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"UMA ATMOSFERA
IMAGINATIVA ONDE O
FANTÁSTICO INTERAGE
COM A SUBTILEZA E A
ESPONTANEIDADE
AFÁVEL."

FORMATO
CLOSE-UP
Qualquer das intervenções é feita num
formato close-up, em que as pessoas têm
interação directa com os truques, por
experiência é o formato que mais surpreende
o público.

A duração deste formato varia entre uma a
três horas, onde tentamos sempre adaptar da
forma à necessidade do cliente.
Todos os clientes que procuram este serviço
tentam dar um toque mágico no seu evento, e
é por isso que através da magia ajudo a tornar
o dia ainda mais especial para todos os
presentes com os quais tenho o prazer de me
cruzar.
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CLOSE-UP

SINOPSE
A magia nem sempre é a opção
imediata quando planeiam um
evento, mas deixem-me que vos
conte um pouco da minha
experiência enquanto mágico nos
muitos eventos onde já trabalhei.
Normalmente acabo por parecer um
convidado, e só quando começo a
falar com as pessoas é que começam
a aperceber que na verdade estou ali
ao seu serviço, para através da ilusão
criar momentos divertidos e muitas
vezes inesquecíveis.
Não é de estranhar que após um
truque comecem a chamar um
colega, ou mais um amigo para se
juntarem ao grupo para tentarem
decifrar o que os seus olhos (não)
estão a ver.
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É na relação com as pessoas que eu
realmente sou feliz, e tento que a
minha presença seja um reflexo disso
mesmo, tento escolher os momentos
e os truques ideais para cada pessoa
ou local, de forma a conseguir
conquistar até aquele mais
desconfiado que não se deixa
enganar.
CLOSE-UP

"NÃO PODÍAMOS TER
TIDO MELHOR IDEIA
QUE TER MAGIA NO
NOSSO EVENTO,
CORRESPONDEU EM
PLENO ÀS NOSSAS
EXPECTATIVAS E
QUANTO AOS
CONVIDADOS, NEM
SE FALA."
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CONTACTO| (+351) 963 581 056

EMAIL| OZEMAGICO@GMAIL.COM

