SINÒPSI

Un gran mag i un preciós teatre. Què més necessites per gaudir
d'un bon espectacle de màgia? Pot ser que els jocs de màgia
surtin bé, o que la partenaire col·loqui els objectes a lloc que el
mag no perdi els papers a mig l'espectacle...
No! Tot això és superflu. Per gaudir d'un bon espectacle de màgia
has d'estar-hi TU i els teus entre el públic. I veuràs com les coses
volen, exploten, reboten, apareixen i desapareixen. Tot això davant
els teus ulls i ben a prop! A part, els artistes són guapos i fan bona
olor. Com a mínim al principi de l'espectacle.
L'espectacle, apte per a tots els públics, compta amb diferents
lectures que engrescarà tant a grans com a petits.

SINÒPSI
TÍTOL
El Gran Cassanyes i Marie de la Mer
DURADA
60 Minuts
IDIOMA
Sense text
PÚBLIC
Per a tots els públics

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
El Gran Cassanyes i Marie de la Mer és un espectacle de màgia visual
que combina diverses disciplines de les arts escèniques per poder
oferir, no un espectacle de màgia, sinó tota una experiència escènica.
La màgia més sorprenent és combinada amb l'error i l'absurd del clown
per tal de rompre amb tots els estereotips del món de l'il·lusionisme.
Un Mag que no és elegant i una partenaire que només s'equivoca
creen tot un món màgic per explorar.
L'espectacle, apte per a tots els públics, és el primer espectacle del seu
estil que compte amb una línia dramatúrgica que enganxa
l'espectador a la butaca mentre avança en la història i en la relació
que es forma entre els dos protagonistes: El Gran Cassanyes i la
mateixa Marie de la Mer.
Per altra banda, la formació de la companyia permet presentar els jocs
de màgia més sorprenents i divertits. Cada joc que es presenta ha
estat minuciosament estudiat i donat la volta per tal de crear una
experiència única i emocionant per al públic.
El Gran Cassanyes i Marie de la Mer és un espectacle sense paraules,
però que parla de la cooperació i el respecte a través d'un show de
màgia aparentment desastrós, però que deixa entreveure les escletxes
d'allò impossible que desperta de les mans dels seus protagonistes.

OBJECTIUS
01

Realitzar un espectacle de qualitat entretengut i per a
tots els públics.

02

Crear un espai d'humor on la màgia permeti a la gent
evadir-se i a on puguin permetre's riure voltant de la família
i dels seus.

03

Mesclar el teatre, el clown i la màgia per crear un espectacle
únic.

04

A través de l'espectacle, transmetre a les noves generacions
la importància de la cooperació, el respecte i la feina en
equip donant espai i força al personatge, sempre silenciat,
de la dona «partenaire».

NECESSITATS TÈCNIQUES
I ESPAI ESCÈNIC

L'espectacle es presenta en
espais d'interior i amb una
il·luminació molt bàsica. Un
espectacle senzill per poder-se
adaptar a les necessitats de
cada sala.

10 PC’s de 1000w
Projector
Equip de so

Escenari pla i frontal d'un mínim
de 7 x 5 metres. Disponible el dia
abans o el matí del dia de la
funció.
Altres necessitats:
Camerino per a dues persones
Aparcament i espai de càrrega i
descàrrega

LA COMPANYIA
Cassanyes és una
companyia transgressora
dins el món de la màgia. Les
seves dues línies de treball
és podrien definir com la
màgia dins el teatre i el
teatre dins la màgia.
Compta amb diversos
espectacles de creació
pròpia que han sorprès a
espectadors d'arreu del
continent. A part, també ha
col·laborat en diversos
muntatges com a assessor
màgic i escènic.

LA PRODUCTORA
Cultural-ment és una productora mallorquina amb
més de 15 anys d’experiència en la creació i la difusió
d’espectacles. Ha dut la producció de més d'una
desena d'espectacles com Anar a Saturn i Tornar de
Marta Barceló, Coloma de Marina Collado, Els altres de
Salvador Oliva o Jo, Odisseu amb Rodo Gener

PRESSUPOST

PRESSUPOST DESGLOSSAT

PREU

EL GRAN CASSANYES I MARIE DEL MER

1450€

IVA 21%

304,50

TOTAL

*Aquest preu inclou drets d’autor i tècnic

1754,50*

CONTACTE
Joan Cassanyes Roig
info@cassanyesmagia.com
661 986 428
www.cassanyesmagia.com

