que combina una alta estètica
visual amb una gran posada en
escena. Un número de màgia
musical elegant, simpàtic i
sorprenent.

Dissabte
plaça de la Vila

Horari: 20.00 h

gratuït                Durada: 50'

ESPAI 1:

Preu:

Diumenge
plaça de la Vila

horari: 11.30 h

gratuït                 Durada: 50'

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

ESPAI 1:

Preu:

8 de juny

Aquest nou espai s'ha creat basant-nos en el concepte de cinema a la
fresca. Seran espectacles de petit format d'una durada màxima d'una hora,
que es faran al pati del Museu de la Mediterrània. La idea és poder gaudir en
un ambient tranquil i molt acollidor d'una divertida vetllada a la fresca d'una
nit del mes de juny.

Mag Gerard pertany a una nova generació de mags que barreja la màgia
còmica i visual amb el que s'anomena , el que es podria
considerar com un monologuista, però en la versió d'un mag o d'un
il·lusionista.

La seva màgia s'ha pogut veure a teatres, festivals, fires de teatre, gales
internacionals... Recentment ha aparegut a la prestigiosa revista Magic
Magazine de Las Vegas (EUA) i el seu espectacle ha
guanyat el premi de sala en els 3 dies de Faràndula a Canàries.

El Xarlatà Màgic arriba amb la seva vestimenta de principis del segle passat i
ens fa veure que les coses no són mai el que semblen. El seu equipatge és
una gran maleta plena de somnis. En el seu interior els objectes quotidians
cobren vida i poden dur a terme les més sorprenents acrobàcies màgiques:
penjadors que s'enllacen màgicament formant figures, jocs de cartes
gegants que expliquen històries, caixes de cereals màgiques, objectes del
públic que viatgen a llocs impossibles…

stand-up comedy

Monòlegs màgics

ESPAI 6:

Preu:

pati de Can Quintana entrada per la porta de la plaça Quintana i Combis

Horari: 21.00 h i  23.00 h (és prega puntualitat)

3 € - venda d‘entrades al mateix espai                                             Durada: 50'

Col·labora: Museu de la Mediterrània

Novetat

Mag Gerard - Tarragona

Màgia a la fresca
Espectacle de nit a l‘aire lliure



in tegral de serveis

la màgia de les teves reformes
a les nostres mans

Empordà, 40 1r 1a   Apt.402   17258 (Girona) Tel. 629 364 213  Fax 972 751 510l‘Estartit

e.mail. info@duplextil.com www.duplextil.com

L‘essència del comerç autèntic



ctra. torroella - l‘estartit, km.3,6
tel. 972 75 11 38  -  info@centremar.com

preu i tot l any‘qualitat
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La és una companyia que toca molt a fons i amb la màxima professionalitat qualsevol
esdeveniment relacionat amb la màgia, des de la màgia més intimista, coneguda amb el nom de , fins als
espectacles de teatre de gran format.

Aquest camí comença aproximadament l'any 1997 quan entra a formar part de la plantilla del Cafè-Teatre Llantiol de
Barcelona durant 5 anys. Els 2 anys següents els dedica a actuar per la costa catalana, amb més de 400 actuacions.
Els següents 5 anys fitxa per la companyia del popular Mag Lari, on adquireix una gran formació al costat de gent molt
qualificada dins aquest sector.

És en aquest període on crea els espectacles: , i , aquest últim dirigit pel mateix Mag Lari. Tota
aquesta trajectòria va complementada amb aparicions televisives, 2 anys amb actuacions al Teatreneu de Barcelona
fent sessions de màgia de prop, rutes amb l'espectacle per França, congressos, presentacions als festivals
més capdavanters de teatre (Tàrrega, Igualada) i actualment amb un programa propi de nom .

Des de l'any 2010 s'independitza i crea la seva pròpia companyia, Cia. Mag Edgard, l'objectiu principal de la qual és
oferir un producte de la més alta qualitat.

és un espectacle de màgia en què la il·lusió i la poesia es fonen, un espectacle fantàstic que insinua i evoca
coses impossibles, un espectacle misteriós que recrea un univers conegut i desconegut alhora, un espectacle
enganyós que ens fa creure que ja hem viscut coses mai vistes.

