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Espectacles de màgia 

Casaments 

 

 

Presentació 

 

En aquest document, us presento 

algunes propostes per introduir un 

“toc” de màgia en el casament que 

esteu organitzant. 

Com a artista, la meva tasca és 

contribuir a que sigui una data 

memorable per tothom, i la màgia és 

un mitjà ideal per aconseguir-ho. 

Desitjo que trobeu alguna opció que 

encaixi amb el que esteu buscant. Si no 

és així, no dubteu a consultar-me 

qualsevol idea que tingueu.  
 

Eduard Juanola 
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OPCIÓ 1:     Espectacle de màgia 

de prop itinerant 
 

 

 

En què consisteix? 

Animació durant l'aperitiu o còctel, per amenitzar el 
moment en què els convidats esperen als nuvis.  
 
Durant aquesta estona, aniré circulant entre els diferents 
grups de convidats, oferint a cada grup o taula un petit 
espectacle de màgia de proximitat de curta durada. 
 
La màgia de prop sempre és molt ben rebuda, doncs els 
efectes tenen lloc quasi en les pròpies mans dels 
espectadors. A més, ajuda a crear un molt bon ambient 
entre els convidats, i té la virtut de trencar el gel entre 
aquells que no es coneixien prèviament entre sí. 
  
Aquesta és l'opció que més recomano per a casaments i la 
més contractada. 
 
 
 

Durada: 

60-90 minuts (tota l’estona que duri l’aperitiu) 

 

 
* Anotació: A partir de 100-120 persones podria ser recomanable 

o necessari l'actuació de dos o més mags. Abans de contractar 
l'espectacle, contacteu amb mi per a poder-vos suggerir quina 
seria la millor opció tenint en compte les característiques del 
vostre esdeveniment. 

 
 
Va actuar durant l'aperitiu a la 
nostra boda i tothom va 
quedar bocabadat. Tots els 
convidats només tenien 
paraules de reconeixement per 
la seva màgia i el seu 
espectacle.  
 
Als nuvis ens va fer 4 trucs/jocs 
i va ser molt bo, va ser una 
gran manera de començar el 
dinar!  
 
Moltes gràcies Eduard, et 
recomanarem a tothom i per 
qualsevol tipus d'ocasió!! 
 

Germán - 03/06/2015 
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OPCIÓ 2:     Espectacle de màgia  

Itinerant + màgia de saló 
 

 

 

En què consisteix? 

Aquesta és una proposta molt més complerta, i us 
encantarà si voleu omplir el casament de màgia. Consta de 
2 parts: 
 
   1)  Màgia de prop itinerant   (VEURE OPCIÓ 1)  
 
   2)  Màgia de saló:  
 

 Després de l'àpat, faré un breu espectacle de màgia 
de saló, per a tothom alhora, amb la col·laboració 
dels nuvis. 
  

 És una opció molt divertida i que encaixa molt bé 
amb la celebració, doncs els efectes de màgia estan 
relacionats amb el motiu de l'enllaç 
matrimonial. 
  

 És un espectacle que serveix molt bé com a 
introducció al vals i a la resta d'activitats. 

  
  

Durada: 
  
60-90 minuts de màgia de prop itinerant i 15-20 minuts de 
màgia d'escena per tots. 
  
 
 
 
 

 

 
 
Gracies! Eduard ets un 
professional! El meu marit esta 
al·lucinant encara per la 
sorpresa que li vam donar, i els 
convidats molt agraïts dels 
teus trucs impressionants... 
Sense dubte, la pròxima 
celebració contarem amb tu.... 
Va ser i serà inoblidable. 
Gràcies per la teva màgia i 
il·lusió. 
 

Lola - 29/11/2014 
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OPCIÓ 3:     Espectacle de  

màgia de saló  
 

 

 

En què consisteix? 

 
Aquesta opció consisteix en un espectacle de màgia de saló 
per als nuvis i convidats, on es combinen efectes visuals, 
mentals, còmics, etc., amb un estil de màgia proper, 
dinàmic i ple de simpatia. 
 
