
 

  

PROGRAMA 



 

  

Organitzat per Casa Museu de la Màgia i patrocinat per l'Ajuntament de Polinyà del 

Xúquer aquest proper 25, 26 i 27 de febrer tindrà lloc la 4ª edició del Festival Polinyà 

Màgic amb espectacles per a tota la família. 

PROGRAMA 

MAGIA DE PROP & JAM SESSION 

Divendres 25 Màgia de prop i presentació del Festival a les 20 h. A la sala multiusos 

del Centre Cultural.  Màgia de prop amb Sofia Lerma i Magics Bufons & Jam Session. 

Gratuït fins completar aforament. 

MÀGIA VISUAL I TREPIDANT 

Dissabte 26 Gala inaugural a les 18 h. Al Centre Cultural amb Nuel Galán, per a tots 

els públics. Cal compra d'entrada a 2 € 

MENTALISME I MISTERI 

Dissabte 26 Gala mentalisme a les 20h. Al Centre Cultural amb Javier Botia, per a 

joves i adults. Cal compra d'entrada a 2 € 

MÀGIA DE CARRER 

Diumenge 27 Espectacle de carrer a les 12:30 h.  A la Plaça Major amb Carlos Sicilia 

per a tots els públics. Gratuït. No necessiteu reserva. 

LA MÀGIA MÉS BOJA, TERNA I DESTERNILLANT 

Diumenge 27 Gala de cloenda i entrega Premi Polinyà Màgic a les 18 h. Al Centre 

Cultural amb Kayto, per a tots els públics . Cal compra d'entrada a 2 € 

 

 

COMPRA D’ENTRADES ONLINE 

COMPRA D’ENTRADES PRESENCIAL A CASA MUSEU DE LA MÀGIA                                

Dimecres 23 febrer de 19 a 20 h. / Dijous 24 de 19 a 20 h. / Divendres 25 de 18 a 19 h                      

Click per reservar 

https://www.casamagica.org/eventos
https://www.casamagica.org/eventos
https://www.casamagica.org/eventos
https://www.casamagica.org/eventos
https://www.casamagica.org/eventos


 

  

ARTISTES 

 

 

 

 

 

 

MAGIA DE PROP & JAM SESSION 

Presentació del Festival per part dels Màgics Bufons i l’Ajuntament de Polinyà de 

Xúquer, i màgia de prop a càrrec de Sofia Lerma, Maga valenciana amb sòlida 

trajectòria i de Màgics Bufons, directors artístics del Festival, amb la seua màgia 

impactant i divertida. A més de Jam Session oberta a mags voluntaris.  A la sala 

multiusos del Centre Cultural. Gratuït fins completar aforament. 

 

 

 

 



 

  

MÀGIA VISUAL I TREPIDANT 

Nuel Galán, jove mag valencià amb diversos premis. Participant i finalista al 

programa 'Pura Màgia' de RTVE ens sorprendrà amb una màgia actual a un 

ritme trepidant que et deixarà bocabadat. Per a tots els públics. . Cal compra 

d'entrada a 2 € 

 

 

 

 

 



 

  

MENTALISME I MISTERI 

Javier Botia, campió mundial de mentalisme. Creus que es pot anticipar el 

futur, llegir la ment i endevinar allò impossible?  Després d'aquest espectacle 

sortiràs convençut haver presenciat una cosa extraordinària, sempre amb un 

toc divertit. Més de 100.000 espectadors no s’ho expliquen.  Per a joves i adults. 

Cal compra d'entrada a 2 € 

 

 

 

 



  

MÀGIA DE CARRER 

Diumenge 27 Espectacle de carrer a les 12:30 ha la Plaça Major amb Carlos 

Sicilia mag saragossà especialista en màgia familiar i còmica de carrer amb 

incomptables actuacions en el seu haver. Riuràs i sorprendràs a parts iguals 

amb aquest singular mag. Gratuït. No necessiteu reserva. 

 

 

 

 



  

LA MAGIA MES BOJA, TENDRA I DESTERNILLANT 

Kayto és mag, clown i músic que pertany a la tercera generació d'una família 

dedicada al món del circ. Els seus espectacles són pura bogeria, però una 

bogeria tendra i de vegades surrealista. Un espectacle per a tots els públics que 

farà aflorar el teu xiquet interior. Per a tots els públics. Cal compra d'entrada 

des de 2 € 

 

 

 



 

COMPRA D’ENTRADES PRESENCIAL A CASA MUSEU DE LA MÀGIA                                                    

Carrer Pizarro,16 a Polinyà de Xúquer                                                                                    

Dimecres 23 febrer de 19 a 20 h. / Dijous 24 de 19 a 20 h. / Divendres 25 de 18 a 19 h                      

Click per reservar 

COMPRA D’ENTRADES ONLINE 

EN 

TRA  
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https://www.casamagica.org/eventos
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