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OFF MÀGIA – Sinopsi de l'espectacle
“L’espectacle de màgia on el mag us explicarà els seus secrets...”
En Daniel Arbonés us convida al seu univers màgic.
En aquest univers original i imaginatiu, hi ha viatges incomprensibles, aparicions
impossibles, desaparicions desconcertants, una corda inoblidable, anelles que somien,
alliberaments increïbles, xiclets de bola, cartes gegants que viatgen a Las Vegas...
Un espectacle de creació́ pròpia que proposa al públic el joc de saber el que pensa el
mag, mentre ell presenta la seva màgia a escena.
La banda sonora de l’espectacle és clau i arrodoneix aquest món de somnis: veus en
off, cançons optimistes, efectes sonors, referències mediàtiques...
Un espectacle participatiu, ple de sorpreses, dinàmic, irònic, divertit i màgic per a
tots els públics.
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DANIEL ARBONÉS
En Daniel Arbonés, titulat en Enginyeria Informàtica, inicia en paral·lel, l'any 1998, la
seva activitat en l'àmbit artístic, construint espectacles de creació pròpia envers el món
de l’il·lusionisme.
Escriu i interpreta espectacles de màgia amb contingut teatral...
"Lladre de Somnis", estrenat l'any 1999 al Teatre Ateneu de Tàrrega,
superproducció màgica que mescla teatre amb Grans Il·lusions escèniques, gràcies a
un nombrós equip humà que ho fa possible...
Després d'aquesta experiència teatral i determinant en la seva forma de concebre l'art
màgic, continua el seu procés formatiu en il·lusionisme, en la representació i concepció
d'espectacles de màgia. Destaquem les seves actuacions, l'any 2004, a la "Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega"; l'aparició l'any 2006, al programa "La
Tarda" de Barcelona Televisió i la creació d'un Conte amb elements màgics, estrenat
l'any 2009, al cicle "L'Hora del Conte" de Castellbisbal.
Des de l'any 2006, el seu projecte màgic es complementa amb el "Diari d'un Mag", un
blog de màgia escrit en primera persona. Es tracta d'un portal web (www.magia.cat)
amb unes característiques genuïnes que versa sobre història de l’il·lusionisme,
biografies de mags, pel·lícules, llibres, còmics, sèries de televisió i anuncis amb
temàtica màgica, donant visibilitat a l’il·lusionisme entès com un art escènic que es
representa en teatres... L'any 2013, el blog va ser destacat al programa de
televisió "Espai Internet" de TV3.
En paral·lel al seu projecte web divulgatiu, en Daniel Arbonés escriu "Off Màgia", un
espectacle de màgia teatral on el mag crea il·lusions enmig de veus en off, cançons,
efectes sonors, referències mediàtiques...
La primera representació d'una versió inicial de l'espectacle es realitza al Cafè Teatre
El Llantiol. Continuen més actuacions a altres teatres Off, que permeten rodar
l'espectacle amb públic...
L'any 2012, l'espectacle va ser una de les 8 úniques obres de teatre màgic
seleccionades, programades en el Festival Internacional Teatre Màgic de Tarragona
i La Canonja. L'espectacle va obtenir una molt bona rebuda per part del públic
assistent, exhaurint les localitats del Teatre El Magatzem de Tarragona.
El 28 de Setembre de 2014, en Daniel Arbonés representa a "Les 12 Hores de Màgia
de Barcelona" de La Seca Espai Brossa, el seu espectacle: "Off Màgia", amb molt
bona acceptació per part del públic assistent.
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OFF MÀGIA A LES 12 HORES DE LA SECA ESPAI BROSSA
El 28 de Setembre de 2014, vàrem presentar OFF MÀGIA a la setena edició de Les
12 Hores de Màgia de Barcelona.
Tenint l’honor de ser un dels 5 il·lusionistes convidats en aquest certamen de caràcter
internacional.
Es va representar en dues sessions, a les 16h i a les 21h, amb molt bona acceptació
del públic assistent.
Web 12 Hores de Màgia de Barcelona
http://www.laseca.cat/ca/obra/76/les-12-hores-de-magia-de-barcelona--vii-edicio/
Dossier 12 Hores de Màgia de Barcelona
http://www.laseca.cat/uploads/files/DOSSIERLes12HoresdeMagia.pdf
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OFF MÀGIA AL FESTIVAL TEATRE MÀGIC
El dia 10 de Novembre de 2012, vàrem presentar al 6è Festival Internacional Teatre
Màgic 2012 de Tarragona i La Canonja, el nostre espectacle: OFF MÀGIA
Essent una de les 8 úniques obres de teatre màgic seleccionades, programades en
el Festival.
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Entrevista a Tarragona Ràdio
“...A l’entrevista parlo de màgia, del Diari d’un Mag, de capses de màgia per nens i he
donat pistes sobre l’espectacle de dissabte…”
Fes ‘click’ sobre l’enllaç per escoltar l’entrevista...
http://www.offmagia.com/EntrevistaTarragonaRadio
Tarragona Ràdio
07/11/2012
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