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XVI Memorial
Li-Chang
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13 de febrer

21 de febrer

A

Charlie Mag

Màgia i Humor

es de l’àmbit de Badalona
Educadora presentem
aquesta16a edició del Festival
Internacional de Màgia.

Un any més, en el mes de febrer,
floreix la màgia, recordant Joan Forns i
Jordana, “Li-Chang” (1916-1998) en el
centenari del seu naixement.

quest any presentem un
combinat únic dins del festival,
un còctel de màgia de prop i
molt d’humor. Un espectacle
irrepetible amb tres primeres figures, dos
mags increïbles com són Isaac Jurado i
Dani DaOrtiz, i l’humorista Pep Plaza,
que ens presentaran una vetllada màgica
en format cabaret.

Moments màgics

S

’obre el teló. Charlie Mag crea
un escenari sobrenatural capaç
de suscitar, per si mateix,
sentiments de misteri. Jocs
d’enginy, humor i un toc de romanticisme
en plena penombra, convertiran cada
moment en pura màgia.
Elements estranys i exòtics, però
a la vegada fascinants, apareixen i
desapareixen, es transformen, canvien de
color, aparença i textura. Tot és el que no
és i no sembla el que realment és. Del que
sí estic segur és que podreu viure tot un
ventall de…

Per això farcim d’Il·lusió tots el racons
de la ciutat, amb xerrades, espectacles
i recuperant els tallers de màgia, per
seguir creant escola i afició.

TEATRE BLAS INFANTE
Diumenge 21 de febrer — 18 h
Preu — 6 euros
Durada — 60 minuts

Enric Magoo. Director artístic del Festival.

TEATRE PRINCIPAL
Dissabte 13 de febrer — 21 h
Preu — 18 euros
Durada — 90 minuts
Gènere — Màgia

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i creació — Charlie Mag
Il·lusionista — Charlie Mag
Partenaire i regidora — Núria Granell
Ho organitza: La Xarxa

FITXA ARTÍSTICA
Direcció — Enric Magoo
Il·lusionistes — Isaac Jurado i Dani DaOrtiz
Humorista — Pep Plaza
Vegeu la informació dels descomptes al final del programa.

26, 27 i 28 febrer

Gala Internacional de Màgia

E

l director del Festival Enric
Magoo ens presenta en aquesta
XVI edició el plat fort del Festival
amb Mags i il·lusionistes vinguts
d’arreu del món. Les gales internacionals
d’aquest 2016 ens deixaran un cop més
bocabadats, realitzant l’impossible dalt
de l’escenari del Teatre Zorrilla.
Enguany de la mà del mestre de
cerimònies, Pepin Banzo, trobarem
vingut de França el mag Kenris Murat
amb un número de màgia i tango.
També del continent europeu podrem
veure el belga Sebastien Dethise amb la
incorporació de malabars dins del seu
espectacle de màgia.
Com a representant català trobarem el
mag Txema, amb el seu número més
espectacular que l’ha portat a actuar a
gairebé tots els continents.

TEATRE ZORRILLA
Abonament B:

Divendres, 26 de febrer — 21 h
Abonament A:

Dissabte 27, de febrer — 21 h
Diumenge 28, de febrer — 12 h
Diumenge 28, de febrer — 19 h
Preu
20 euros
Excepte gala matinal — 14 euros
Durada — 90 min
Gènere — Màgia
FITXA ARTÍSTICA
Direcció — Enric Magoo
Presentació — Pepin Banzo
Mags — Kenris Murat, Sebastien Dethise,
Txema, Ernesto Planas i Double Fantasy

24 de febrer

6 de març

Tria 33 Extra

A

Li-Chang, el
dimoni groc

E

l documental “Li-Chang, el
dimoni groc” s’endinsa en la
llegenda del gran mag xinès per
recuperar el llegat de Joan Forns
i Jordana, un badaloní de soca-rel amb
múltiples personalitats artístiques que,
després d’assistir al debut de Fu-Manchú
al teatre Apolo de Barcelona l’any 1933,
decideix convertir-se en un dels mags
orientals més sol·licitats del moment.
Un documental del Tria33 i l’Àrea de
Culturals de TV3 amb la col·laboració
de Lavinia Audiovisual. Amb guió i
direcció de Carlota Casas, i realització de
Fernando Solanes.

De l’Amèrica Central pujarà a l’escenari
el cubà Ernesto Planas, un autèntic
innovador de la màgia i considerat un
dels millors mags del món.

Gala Solidària
de Màgia
quest any la gala solidària torna
al Teatre Blas Infante, a través
de solidarimàgia, per recaptar
fons per anar a fer màgia a les
zones més desfavorides de la República
Dominicana (Amèrica Central).
Tres fantàstics mags joves catalans,
Christian Cooker, Manu Llari i Maria
Altés, seran els encarregats de fer-nos
passar una vetllada plena d’il·lusió.
La presentació anirà a càrrec del jove
manresà Mag Caru.

