2020 > 2021

#DespertaElMagQuePortesDins

1r trimestre | 05.OCTUBRE - 15.DESEMBRE
2n trimestre | 11.GENER - 16.MARÇ
3r trimestre | 12.ABRIL - 07.JUNY
#FINALMÀGIC
Castellserà · dilluns 8 de JUNY
Barcelona · dilluns 14 de JUNY

MINI MÀGIA
de 7 a 9 anys
dilluns, de 18 h a 19 h

El grup Mini Màgia 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.

MÀGIA 01
d’10 a 12 anys
dilluns, de 19 h a 20 h

El grup Màgia 01 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.

MÀGIA 02
de 13 a 15 anys
dilluns, de 17 h a 18 h

El grup Màgia 02 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.

MÀGIA 03
d’13 a 15 anys
dilluns, de 18 h a 19 h

Per accedir en aquest grup es imprescindible
realitzar entrevista personal amb direcció.

MÀGIA PER ADULTS
a partir de 16 anys
01: dilluns, de 19 h a 20 h
02: dilluns, de 20 h a 21.30 h
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.

RECORREGUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE MÀGIA
a partir de 16 anys
1r CURS: dilluns, de 20 h a 22 h
2n CURS: dilluns, de 18 h a 20 h
3r CURS: dilluns, de 16 h a 18 h
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 i professors convidats

- BARCELONA -

MINI MÀGIA
de 7 a 9 anys
dimarts, de 18 h a 19 h

El grup Mini Màgia 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.

MÀGIA 01
d’10 a 12 anys
dimarts, de 19 h a 20 h

El grup Màgia 01 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.

MÀGIA 02
de 13 a 15 anys
dimarts, de 17 h a 18 h

El grup Màgia 02 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.

MÀGIA PER ADULTS
a partir de 16 anys
01: dimarts, de 19 h a 20 h
02: dimarts, de 20 h a 21.30 h
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.

RECORREGUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE MÀGIA
a partir de 16 anys
1r CURS: dimarts, de 18 h a 20 h

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 i professors convidats

- CASTELLSERÀ -

