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

ESPETÁCULO
06

60

Seis truques num crescendo de ritmo
que falam de vários problemas atuais,
entre eles, que hoje falta mais rua nas
crianças. "Hoje, falta mais rua!"

Num espetáculo onde o imprevisto
está sempre à espreita, e quando
pensa que tudo está sob controle voilà
é surpreendido outra vez!

TRUQUES E PROPLEMAS
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MINUTOS
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ILUSIONISMO

ESPETÁCULO

Nascido em 1994, esta balança com
ascendência em escorpião descobre
aos 15 anos a arte do ilusionismo e, a
partir desse idade, nunca mais pousou
um baralho de cartas.
Porém, paixão, humor e atitude que
lhe falte.

Como todo o espetáculo precisa de
um técnico, nós contratamos um dos
piores Dj's do mundo, o que oferece a
possibilidade de contratar dois
espetáculos, magia e música. Peça-nos
mais informações caso esteja
interessado.

SINOPSE
Levantando vários problemas éticos e
morais que aos poucos estão a cair
em esquecimento e perdem valor.
Tais como por exemplo, a imaginação
ser única e exclusivamente associada
às crianças, sendo que o adultos
recusam-se a fazer parte deste
enredo por estarem demasiado
bloqueados e até mesmo
condicionados a determinadas
condutas.
Porque é que em crianças uma caixa
de cartão pode ser um foguetão, um
barco ou carro. No entanto à medida
que crescemos à uma tendência para
que seja apenas uma caixa de cartão.
Acabando por alcançar todos
espectadores, despoletando a
imaginação dos mais pequenos e dos
mais velhos.
Esta é uma nova proposta de
espetáculo que faz prevalecer uma
arte que seduz pela simplicidade com
que o espectador fica assombrado
com o imprevisível. Um espetáculo
que interage delicadamente com o
espectador, transformando a plateia
em protagonista das ilusões
imaginativas com que o artista a
seduz.
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CORPORATE.

TAP
Pombal
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A ARTE DA
ILUSÃO COM
LINGUAGEM
TEATRAL.
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CONTACTO| (+351) 963 581 056

EMAIL| OZEMAGICO@GMAIL.COM