és un espectacle de gran bellesa i elegància que ens fa reviure els antics espectacles de prestidigitació, quan
els mags gaudien d'una gran consideració només pel fet de fer creure al públic que la màgia era tenir poders i una
ment prodigiosa.

Edgard, un mag vingut de no se sap on, ens endinsa en una aventura desconeguda que sorprèn pel seu impacte
màgic i plàstic, una barreja de present i passat, de possible i impossible, de vist i no vist.Aquest és un espectacle que
no només es dirigeix a aquells a qui agradi la màgia, sinó també a tots aquells que vulguin gaudir d'un espectacle
sorprenent i màgic.

Cia. Mag Edgard
close-up

Frac Instants Déjà-vu

Déjà-vu
E-Magic

Déjà vu

Déjà vu

ESPAI 15:

PREUS:

ENTRADES ANTICIPADES:
MÉS INFORMACIÓ:
ENTRADES PER INTERNET A:

auditori Espai Ter - Paratge del safareig s/n

Horari:
dissabte a les 22.00 h
diumenge a les 18.00 h  (es prega puntualitat)

ADULTS: 12 € anticipada / 15 € taquilla
NENS FINS A 14 ANYS I JUBILATS: 8 € anticipada / 10 € taquilla
PREU ESPECIAL PER A GRUPS (MIN. 10 PERSONES): 10 €
Menors de 4 anys gratuït ocupant el seient de l‘adult

botiga Txindoki - plaça de la Vila, 11
610 720 555

www.atrapalo.com

Espai patrocinat per: Montgrí Comerç

Espectacle principal FIMAG 2013

Il·lusionista:

Direcció:

Direcció d'actors:

Actor:

Management:

Escenografia:

Producció:

Disseny de llum:

Robots giratoris:

Vestuari:

Edgard Mauri

Josep Maria Lari (Mag Lari)

Jordi Duran

Víctor López

Jesús Moix

Efímer

Cia. Mag Edgard

Gerard Feliu i Marc Jean-Mairet

Marc Jean-Mairet

Agustí Bardella

8 i 9 de juny8 i 9 de juny

Déjà Vu - Cia. Mag Edgard
Dirigit per Josep Maria Lari (Mag Lari)
Déjà Vu - Cia. Mag Edgard
Dirigit per Josep Maria Lari (Mag Lari)
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8 i 9 de juny

És aficionat a la màgia des que té ús de raó. Mestres com Juan Tamariz,
Pepe Carroll, David Williamson, entre d'altres, són la clau per entendre el
seu estil. Als 22 anys decideix fer el gran pas, es fa professional del seu art i
comença a actuar a diferents sales

Els seus espectacles
han viatjat per multitud de festivals de tot Espanya com: Magiclown
(Eivissa), Festival Màgic de Tamarit de Llitera (Osca), Santa Susanna
Màgica (Santa Susanna),Aparecium Festival (Màlaga), Lee Chang Festival
(Badalona), Vila-seca Màgica (Vila-seca), Aparecium Festival (Pilar de la
Horadada) o el Festival Emergent (Girona).

Isaac forja un gènere una mica boig, bufonesc i despistat. Una barreja entre
la màgia més potent i l'humor més absurd. Viu per la màgia i en el seu
espectacle us submergirà en el seu humor, en el seu estil, en la seva passió i
en el seu art. Isaac us anirà endinsant en el seu món fins deixar-vos,
literalment, sense paraules, gràcies al seu magnetisme.

és un espectacle sense complexos, d'un ritme vital, constant i
progressiu, una mica desordenat i una mica impecablement incorrecte.
Deixeu que la paraula prengui el sentit més elevat en la seva
definició. Deixeu-vos engalipar amb les mans d'aquest jove mag i deixeu
volar la imaginació al llarg d'un espectacle Imperfecte.

