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Espectacles de màgia 

Aniversari adult 

 

 

 

Presentació 

 

En aquest document, us presento 

algunes propostes per animar d’una 

manera màgica la celebració d’un 

aniversari.  

Totes les opcions tenen l’objectiu que 

passeu una vetllada entretinguda, 

divertida i plena de sorpreses; i 

contribuir a que pugueu conservar un 

bon record de l’esdeveniment.  

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.  
 

Eduard Juanola 

 



 

 
 
 
 

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

 

OPCIÓ 1:     Espectacle de  

màgia de saló  
 

 

 

En què consisteix? 

Aquesta opció consisteix en un espectacle de màgia de saló 
per a tots els assistents, on es combinen efectes visuals, 
mentals, còmics, etc., amb un estil de màgia proper, 
dinàmic i ple de simpatia. 
 
El meu objectiu és que passeu una bona estona 
entretinguda, que us divertiu i que al finalitzar tingueu la 
sensació d'haver vist molt "bona màgia". 
 
Per aconseguir-ho, sempre adapto l'espectacle a les 
característiques de l'esdeveniment (al tipus de públic –si és 
familiar o només adult–, al número de persones, al motiu de 
la celebració, etc.). 
 
L'espectacle és molt participatiu, sempre des del màxim 
respecte cap als espectadors, amb un protagonisme 
especial per part de la persona homenatjada (ja sigui 
participant en l’espectacle –si ho desitja–, o realitzant-li 
algun efecte personalitzat). 
 
L'espectacle de màgia de saló és l'opció més contractada en 
aquest tipus de celebracions! 

Tipus de públic al que va dirigit:  

Familiar o adult. 

Durada: 

1 hora, aproximadament. 

 

 

 
El pare va fer 70 anys i  vam 
voler fer-li  un regal diferent, 
compartit i  a casa. L'Eduard 

ens va deixar bocabadats amb 
el seu espectacle, hores d'ara 
encara no n'hem tret 

l 'entrellat!  
 

Gran i petits vam passar una 
estona fantàstica amb un mag 

que desprèn simpatia, 
proximitat, saber estar i molta 
màgia i  il ·lusió que és del què 
es tractava.  
 

Gràcies Eduard, repetirem! 
 

Joan - 15/11/2015 

 
                     
 
 

  
 

Tot un enc ert "convidar" el 
mag Eduard a la nostra 
celebració. Un espectacle de 

primera, l 'Eduard un mag molt 
màgic i  encara millor com a 
persona, proper, generós i 
molt flexible adaptant-se 

perfectament a les necessitats 
de la festa. De 1 a 10 ?, un 10.  
 

Gràcies Eduard, ho vàrem 

passar molt bé!!!. 
 

Ramón – 10/11/2015 
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OPCIÓ 2:     Espectacle de  

Màgia de prop 
  

 

 

En què consisteix? 

 
La màgia de prop és un format ideal quan el públic és 
reduït (unes 20-25 persones com a màxim). 

 
Sens dubte, es tracta d'una de les modalitats de màgia més 
sorprenents, doncs els efectes tenen lloc a escassos 
centímetres dels espectadors, i es crea una atmosfera 
màgica molt íntima. 

 
El mag fa el seu espectacle assegut en una taula, envoltat 
per tots els espectadors, que seguiran amb atenció i emoció 
l'espectacle d'inici a fi.  

 

Tipus de públic: 

Adult o adolescent. 

Durada: 

1 hora, aproximadament. 

 

 

 
Molt bo! Érem 72 persones a la 
festa d'aniversari i  absoluta-

ment tots, petits i  grans, vam 
seguir la seva actuació sense 
perdre detall.  
 

L'Eduard a més de ser tot un 

professional té la virtut de 
caure bé des del primer 
moment.  

Absolutament recomanable. 
 

Anna - 07/07/2015 
 

 
 

 
 

Moltes gràcies Eduard! La 
actuación fue increíble! Todos 
alucinamos con todos los 

trucos! TODOS! Quería 
agradecer en nombre de todos 
que vinieras y realmente ese 
plus especial que nos diste con 

tu hora 15 de actuación! He 
tenido el placer de conocerte y 
nos volveremos... Un abrazo! 
 

Óscar – 23/09/2014 
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OPCIÓ 3:     Espectacle de màgia 

de prop itinerant 
  

 

 

En què consisteix? 

Aquest és el format ideal per animar situacions de còctel o 
aperitius. 
 

El mag va circulant entre els diferents grups de convidats, 
oferint a cada grup o taula un petit espectacle de màgia 
de proximitat de curta durada.  

 

A diferencia de les opcions anteriors, l’espectacle no es 

realitza per a tothom alhora, sinó que és el mag el que es 

desplaça transportant un espectacle a cada grup. 

 

L’espectacle es realitza amb objectes petits (cartes, 

monedes, bitllets, anells, etc.) que el mag porta a sobre, o 

que són facilitats pels propis espectadors. Es tracta d’un 

tipus de màgia que sempre és molt ben rebuda, doncs els 

efectes tenen lloc pràcticament en les pròpies mans dels 

espectadors.  

