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ciclo dE maxia para púBlico Familiar 
Máis información en www.coruna.gal/cultura 



caNTaNdo BaJo la maGia. luiGi luduS  
                     Sábado 3 de setembro 2022 ás 19.00 h
                     Duración: 70 minutos 
Cantando bajo la magia é un espectáculo de maxia onde a música 

ten un papel moi importante. Xogos con diferentes instrumentos 

musicais como as campás de hoteis, xogos de maxia cantada como 

os “aneles violados”, un can animado que non só é poeta senón que 

tamén canta e fai maxia.

o camiÑo do aFiador. maGo TETo  
                     Sábado 17 de setembro 2022, ás 19.00 h
                     Duración: 60 minutos
Un espectáculo que xira arredor dunha roda de afiar dos anos trinta, 

nun show que nos amosa como os afiadores percorrían as rutas 

dos Camiños de Santiago nunha continua ida e volta e coas máis 

sorprendentes historias. Para os efectos de maxia deste espectáculo 

empréganse elementos típicos dos afiadores como poden ser 

coitelos, tesoiras, navallas e paraugas.

old TimE BaKErY. maG EdGard  
                     Sábado 24 de setembro 2020, ás 19.00 h
                     Duración: 60 minutos
Old Time Bakery é un espectáculo de maxia visual contada desde 

diferentes puntos de vista, cunha posta en escena orixinal e números 

innovadores que fan de Old Time Bakery un plan perfecto para unha 

tarde verdadeiramente máxica. Mag Edgard convídanos a entrar 

no seu mundo, nun espazo onde acontecen a cada momento as 

situacións máis tolas e, sobre todo, as máis imposibles.

ENTRADA: 5,00 € • abono familiar (3 entradas para a mesma función): 12,00 € • menores de 3 anos: 2,00 €  

VENDA DE BILLETES: www.corunacultura.sacatuentrada.es ataquilla.com • Despacho de billetes da praza de Ourense (agás 

festivos): de luns a venres de 11 a 15 e de 16.30 a 19.30 h.

• Pídese puntualidade. Non se permitirá acceder á sala unha vez que empece a función.

• Todas as persoas que accedan ao auditorio do Fórum deben facelo con entrada.

• Despois do espectáculo, se che gustou, compárteo nas redes sociais ou déixanos un comentario no noso correo forum@coruna.es 
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