TEATRE BLAS INFANTE
Diumenge, 6 de març — 18 h
Preu — 4 euros
Durada — 90 min

I des d’Ucraïna “Double Fantasy”
format per Vitaly i Olena, posarà
a escena una història d’amor amb
espectaculars efectes màgics.

TEATRE PRINCIPAL
Dimecres, 24 de febrer — 19 h
Vegeu la informació dels descomptes al final del programa.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció — Mag Nani
Presentació — Mag Caru
Mags — Christian Cooker, Manu Llari
i Maria Altés

26, 27 i 28 febrer

Dissabte 27, de febrer — 21 h
Diumenge 28, de febrer — 12 h
Diumenge 28, de febrer — 19 h
Preu
20 euros
Excepte gala matinal — 14 euros
Durada — 90 min
Gènere — Màgia
FITXA ARTÍSTICA
Direcció — Enric Magoo
Presentació — Pepin Banzo
Mags — Kenris Murat, Sebastien Dethise,
Txema, Ernesto Planas i Double Fantasy

De l’Amèrica Central pujarà a l’escenari
el cubà Ernesto Planas, un autèntic
innovador de la màgia i considerat un
dels millors mags del món.
I des d’Ucraïna “Double Fantasy”
format per Vitaly i Olena, posarà
a escena una història d’amor amb
espectaculars efectes màgics.

Vegeu la informació dels descomptes al final del programa.

Mag Txema — Catalunya
Màgia argumentada

Abonament A:

28 de febrer — 19 h

Gala Internacional de Màgia

Gala Internacional de Màgia

Menció
Honorífica

L

a Menció Honorifica dins del
Memorial Li-Chang es concedeix
a una personalitat o empresa del
món de la màgia en reconeixement
a la seva carrera artística i trajectòria
professional. Es lliurarà públicament
durant la Gala Internacional.

Menció honorífica dels
anys anteriors

Double Fantasy— Ucraïna
Grans il·lusions

Com a representant català trobarem el
mag Txema, amb el seu número més
espectacular que l’ha portat a actuar a
gairebé tots els continents.

Divendres, 26 de febrer — 21 h

Kenis Murat — França
Manipulació

També del continent europeu podrem
veure el belga Sebastien Dethise amb la
incorporació de malabars dins del seu
espectacle de màgia.

Abonament B:

Sebastien Dethise — Bèlgica
Màgia i circ

Enguany de la mà del mestre de
cerimònies, Pepin Banzo, trobarem
vingut de França el mag Kenris Murat
amb un número de màgia i tango.

TEATRE ZORRILLA

Ernesto Plana — Cuba
Màgia general

E

l director del Festival Enric
Magoo ens presenta en aquesta
XVI edició el plat fort del Festival
amb Mags i il·lusionistes vinguts
d’arreu del món. Les gales internacionals
d’aquest 2016 ens deixaran un cop més
bocabadats, realitzant l’impossible dalt
de l’escenari del Teatre Zorrilla.

Pepin Banzo — Aragó
Polifacètic músic il·lusionista

Gala Internacional de Màgia

26 de febrer — 21h

2008 — Teresa Gutsens de
l’establiment “Màgicus”
2009 — Joan Nieto “Gargot”
2010 — Botiga “El Rei de la Màgia”
2011 — Xavier Sala “Xevi”
2012 — Francesc Andreu “Màgic Andreu”
2013 — Capsa de “Magia Borrás”
2014 — Ediciones Marré
2015 — Juan Tamariz

Premi Li-Chang
de Badalona

E

l Premi Li-Chang es lliura a
aquell mag o grup que actuï a
les gales de màgia i obtingui el
reconeixement més gran per
part del públic assistent. Per a aquest
fi es disposarà d’un sistema de votació
durant les gales de divendres, dissabte
i diumenge matí. El premi es lliurarà
durant la gala del diumenge, 28 de febrer,
a la sessió de tarda.

Li-Chang

A

rtista de gran projecció
internacional, el badaloní Joan
Forns i Jordana ‘Li-Chang’ va
destacar per la creativitat i
elegància amb què posava en escena fins i tot
els números més senzills. Les seves “revistes
fantàstiques” són una autèntica fita de les arts
escèniques del segle XX. Si Joan Brossa el va
definir com l’últim mestre de l’il·lusionisme
clàssic català, també és cert que Li-Chang
és un exemple de renovació per a les noves
generacions d’il·lusionistes.

(Jordi Jané, autor de la biografia Li-Chang,
el xinès de Badalona)

Museu de Badalona. Inv 16338

Actuacions, tallers i
xerrades de màgia
ACTUACIONS
Gaudiu dels espectacles de màgia que tindran lloc a totes les biblioteques de la ciutat.