 

La màgia de prop itinerant ajuda a crear un molt bon 

ambient entre els convidats i us puc assegurar que us 

felicitaran per la bona estona que passaran.  

 
 

Tipus de públic: 

Adult o familiar. 

Durada: 

60-90 minuts, aproximadament  

Nota: La durada fàcilment adaptable a les necessitats de 
l’esdeveniment. 

 

 
No et coneixíem; et vaig trobar 
a la xarxa. Vaig mirar un vídeo. 

Et vaig trucar: volíem que la 
teva màgia fos un regal 
d'aniversari. La nostra 
germana Montse feia 50 anys. 

Gairebé tota la família, trenta-
quatre, a Calabuig -Alt 
Empordà-. El  mag Eduard ens 
va deixar astorats, 

esmaperduts... i  molt feliços! 
Ens vam creure els trucs... 
perquè eren trucs, oi? Vam 

passar una hora increïble, en el 
sentit estricte de la paraula: 
INCREÏBLE. Un gran 
professional, amb un gran 

sentit de l 'humor. Un gran 
comunicador, proper i  senzill , 
alhora. No dubteu a comptar 
amb l'Eduard per fer un gran 

regal del qual gaudireu tots i 
totes. Gràcies, Eduard! Per 
cert, com vas encertar el meu 

pensament? Com vas saber 
que pensava en Pau Casals? 
 

Angelina Amat - 16/04/2017 

 
 

 



 

 
 
 
 

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

Totes les opcions inclouen: 

 Espectacle de màgia professional  

 Equip de so i micròfon, en cas que sigui necessari. 

 Teló de fons (opcional, i si l'espai ho permet) 

I també... 

 Milers d'hores d'assaig i de rodatge perquè tots 

pugueu gaudir d'una hora memorable 

 La garantia de que us agradarà! * 

 
* Confio tant en la qualitat de l’espectacle que ofereixo, que si no 

quedeu contents –si el públic no es diverteix i sorprèn– us 
ofereixo com a garantia renunciar a cobrar l’import de 
l’espectacle. 

 

 

El meu estil de màgia 
 

Tots els meus espectacles es caracteritzen per: 
 

 Un estil de màgia divertit, alegre, dinàmic i molt 
participatiu. 

 Una màgia de qualitat, combinada de manera que 
tots (grans i petits) pugueu gaudir de l'espectacle. 

 La varietat d’efectes (visuals, còmics, mentals, etc.). 

 Un gran respecte cap als espectadors. 

 L’objectiu prioritari que tothom passi una molt 
bona estona. 

 

Com que una imatge val més que mil paraules, us convido 
a mirar els vídeos que tinc a la meva pàgina web. Serà el 
que millor us mostrarà el meu estil. 

 

 

 

 
 
Moltes gràcies Eduard! La teva 

actuació va ser el millor regal 
de la nit. Tots el convidats 
m´han felicitat per la teva 

contractació. La teva simpatia i 
professionalitat ens va captivar 
a tots.  
 

L´espectacle... espectacular! 
Gràcies per formar part d´una 
nit màgica per tots nosaltres. 
 

Ivan – 23/07/2014 
 
                     
 

 
 

 
 

Eduard només volia agrair-te la 
meravellosa actuació de l 'altre 
dia. Celebràvem els 18 anys 
dels nostres fills i van quedar 

entusiasmats amb la teva 
actuació. Encara estem tots 
bocabadats! De veritat que va 
ser una estona estupenda.  
 

Molt recomanable per 
qualsevol que vulgui passar 
una molt bona estona! Espero 

que no fos la darrera vegada 
que poguéssim fruir de la teva 
màgia perquè estic segura que 

algun dia ens tornarem a 
trobar! 
 

Anna – 08/07/2014 

                  
 
 

  

Gràcies Eduard per fer-nos 
gaudir a tota la família de la 
teva màgia i simpatia. Per la 

meva tieta va ser un dia molt 
feliç i  tots tenim un gran 
record. Esperem poder veure't 
en altres ocasions.  

Una abraçada,  
 

Elisenda – 23/02/2014 
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Tarifes 
 

El preu de l’actuació depèn de la data i de les 

característiques de l’esdeveniment (població, necessitat 

d’equip de so, nombre de persones, etc.).  

Ofereixo un espectacle professional amb una excel·lent 

relació qualitat-preu.  

 

Contacteu amb mi, amb les dades del vostre esdeveniment, 

i us enviaré un pressupost personalitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 676 528 350  

magia@eduardjuanola.com 

 

 

Més informació:  

 www.eduardjuanola.com 

 
 
Hola Eduard, estic recordant 

aquests moments màgics amb 
els que ahir ens vas captar tota 
l 'atenció. Moments doblement 

màgics perquè vaig veure com 
tota la família gaudia amb la 
teva actuació. Avui encara en 
parlen tots. Un espectacle, on 

el somriure dels assistents no 
es va apagar en cap moment. 
 

Moltes gràcies va ser el meu 

millor aniversari i  el de la 
majoria de la família. Va ser un 
gran encert trucar-te. 
T'envio un fins aviat! 

 
Núria – 05/05/2014 
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