Espectacles de màgia
Comunions

Presentació
En aquest document, et presento
algunes propostes per animar d’una
manera màgica la celebració d’una
comunió.
Totes les opcions tenen l’objectiu que
tant els nens com tota la família,
passeu una vetllada entretinguda,
divertida i plena de sorpreses.
Desitjo que trobis alguna opció que
encaixi amb el que estàs buscant. Si no
és així, no dubtis a consultar-me
qualsevol idea que tinguis.
Eduard Juanola

OPCIÓ 1: Espectacle familiar
de màgia de saló

En què consisteix?
Aquesta opció consisteix en un espectacle de màgia de
saló familiar, on es combinen efectes còmics, visuals,
mentals, etc., amb un estil de màgia proper, dinàmic i
divertit.
No és un espectacle exclusivament infantil, sinó que està
dissenyat perquè sigui un moment d’entreteniment
compartit per tota la família. En aquest sentit, és ideal per
a celebracions de comunions, doncs està pensat per a què
tan els nens com els adults us divertiu, passeu una molt
bona estona i us quedeu al final amb la sensació d’haver vist
molt bona màgia.

Continua sent inoblidable el
toc màgic que l'Eduard va
donar a la comunió dels
nostres fills; nens i adults no li
treien l'ull de sobre intentant
descobrir els seus trucs, però
va ser impossible, un gran
MAG!!! També és d'agrair el
seu tracte, amable, proper...
Moltes gràcies per tot!!!
Teresa - 29/07/2015

Per aconseguir-ho, sempre adapto l'espectacle a les
característiques de l'esdeveniment (al número de persones,
a les edats dels nens, a l’espai disponible, etc.).
L'espectacle és molt participatiu (sempre des del màxim
respecte cap als espectadors), amb un protagonisme
especial per part del nen/a homenatjat.
Us puc assegurar que, si esteu atents, li podreu fer una foto
amb la boca oberta!

Tipus de públic:

Fantàstic!!! Gràcies per fer la
festa de la primera Comunió
de la Silvia encara més màgica.
Un espectacle molt recomanable tant pels grans com pels
més petits. Vam quedar tots
bocabadats.
Ànims i fins aviat!!!
Beatriu – 25/05/2015

Familiar.

Durada:
1 hora, aproximadament.

www.eduardjuanola.com
magia@eduardjuanola.com
Tel. 675 528 350

OPCIÓ 2: Espectacle familiar
+ Taller de màgia

En què consisteix?
Aquesta proposta consta de 2 parts:

1) Espectacle:


En primer lloc, tota la família gaudeix d'un
espectacle de màgia de saló (veure opció 1).

2) Taller:






Després de l'espectacle, em poso en una taula amb
els nens i nenes, i els ensenyo a realitzar alguns
efectes de màgia senzills.
En el taller aprendran a realitzar jocs de màgia
amb objectes quotidians (cartes, monedes, clips,
papers, etc.), per a poder-los fer també després a
casa.
És una opció que agrada molt als nens, doncs després
d'haver estat espectadors, esdevenen protagonistes
i tenen l'oportunitat d'identificar-se com a mags.

Tipus de públic:

L'espectacle de l'Eduard va ser
la cirereta del pastís en la
celebració de la comunió de les
nostres filles! Realment va
aconseguir que tant grans com
petits gaudíssim molt amb
cadascun dels seus trucs i li va
donar un toc màgic molt
especial a la nostra festa.
Totalment recomanable a tots
aquells qui esteu indecisos: un
encert garantit, no us n'arrepentireu.
Gràcies Eduard per fer-nos
passar tan bona estona, molta
màgia i fins aviat!!!
Eva - 15/06/2015

Al·lucinant! Tant petits com
grans vam disfrutar amb
l'espectacle, l'Eduard ens va
deixar a tots bocabadats.
Molt recomanable, tant l'espectacle com la posada en
escena i l'habilitat que té
l'Eduard per animar el públic. I
això que erem uns quants! Va
ser un èxit rotund. Gràcies
Eduard!

Familiar.

Durada:
Espectacle: 45-50 minuts - Taller: 30-40 minuts

Família Palau – 25/05/2015

Beatriu - 25/05/2015

www.eduardjuanola.com
magia@eduardjuanola.com
Tel. 675 528 350

Quina és la millor opció pel
vostre esdeveniment?
L’espectacle de màgia de saló és molt versàtil i es pot
realitzar en pràcticament qualsevol celebració de comunió.
Recomano tenir en compte l’opció “Espectacle + Taller”
en els següents casos:


Quan hi ha pocs nens/es (màxim 15) i aquests
tenen edats relativament similars.



Quan al nen/a homenatjat li agrada molt la
màgia, i fins i tot n’és aficionat (en aquest cas,
aquesta opció li encantaria).



Si busqueu algun tipus d’animació original i
diferent per l’esdeveniment.

Havíem contractat altres mags
en altres ocasions, i hem de dir
que l’espectacle de l’Eduard va
complir
perfectament
les
expectatives. La màgia que fa
és excel·lent i els trucs molt
bons.
No només els petits s’ho van
passar bé, sinó que els grans
també encara parlem de com
s’ho va fer!
Ernest – 02/06/2014

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 petits i
grans pugueu gaudir d'una hora memorable
 20 anys d’experiència realitzant tallers de màgia en
tot tipus d’esdeveniments
 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.

Eduard, tot i que ja t'ho vaig
dir, l'actuació va ser fantàstica i
vas deixar a grans i petits amb
la boca oberta. Els petits no es
van bellugar de la cadira en
tota l'estona (això és un gran
mèrit!!) i els grans no van
perdre interès en cap moment.
Tothom ens va felicitar per la
festa, i per l'espectacle, la
pregunta era "i d'on l'has tret,
és boníssim!!"
Tot el dia de la comunió va ser
molt bonic, i ja la "cirera del
pastís" va ser el berenar de la
tarda amb la teva actuació.
Ens queda un gran record
d'aquest dia !!Moltes gràcies
per tot!
Esther – 10/06/2013
animar el públic. I això que
erem uns quants! Va ser un
èxit rotund. Gràcies Eduard!

www.eduardjuanola.com
magia@eduardjuanola.com
Tel. 675 528 350

Família Palau – 25/05/2015
Teresa - 29/07/2015

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 (petits i grans) pugueu gaudir de l'espectacle.
 Oferir al nen/a homenatjat un protagonisme
especial, fent-lo participar activament en diferents
efectes (si vol, és clar!).

Soc la Laura. Em va agradar
molt els trucs de màgia que vas
fer a la meva comunió. Em va
agradar molt el de les boles de
sabó i el joc del gall. Gracies de
part de tots.
Laura – 26/05/2015

 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.

Tarifes

Nos gustó mucho la actuación.
Toda la familia disfrutamos
mucho y Cristina, que era la
más importante, también.
Muchas gracias de nuevo y
espero que esta temporada
alta de comuniones trabajes un
montón. Si alguien me pide un
mago, ya le doy tus señas.
Arturo – 21/05/2013

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

www.eduardjuanola.com
magia@eduardjuanola.com
Tel. 675 528 350