ALTRES ACTIVITATS MÀGIQUES

Biblioteca Canyadó
i Casagemes – Joan
Argenté
A càrrec de Brando i
Silvana

Hospital Universitari
Germans Tries i Pujol
Màgia solidària
amb Mag Adan Xou

Dimarts, 9 de febrer — 18 h

Biblioteca Llefià –
Xavier Soto
A càrrec d’Enric Magoo

Biblioteca Lloreda
A càrrec de Selvin
Dijous, 11 de febrer — 18 h

Biblioteca Sant Roc
A càrrec del Màgic Sergio
Dijous, 18 de febrer —
 18 h

Centre Cultural
l’Escorxador Nau-3
Espectacle de màgia
juvenil
A càrrec de Joana Andreu
Dimecres, 24 de febrer — 18 h

Biblioteca Sant Roc
A càrrec del Mag Gerard
Dijous, 25 de febrer — 18 h

Dimecres, 10 de febrer — 18 h

Biblioteca Pomar
A càrrec de Selvin

Biblioteca Can
Casacuberta
A càrrec del Mag Marin

Dimecres, 2 de març — 18 h

Dijous, 11 de febrer — 18 h

TALLERS

CONFERÈNCIES I
XERRADES MÀGIQUES

Aprenent de mag
Per a nens i nenes de 6 a
12 anys.

Biblioteca Pomar
A càrrec del Màgic Sergio

Material dels tallers a càrrec
de Màgicus i Magia Borrás.
Cal inscripció prèvia.
Màxim 15 inscripcions
per taller.

Biblioteca
Can Casacuberta
A càrrec del Mag David

10, 17 i 24 de febrer —
17.30 h

18 i 25 de febrer i 3 de març
— 18 h

Biblioteca Canyadó
i Casagemes – Joan
Argenté
Conferència
“La Màgia, un recurs per
aprendre i emocionar”
Treball final de carrera de
Marta Lairisa Carballés
amb la màgia de Sergio
Rodríguez Martín
Dijous, 3 de març — 17.30 h

Dimarts 9 de febrer
— 10.30 h

“Fundación Abracadabra de
Magos Solidarios”.
Escola d’Educació
Especial Llevant (IMSP)
Actuació de màgia
a càrrec d’Enric Magoo
Divendres 12 de febrer
— 15.30 h
Av. Martí Pujol, 110.
Badalona.
Restaurant la Sargantana
Sopar entre mags.
Màgic Txema i Enric Magoo
Dimecres 17 de febrer — 21 h

Carrer de Sant Sebastià, 2,
Badalona.
Reserves 934 64 22 16
Bar El Círcol
“A un pam del nas”
Màgia de prop, amb
Alouette, Guillem Bautista i
Alvaro Albaladejo
Dijous 18 de febrer — 19.30h

Sant Anastasi, 2
Badalona.

Restaurant Ca l’Arqué
Sopar amb màgia de
prop. Mag Eugeni

Divendres 19 de febrer
— durant el sopar

Carrer d’Arnús, 89,
Badalona.
Reserves 934 64 12 22
Cafeteria La Granja
Exposició de fotografies
i programes “16 anys de
Memorial Li-Chang”
Febrer i Març

#QuantCreusQueVal
“Màgia amb el Mag
Guillem Bautista”
Dissabte 20 de febrer
— 21 h

Prim, 177, Badalona.
Danzalona
Taller i actuació de màgia
“Aprenent de mag”
a càrrec d’Enric Magoo

Diumenge 21 de febrer — 11 h

C. de Saragossa, 5
Badalona.
(Inscripció prèvia)

933 97 85 82
info@danzalona.com

Saltamartí Llibres
Actuació de màgia
a càrrec de “David el Mag”

Dissabte 27 de febrer — 12 h

C. Canonge Baranera, 78.
Badalona

Geocerca ‘Les ombres
de Li-Chang’
Un joc de pistes que et
conduirà al món màgic de
Li-Chang. Una aproximació
a la figura de Joan Forns i
Jordana, el més internacional
dels il·lusionistes badalonins.
www.badabiblios.cat

Venda de Localitats
HORARIS DE TAQUILLA

DESCOMPTES

Teatre Zorrilla

30 % de descompte
— Grups de més de 25
persones
— Amics del Teatre
Zorrilla

— de 18 a 20.30 h
— Dues hores abans de l’inici
de l’espectacle al teatre on
tingui lloc la funció.

25 % de descompte
— Més grans de 65 anys
— Menors de 26 anys

C. Canonge Baranera, 17.
08911 Badalona
T. 93 384 40 22
Dijous, divendres i
dissabte

Descomptes aplicables a
una entrada per carnet i
només a les taquilles dels
teatres.
Descomptes no
acumulables.

15 % de descompte
— Carnet de les
biblioteques
— Grups de més de 10
persones
— Famílies nombroses i
carnets adherits
HO ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

HO PATROCINA:

HI COL·LABORA:

Disseny: Estudi Ramon Carreté

