
 

 

Espectacles de màgia  

Convencions i esdeveniments corporatius 

 

 

Presentació 

 

En primer lloc, us agraeixo l’interès pels 

meus espectacles.  

En aquest document us presento els 

espectacles de màgia que ofereixo per 

a tot tipus d’esdeveniments corporatius 

(convencions, inauguracions, reunions, 

sopars d’empresa, etc.).  

Totes les propostes que us presento 

tenen l’objectiu d’entretenir, divertir, 

sorprendre, i contribuir a que 

l’esdeveniment sigui recordat per 

tothom de la millor manera possible. 

Desitjo que trobeu alguna opció que 

encaixi amb el que esteu buscant. Si no 

és així, no dubteu a consultar-me 

qualsevol idea que tingueu.  

Cada esdeveniment és únic. I la màgia 

també ho ha de ser. 
 

Eduard Juanola 
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Tel. 675 528 350 

Màgia de prop itinerant  

 

 

Descripció: 

Es tracta d’una modalitat d’animació màgica ideal per situacions de còctel, aperitius, 

recepcions, inauguracions, etc.  

El mag va circulant entre els diferents grups d’assistents, oferint a cada grup o taula un petit 

espectacle de màgia de prop de curta durada. 

La màgia de prop és, sens dubte, la modalitat de màgia més sorprenent, doncs els efectes 

tenen lloc a escassos centímetres dels espectadors. A més, ajuda a crear un molt bon 

ambient, i té la virtut de trencar el gel, facilitant la comunicació entre els assistents. 

 

Tipus de públic:  

Adult. 

 

Durada: 

60-90 minuts 

Nota: La durada és adaptable, i es pot ampliar o reduir. En funció de com vulgueu organitzar 

l’esdeveniment, segur que és possible adaptar el format a les vostres idees. 

 

Inclou: 

- Un mag. 

Nota: En funció del nombre d’assistents pot ser recomanable –o necessari– l’actuació de dos 

o més mags. Abans de contractar l’espectacle, contacteu amb mi per a poder-vos suggerir 

quina seria la millor opció tenint en compte les característiques de l’esdeveniment. 

 

Tarifa: 

Consultar, trucant al telèfon 676 528 350,  

o escrivint un correu a magia@eduardjuanola.com    

mailto:magia@eduardjuanola.com
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Màgia de saló  

 

 

Descripció: 

El mag es situa en el punt on hi hagi més visibilitat, i realitza un espectacle de màgia de saló 

per a tothom. És un espectacle amb una combinació d’efectes visuals, mentals, còmics, etc., 

que inclouen un alt grau de participació del públic. 

Si s’acorda anticipadament, l’actuació es pot personalitzar, adaptant el guió d’alguns efectes 

a qüestions relacionades amb l’empresa o amb el motiu de l’esdeveniment .  

 

Tipus de públic:  

Adult.  

 

Durada: 

60 minuts, aproximadament. 

 

Inclou: 

- Un mag. 

- Equip de so i micròfon (en cas que sigui necessari). 

- Escenografia (opcional) 

 

Tarifa: 

Consultar, trucant al telèfon 676 528 350,  

o escrivint un correu a magia@eduardjuanola.com    
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Màgia de prop 

 

 

Descripció: 

La màgia de prop és un format ideal quan el públic és reduït (entre 20-25 persones com a 

màxim) i és possible adaptar l’espai de manera que els espectadors s’aproximin al mag al 

voltant d’una taula. 

Sens dubte, es tracta de la modalitat de màgia més sorprenent, doncs els efectes tenen lloc a 

escassos centímetres dels espectadors, i es crea una atmosfera màgica molt íntima. 

El mag fa el seu espectacle en una taula, envoltat per tots els espectadors, que seguiran amb 

atenció i emoció l’espectacle d’inici a fi.  

 

Tipus de públic:  

Adult.  

 

Durada: 

60 minuts, aproximadament. 

 

Inclou: 

- Un mag. 

 

Tarifa: 

Consultar, trucant al telèfon 676 528 350,  

o escrivint un correu a magia@eduardjuanola.com    
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 Altres opcions  

 

 

Les propostes que us he presentat no són opcions tancades, sinó que hi ha la possibilitat 

d’adaptar-les i/o combinar-les entre sí per a respondre a les necessitats de l’esdeveniment. 

 

Algunes altres opcions possibles poden ser: 

 

- Combinar una estona de màgia de prop itinerant, amb un espectacle de màgia de 

saló al final. 

- Fer de presentador màgic de les activitats del vostre esdeveniment, fent petites 

intervencions al llarg de l’acte. 

 

 

 