El meu objectiu és contribuir a que pugueu recordar el dia 
del casament d'una manera encara més especial, oferint-vos 
amb la meva màgia una molt bona estona d'entreteniment 
i diversió. 
 
Per aconseguir-ho, sempre adapto l'espectacle a les 
característiques de l'esdeveniment (al tipus de públic, al 
número de persones, a l'espai, etc.). 
 
L'espectacle és molt participatiu, sempre des del màxim 
respecte cap als espectadors, però els grans protagonistes 
són els nuvis, amb els quals realitzo alguns efectes 
relacionats amb la temàtica de l'enllaç matrimonial. 
 
 

És una opció ideal si... 
 
...celebreu un casament amb pocs convidats, i busqueu 
alguna proposta que s'allunyi del format tradicional de 
casament (banquet i ball). 
 
 

Durada: 
 
1 hora, aproximadament. 
 
 

 
 

Buscàvem un mag per donar 
un toc diferent al nostre 
casament i navegant per 
internet vam topar amb la teva 
pàgina. Amb els comentaris 
que vam llegir en vam tenir 
prou per contactar-te i la teva 
professionalitat, simpatia i ART 
va fer la resta. Moltes gràcies 
per tot! L'actuació va ser 
esplèndida i vam quedar tots 
bocabadats amb cada un dels 
trucs.  
 
Tan nosaltres com els 
convidats vam passar una gran 
estona i vam quedar encantats 
(encara ara en parlem)! 
Esperem tornar-nos a trobar 
ben aviat. Una abraçada i 
molta màgia! 
 

Cristina – 24/09/2014 
 
 
nos volveremos... Un abrazo! 
 

Óscar – 23/09/2014 
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Totes les opcions inclouen: 

 

 Espectacle de màgia de prop i/o de saló 

professional  

 En les opcions que inclouen màgia de saló: 

o Equip de so i micròfon, en cas que sigui necessari. 

o Teló de fons (opcional, i si l'espai ho permet) 

I també... 

 Milers d'hores d'assaig i de rodatge perquè pugueu 

gaudir d'una estona memorable 

 La garantia de que us agradarà! * 

 
* Confio tant en la qualitat de l’espectacle que ofereixo, que si no 

quedeu contents –si el públic no es diverteix i sorprèn– us 
ofereixo com a garantia renunciar a cobrar l’import de 
l’espectacle. 

 

El meu estil de màgia 
 

Tots els meus espectacles es caracteritzen per: 

 Un estil de màgia divertit, alegre, dinàmic i molt 
participatiu.  

 Una màgia de qualitat, combinada de manera que 
tothom (adults i nens) puguin gaudir de 
l'espectacle. 

 Un gran respecte cap als espectadors. 

 L’objectiu prioritari que tothom passi una molt 
bona estona. 

 

Com que una imatge val més que mil paraules, us convido 
a mirar els vídeos que tinc a la meva pàgina web. Serà el 
que millor us mostrarà el meu estil. 

 

 
 

Moltes gràcies Eduard per 
donar un toc de màgia al 
nostre casament! Tota la 
família, grans i petits, vam 
disfrutar moltíssim i una 
setmana després encara estem 
bocabadats! No només es la 
teva màgia increïble, sinó una 
gran posada en escena i els 
teus dots per animar el públic. 
 
Molt agraïts, una abraçada i 
fins la propera! 
 

Eric&Marie – 24/11/2014 
 
 
Ramón – 10/11/2015 
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Tarifes 
 

El preu de l’actuació depèn de la data i de les 

característiques de l’esdeveniment (població, tipus 

d’espectacle, necessitat d’equip de so, nombre de persones, 

etc.).  

Ofereixo un espectacle professional amb una excel·lent 

relació qualitat-preu.  

 

Contacteu amb mi, amb les dades del vostre esdeveniment, 

i us enviaré un pressupost personalitzat. 
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Més informació: 

www.eduardjuanola.com 
 

http://www.eduardjuanola.com/