Imperfecte, Efectes secundaris i Amb trampa i cartró

Imperfecte

impossible

ESPAI 10:

PREU:

La Sala  -  plaça Ernest Lluch, 1

Horari: dissabte 8 a les 00.30 h

6 € - venda d‘entrades al mateix local                                 Durada: 60'

ESPAI 10:

PREU:

La Sala  -  plaça Ernest Lluch, 1
Horari: diumenge 9 a les 20.30 h

6 € - venda d‘entrades al mateix local                                 Durada: 60'

ESPECTACLE DE TANCAMENT FIMAG 2013

Isaac Jurado

Màgia golfa
Màgia i humor
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Programació

EXPOSICIÓ MÀGIC ANDREU

MERCAT i FIRA MÀGICA

MÀGIC KASSANO

EL MAG MARCEL

MÀGIC SERGIO

LES PARISINNES

AMÉLIE

PEP AYORA

MÀGIC FRANK

MÀGIC BUFONS

ADRIÀ MÀGIC & ZION

ESPECTACLE PRINCIPAL FIMAG 2013

TANCAMENT FIMAG 2013

SORRA MÀGICA i JOCS GEGANTS

ATRACCIONS

MAG ORIOL

TALLERS DE MÀGIA

TALLERS DE MANUALITATS

CARLOS ADRIANO

ESCUELADEMAGIA.NET

CARLES MAG

KARLUS

MÀGIA A LA FRESCA

DÉJÀ VU MAG EDGARD - DIRIGIT PEL MAG LARI

ISAAC JURADO - MÀGIA I HUMOR

2013
DIUMENGE 9 DE JUNY
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Mercat, atraccions i espectacles

ESPAI 13:

PREUS:

plaça Quintana i Combis

Horari mercat:
divendres de 16.30 a 21.00 h
dissabte de 11.00 a 00.00 h
diumenge de 11.00 a 19.00 h

Espectacles: gratuïts
Atraccions: 2 €

Espai patrocinat: Wine Palace

7, 8 i 9 de juny

Mercat i fira màgica

El Mercat Màgic aquest any tindrà més expositors que l'any passat. També hi haurà més varietat i hem preparat
alguna activitat que es farà allà mateix.

Ens agrada acostar-vos la màgia en qualsevol ocasió i en qualsevol moment. No ens cal cap excusa per fer-ho, però
tota excusa és bona per aprofitar-ho.

Aquest any ens han volgut acompanyar Magia PYM, de Saragossa; l'ONG Sonrisas Sin Fronteras, de Barcelona;
Escuelademagia.net, de Barcelona; Cosas de Magia, de Valladolid; l'Ascènica gestió producció i promoció cultural,
de Girona; Tatuatges Màgics, de Palafrugell; ArtiMagia, de Sabadell; Màgics2, d'Arenys de Mar; el bar dels Senglars,
de Torroella de Montgrí i la botiga FIMAG, també de Torroella de Montgrí.
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Banyoles Barcelona Arenys de Mar

9 de juny

Mag Oriol El Mag Marcel Màgic Kassano

És un jove il·lusionista que només
amb 4 anys va quedar atrapat per la
màgia.

Als seus espectacles hi ha màgia i
humor, amb la participació del
públic, sorpreses, comèdia, màgia i
més màgia...

El Mag Marcel va començar a fer
màgia des de ben petit, als 8 anys,
per a la família i per als amics.

Però no va ser fins a l'any 2010 que
va crear el seu propi espectacle
titulat . Des
d'aleshores ha participat en
nombroses trobades, festivals i
fires de màgia jove.

La il·lusió de ser mag

Mag i il·lusionista, que va començar
a fer màgia l'any 2006 pels familiars
i amics.

L'any 2008 va debutar a l'Ateneu
Arenyenc, i la seva ambició per fer
feliç al públic l'ha fet créixer com a
artista.

