2017 > 2018
1r trimestre | 2 d’OCTUBRE - 13 de DESEMBRE
2n trimestre | 8 de GENER - 14 de MARÇ
3r trimestre | 4 d’ABRIL - 13 de JUNY

ESCOLA DE MÀGIA MAG LARI
ESPAI 104 · c/ Dr. Trueta 104
08005 Barcelona
escola@maglari.com
T. 689 08 91 66

FU MANCHÚ
de 7 a 8 anys
dimecres, de 17’30h a 18’30h
El grup Fu Manchú treballarà tot tipus de màgies (cartes, monedes, mocadors, cordes, jocs d'enginy, etc...) construïnt
des del principi tot el material addicional que necessitin per a desenvolupar l’activitat. Fer màgia esdevindrà un
joc que els permetrà interaccionar amb els altres.
Professora: Melanie Cacho
Fu Manchú (Anglaterra1904 - Argentina 1974) El més gran mag d'escena amb estètica xinesa. Va ser el setè mag
de la dinastia Bamberg, fill del gran mag i inventor d'il.lusions Okito.

HOUDINI
de 9 a 12 anys
dimecres, de 18’30h a 19’30h
El grup Houdini treballarà la màgia de prop i de saló, però amb especial èmfasi pel que fa a la cartomàgia. Els
jocs de mans apresos, des dels més fàcils als més complexos, seran de gran efecte i impacte màgic.
La presentació en públic serà una eina que ens permetrà treballar la sociabilització i el treball en grup.
Professor: Melanie Cacho
Harry Houdini (Hongria 1874- Estats Units 1926) és l'escapista més famós de la història. La seva vida plena d'èxits és
tota una llegenda.

OKITO
de 13 a 15 anys
dimecres, de 18’30h a 19’30h
El grup Okito treballarà la màgia de prop i de saló, però amb especial èmfasi pel que fa a la cartomàgia. Els jocs
de mans apresos, des dels més fàcils als més complexos, seran de gran efecte i impacte màgic.
La presentació en públic serà una eina que ens permetrà treballar la sociabilització i el treball en grup.
Professor: Jordi Caps
Tobias Bamberg (Holanda 1875 - Estats Units 1963) més conegut com a Okito va ser conegut pels seus
espectacles i números originals. Pare de Fu Manchú, pertanyia a la família de mags amb més generacions de la
història.

INICIACIÓ A LA MÀGIA PER ADULTS
a partir de 16 anys
dimecres, de 19’30h a 21’00h

Curs adreçat a tothom qui li agradi la màgia de prop i de saló, i vulgui iniciar-se al món de l'il.lusionisme. Un curs
destinat a adults que volen trobar en la màgia una afició i un recurs per sorprendre al seu entorn més proper.
Professor: Jordi Caps

RECORREGUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE MÀGIA
a partir de 16 anys
1r CURS: dimecres, de 17’30h a 19’30h
El curs de formació professional consisteix d'una banda, en conèixer la màgia de prop, de saló i d'escena (tant
tècniques com efectes) i de l'altra, prendre consciència del què suposa convertir un hobby en una professió de
futur. La base del treball serà la combinació de tècnica i presentació. Pla d’estudis de 3 anys.
Professor: Mag Lari

Llibre Els Secrets del Mag Lari. Pagès Editors.
Il·lustració d’Òscar Fernández

ELS GENETS: TRENCACLOSES MÀGIC
Tenim un trencaclosques de tres peces. De fet és un trencaclosques impossible: cal posar les tres
peces de manera que quedin els dos genets asseguts perfectament cadascun en un cavall.
Eh! No s’hi val retallar els dos genets per separat, seria fer trampes.
Recorda que les aparences enganyen, que les coses poden ser diferents de com sempre les
hem pensat... O que la màgia serveix per transpormar la realitat!

