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INTRO
En Daniel Arbonés, us proposa un espectacle per a qualsevol esdeveniment.
Ha actuat a Teatres, Festes Majors, Locals Socials, ha impartit tallers de
màgia...
Les activitats artístiques proposades inclouen: espectacles de creació, jocs de
mans clàssics, assessorament de màgia per espectacles...
També oferim la possibilitat de fer retocs a mida a les propostes, per tal
d’adequar-les a les necessitats i preferències del client.
La imaginació d’en Daniel, els seus coneixements en constant renovació i les
seves ganes de divulgació de la cultura màgica, es reflecteixen en el seu blog
“El Diari d’un Mag”, que actualitza cada setmana.
Consulteu periòdicament http://www.magia.cat, hi trobareu el seu blog, vídeos,
fotos, informació dels espectacles, etc...

ACTUACIONS DESTACADES:
- Teatre Ateneu (Tàrrega)
- Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega
- Cafè Teatre Llantiol (Barcelona)
- Barcelona TV
- Teatreneu (Barcelona)

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES:
Correu: magia@magia.cat
Web: http://www.magia.cat

TALLERS DE MÀGIA
La proposta consisteix en introduir els assistents a l’art de l’il·lusionisme, tant
pel que fa a la història de la màgia com en ensenyar jocs de mans bàsics que
serveixen d’introducció i són “l’excusa” per explicar conceptes bàsics, història,
vida de mags famosos. Tot plegat plantejat d’una forma amena i entretinguda.
Un taller introductori per a totes les edats.
Proporcionem tot el material didàctic per a la seva realització.
En les seves xerrades, en Daniel ens ensenya a estimar la màgia.
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ESPECTACLES

OFF MÀGIA
L'espectacle de màgia on el mag us explicarà els seus secrets...
Espectacle enfocat a locals d'espectacle, cabaret, cafè teatre, espai teatral...
Pàgina de l'espectacle: http://www.offmagia.com

FESTA MAJOR!
L'espectacle de màgia boig i divertit de la teva Festa!
Ideal per a Festes Majors, festes de barri, festes de casals...
Espectacle popular per a tots els públics.
Pàgina de l'espectacle: http://www.offmagia.com/festamajor

PROJECTES EN PREPARACIÓ
-

Espectacle de carrer.
Nou espectacle per a teatre.
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ESPECTACLE: OFF MÀGIA
“L’espectacle de màgia on el mag us explicarà els seus secrets...”
L’espectacle proposa al públic el joc de saber el que pensa el mag, mentre ell
presenta la seva màgia a escena.
En Daniel Arbonés us convida al seu univers multicolor, un espectacle de
creació pròpia, original, imaginatiu, envers el món de l'il·lusionisme,... on hi ha
viatges incomprensibles, aparicions, desaparicions, una corda que no es talla
realment, anelles, alliberaments increïbles, tot amb bon humor i ironia...
La banda sonora de l’espectacle també és molt important: veus en off que són
el reflex del que pensa el mag, cançons optimistes, efectes sonors, referències
televisives...
Un espectacle participatiu, dinàmic, divertit i màgic per a tots els públics.

SINOPSI
“La vida és com un pot de xiclets de bola... Hi ha dies que ets de menta (els
xiclets de menta van bé pel mal de coll ?), altres que et toca ser de color
vermell, quin gust té el de color blau ?, o és negre i el sabor pica una mica...
Així és l'espectacle... com un pot de xiclets de bola, ple de sorpreses ...rosa
pels somnis..., blanc color corda..., jaqueta vermella... “

FITXA DE L’ESPECTACLE
idea, guió, mag: Daniel Arbonés
veus en off: Txell Huguet, Lluís Bofill, D.A
edició/creació àudio: D. Arbonés
producció màgia.cat, premsa, management: Cristina Huguet
web: www.offmagia.com/offmagia
© 2008 by Daniel Arbonés

4

www.magia.cat

Email magia@magia.cat

ESPECTACLE: FESTA MAJOR!

Un espectacle de màgia boig i divertit per a tots els públics!
En Daniel, el Mag, farà Festa

Major!, tallarà totes les cordes que pugui, enllaçarà
totes les anelles que trobi, farà aparèixer de tot, s’escaparà, jugarà amb els diners
dels espectadors, endevinarà el color de les calces d’una espectadora, celebrarà
l’aniversari d’algú innocent del públic, us explicarà el secret del joc del mocador que
canvia de color.... Guillotinarà un espectador en directe, sense pietat ! ...i farà moltes
més bogeries per a tots vosaltres!
A Festa Major! No obligarem a ningú a pujar a l’escenari, ni ens riurem de
l’espectador, ni farem que es despulli, ni l’obligarem a triar una carta, ni a recordar-se’n... i
procurarem que ningú prengui mal (procurarem).

Festa Major!

és l’espectacle de màgia de la teva festa, ideal per la teva
festa major, festa de barri, festa del teu carrer, festa de la teva associació,
centre parroquial, teatre, ...

Web Espectacle: www.offmagia.com/festamajor
Contractació i Condicions Tècniques: Envia’ns un correu a : festamajor@offmagia.com
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GALERIA OFF MÀGIA
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OFF MÀGIA AL CAFÈ TEATRE EL LLANTIOL
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FIRA DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA
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CURRÍCULUM MÀGIC
En Daniel Arbonés, titulat en Enginyeria Informàtica, enceta paral·lelament la seva activitat en l’àmbit
artístic, realitzada en associacions, a l’aire lliure, festes i teatres. Construint espectacles de creació pròpia
envers el món de la màgia.
A CONTINUACIÓ, DESTAQUEM ESTRENES I FITES CONCRETES
•

Espectacle: Estrena Conte Màgic. L’hora del conte. Castellbisbal (2009).

•

Espectacle: OFF MÀGIA. Edició 2008. Teatreneu (2008).

•

Espectacle: FESTA MAJOR! (2007).

•

Actuació al programa “La Tarda” de Barcelona TV (2006).

•

Espectacle: OFF MÀGIA. Prèvies(2005) i Estrena al Cafè Teatre el Llantiol (2006).

•

Presentació de l’acte i actuació a l’espectacle de Màgia organitzat per l’Associació de Mags i
Il·lusionistes de Lleida (AMIL) a Lleida (18/09/2004).

•

Espectacle: SUPERDOTAT. Estrena els dies: 10/09/2004 - 11/09/2004, Fira de Teatre de Tàrrega.

•

Actuació al Centre comercial Glòries (Barcelona). 26/07/2003.

•

Espectacle: MÀGIA DANIEL. Estrena: 12/06/2002 a l’Associació “Nou horitzó”(Barcelona).

•

Espectacle: LLADRE DE SOMNIS. Estrena: 29/05/1999 al Teatre Ateneu de Tàrrega.

•

Espectacle: DANIEL... LLADRE DE SOMNIS. Estrena: 08/08/1998, Festa Major de Claravalls (1998).

•

Espectacle: LA BOITE... Estrena: 24/06/1997 a Chantecler C.A.T - Soual (França).
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