ESPAI 13:

Preu:

plaça Quintana i Combis

Horari: 11.30 h i 16.00 h

gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace

9 de juny 9 de juny

ESPAI 13:

Preu:

plaça Quintana i Combis

Horari: 13.00 h i 17.00 h

gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace

ESPAI 13:

Preu:

plaça Quintana i Combis

Horari: 18.15 h i 19.00 h

gratuït                    Durada: 25'

Espai patrocinat: Wine Palace
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Sota l'aparença d'un mag clàssic i molt elegant, Màgic
Sergio, fa un repàs de totes les possibilitats del món de
l'il·lusionisme, com la màgica còmica, la manipulació, la
màgia general, les grans il·lusions...

Els nens seran els principals protagonistes de totes
aquestes històries màgiques, participen de forma activa
durant tot l'espectacle i alguns d'ells es converteixen per
breus moments en els veritables mags sobre l'escenari.

Les Parisinnes són especialistes en ,
personalització d'àlbums de fotos, postals, pintura
sobre roba, fusta, , decoració d'objectes
amb paper, modelatge, feltre i tot el que la vostra
imaginació pugui desenvolupar fent manualitats.

En aquesta segona edició ens tornen a acompanyar
amb un taller que ens han preparat amb molta il·lusió. El
nen o la nena que s'apunti en aquest taller es podrà
emportar un petit i senzill joc de màgia a casa seva. Més
informació a .

scrapbooking

découpage

www.lesparisinnes.com

ESPAI 3:

Preus:

plaça Pere Rigau

Horari tallers:
10.30 h, 12.15 h, 17.00 i 18.45 h          Durada: 45'
Horari espectacle:
11.30 h, 13.15 h, 18.00 h i 19.45 h      Durada: 30'

Espectacle gratuït
Taller: 2 € (aforament: 25 nens per taller)
venda de tiquets al mateix espai

Espai patrocinat per: Duplextil Construccions

Magic Sergio

9 de juny

Taller de màgia

Les Parisinnes

9 de juny

Taller de manualitats

ESPAI 7:

Preu:

plaça Ernest Lluch

Horari: 11.00 h i 12.00 h                           Durada: 50'

3 € (aforament 20 nens per taller)

Places limitades. S‘aconsella fer reserva a la mateixa
botiga de Les Parisinnes ( c/ Carme, 84 )
Més informació al 972 76 01 55

Espai patrocinat per: Bestimenta
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La boja història d'Excalibur. Amb el seu format de
carrer, aquest espectacle ambientat a l'època medieval
ens presenta el Caballero Hero i al seu infidel escuder
Simplicimus amb una contínua successió de màgiques

en les quals allò més extraordinari es
conjugarà amb l'humor més delirant.
performances

Un grup d'alumnes de l 'escola de màgia
escuelademagia.net faran màgia de prop per diferents
espais de la fira.

L'escola de màgia és un centre permanent i presencial
situat al centre de Barcelona on s'ensenyen les
tècniques per dominar l'il·lusionisme.

Imparteixen diferents cursos gràcies a un grup de
professors dirigits pel Màgic Trebol i també organitzen
conferències i col·loquis amb els millors especialistes.

ESPAIS DIVERSOS

Preu:

Horari: 12.00 h

gratuït                                          Durada: 60'

Valéncia

9 de juny

Màgic Bufons
Màgia itinerant

Barcelona

9 de juny

escuelademagia.net
Màgia itinerant

ESPAIS DIVERSOS

Preu:

Horari: 12.15, 17.00, 18.30 i 19.00 h

gratuït                                               Durada: 30'
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Barcelona Carles Mag Girona

9 de juny

Pep Ayora Taller de màgia Karlus

És un pallasso molt interactiu,
participatiu, li agrada molt jugar
amb les emocions, els sentiments i
la resposta de la gent. Però
sobretot li encanta la tendresa dels
nens i per a ell això no té preu...

Espectacle d'humor, anima
màgia en què una parella de

juguen, canten i ballen
intentant convertir-se en grans
mags Tot un seguit de gags i de
peripècies fan d'aquesta missió un
despropòsit.

ció i

.

clowns

Carles Mag, membre de l‘A.M.I.C i
de la SEI, ha tingut una formació
artística i professional al costat dels
millors mags espanyols.

H a c o m p l e m e n t a t e l s e u
aprenentatge amb l'assistència a
conferències i congressos de
màgia.

