Fins al 6 de gener podeu veure a La Seca-Espai Brossa l’espectacle Una hora amb Hausson
Una performance de màgia. Un aperitiu a la manera dels “entremesos” clàssics. Un recorregut
inesperat de deu minuts i, finalment, màgia a la carta. Una hora en punt de màgia.
Un espectacle en què els espectadors triaran els números que volen veure. Al repertori, màgia
de tota mena, efectes d’avui i de sempre i d’altres de ben nous, encara inèdits al repertori del
Mag Hausson.
Serà el públic doncs qui cada dia decidirà quin espectacle vol
veure. En cada funció trobarem 21 efectes on triar: des dels
clàssics amb cartes a d’altres de metal·lisme, passant per
l’especialitat de la casa: la manipulació. Un muntatge on Hausson
oferirà a l’espectador la possibilitat d’escollir entre el seu ampli
repertori l’efecte que més li agrada o aquell més inversemblant...
L’il·lusionista recupera llavors alguns dels seus millors números
amb d’altres encara inèdits.
Una hora de màgia –aperitiu, recorregut i màgia a la cartaacompanyada de música de jazz per assaborir una vetllada en la
qual Hausson elaborarà cada dia una mena de gastronomia visual
en tres parts al gust de l’espectador.
L’espectacle inclou també la visita privilegiada a una exposició
amb materials de màgia, cedits per les col·leccions de El Capricho
(propietat del gestor administratiu, Miquel Aneas) i de Màgicus
(Carles Ferrándiz), que presenten llibres, caixes de màgia i altres
objectes des del s. XVIII fins als anys 30 del segle passat.

Horari: de dijous a dissabte a les 20.30 h. Diumenge a les 18.30 h
Recordeu que els col·legiats us podeu beneficiar d'un 25 % de descompte per als espectacles
de la programació regular, així com d’un descompte d’un euro en la programació familiar. Els
descomptes són vàlids per a dues persones. Cal presentar el carnet col·legial a les taquilles del
teatre.
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