També ha col· laborat amb
associacions benèfiques, i ha
impartit tallers i classes de màgia
per a la formació de gent que
s'inicia en aquest meravellós món .

ESPAI 9:

Preu:

plaça d‘Espanya

Horari: 12.30 h

gratuït                      Durada: 50'

Espai patrocinat per:
restaurant Portal de Mar

ESPAI 1:

Preu:

plaça de la Vila

Horari: 16.30 h

gratuït                      Durada: 50'

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

9 de juny 9 de juny

ESPAI 13: plaça Ernest Lluch

Horari tallers:  16.30 h i 18.15 h
Durada: 45'

Horari espectacle: 17.30 i 19.15 h
Durada: 30'

Preu tallers:
Preu espectacle:

2 €
gratuït

Venda de tiquets al mateix espai

Espai patrocinat per: Bestimenta

(aforament 25 nens per taller)

Karlus viu la màgia des de molt
jove. Gràcies a la seva afició per la
màgia, de seguida comença a fer
els seus primers passos en aquest
món.

són els dos
espectacles en què Karlus ha
participat com a coproductor,
dissenyador i actor.

El seu espectacle és interactiu,
musical i parlat. Gags, humor i
màgia es fusionen per entretenir
grans i petits.

Mystic Dreams i Kimera

ESPAI 9: plaça d‘Espanya

Horari:  16.45 h i 18.45 h

Preu: gratuït                        Durada: 50'

Espai patrocinat per:
restaurant Portal de Mar



35

Màgic Frank fa més de 30 anys que passeja la màgia pels
escenaris de teatres, places, centres comercials, escoles,
hotels, càmpings, cases de colònies i festes majors de
pràcticament arreu de Catalunya, del País Valencià i de la
resta d'Espanya.

Els seus inicis s'han d'anar a buscar l'any 1976, quan es va
iniciar gràcies al mestratge del seu pare, que també era
mag. Va fer el seu primer espectacle als 12 anys. Després
d'haver actuat uns anys en solitari, l'any 2004 va formar
l'actual companyia Màgic Frank.

Adrià Màgic fa 13 anys que es dedica als espectacles de
màgia. Ha obtingut nombrosos premis i reconeixements
com el 1er premi de la Trobada Internacional de Mags a
Santa Susanna. Ha aparegut en nombrosos programes
i concursos de TV. Ha compartit escenari amb grans
estrelles de la màgia com James Dimmare i Marcel
Illusions.

Adrià Màgic & Zion té l'honor de presentar-vos
un espectacle de màgia amb il·lusions

exclusives, amb un aire modern i dinàmic.
ofereix totes les branques de la màgia, destacant les
grans il·lusions més sorprenents, manipulacions
úniques i altres propostes que us deixaran bocabadats.

Wizzardium
Wizzardium

ESPAI 1:

Preu:

plaça de la Vila

Horari: 18.30 h

gratuït

Espai patrocinat per: Vallara Reformes

Barcelona

9 de juny

Màgic Frank

Cervelló

9 de juny

Adrià Màgic & Zion

ESPAI 6:

Preu:

Horari: 16.45 i 18.45 h

3 €

Col·labora: Museu de la Mediterrània

pati de Can Quintana entrada per la porta de la plaça
Quintana i Combis

(és prega puntualitat)

- venda d‘entrades al mateix espai         Durada: 50'

Novetat



36

Restauració i Allotjaments

2013

AllotjamentsRestauració Turisme Rural Campings Apartaments

1

2

GI-632

C-31

GI-643

GI-650

GI-641

Bellcaire
d‘Empordà

l‘Estartit

Torre
Vella

Torroella
de Montgrí

Ullà

Gualta

Els Griells

GIV-6501
La Gola

611

1 2 11

6

TURISME RURAL CAN 28
C/ LLuis Albert, 7 (l‘Ovellaria)
Tel. 667 48 27 65

TURISME RURAL MAS RAMADES
Avd. Ripollès, S/N (Torre Vella)
Tel. 972 75 00 21

HOTEL RESTAURANT PICASSO
Cami Platja de la Gola, S/N
Tel. 972 75 75 72

l‘Ovellaria
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c/ d‘Ullà c/ Primitiu Artigues

c/ Porta Nova c/ Porta Nova

plaça de la Vila
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Torroella de Montgrí

L‘Estartit
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RESTAURANT ALAUDA
Crta Torroella a l'Estartit km 5,2
Tel.972 75 10 06

CAMPING RIFORT
Ctra. de Torroella, S/N
Tel. 972 75 04 06

HOTEL MEDES II
C/ Guillem de Montgrí, 38
Tel. 972 75 08 80

APARTAMENTS CEIGRUP TORRENT
Avd. Grècia, 20-26
Tel. 972 75 17 44

HOTEL PANORAMA
Avd. Grecia, 5
Tel. 972 75 10 92

APART. SA GAVINA I FESTA PLATJA
C/ Arquitecte Gaudí, 1
Tel. 972 75 03 13

HOTEL APARTAMENTS LA MASIA
Crta. de Torroella, 129
Tel. 972 75 10 00

APARTAMENTS CENTREMAR
C/ Deveses, 2
Tel. 972 75 07 70

CAMPING LES MEDES
Paratge Camp de l'Arbre, S/N
Tel. 972 75 18 05

APARTAMENTS KINGS PROPERTY
Carrer Gola, 25
Tel. 972 75 10 49

REST. PORTAL DE MAR
C/ de Fàtima, 2
Tel.972 76 13 89

EL CAFE DE LA PLAÇA
Plaça de la Vila, 9
Tel. 972 75 80 06

LA BOHEME TERRASSA
Pl. Pere Rigau, 7
Tel. 972 75 88 79

HOTEL COLL
C/ Fàtima, 2
Tel. 972 75 81 99

LA ROCA PETITA
Av. Lluís Companys, 6
Tel. 972 75 59 66

EL CRUIXENT
C/ Costa i Hugàs, 1
Tel. 972 76 17 46

LA SALA
C/ Codina, 28
Tel. 972 75 78 53

PIZZERIA TRINACRIA
C/ Major, 39-41
Tel. 972 75 52 59

BAR CAFETARIA EL CASTELL
Passeig Vicenç Bou, 11
Tel. 619 55 16 68

FONDA RESTAURANT MITJÀ
C/ de L' Esglesia, 14
Tel. 972 75 80 03

7

3

2
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1       PLAÇA DE LA VILA
2       CAPELLA DE SANT ANTONI
3       PLAÇA PERE RIGAU
4      PASSEIG DE CATALUNYA
5       PLAÇA DELS DOLORS
6      MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
7       PLAÇA ERNEST LLUCH
8       RESTAURANT PORTAL DE MAR
9       PLAÇA D‘ESPANYA
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plaça de la Vila
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10    RESTAURANT LA SALA
11    CINEMA MONTGRÍ
12    CARRER DEL ROSER
13    PLAÇA QUINTANA I COMBIS
14    PASSEIG VICENÇ BOU
15    AUDITORI ESPAI TER
16    CARRER SANT AGUSTÍ
17    CARRER PORTA NOVA

P APARCAMENT GRATUÏT
INFORMACIÓ
SERVEI MÈDIC

P�

CAP
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Associació Cultural FIMAG  -  www.fimag-magia.com

Organitza:

Amb el suport de:
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Emisora oficial:

Ajuntament de Gualta, Ajuntament d'Ullà, Museu de la Mediterània, Associació de Rugby els
Senglars, Associació Activa't Torroella, Auditori Espai Ter, Cinema Montgrí, Cine Club Torroelllenc,
Biblioteca Pere Blasi, Restaurant La Sala, Restaurant Portal de Mar, My Lovely Food, Les Parisinnes,
Fundación Abracadabra Magos Solidarios, Festival Màgicus, Festival Tast de Màgia, ONG Sonrisas
Sin Fronteras, Escuelademagia.net, Luduteca Mobìl La Xarranca, Sona.cat, Consorci per a la
Normalització Lingüística, 343.cat.

Descomptes socis:


