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CICLE D’HUMOR AMB UN TOC DE MÀGIA 
DE FEBRER A ABRIL A LA CASA DE CULTURA 
(C/ Federico Garcia Lorca, 17)

Arriba l’esperat Abrera Riu, el cicle que genera més somriures! Aquest 
cop l’humor i el gamberrisme vindrà acompanyat d’un toc de màgia 
per no deixar de riure i de sorprendre’ns. Propostes desenfrenades i 
irreverents com la del Gerard Borrell, o la màgia simpàtica i propera 
del Pere Rafart o la màgia feminista i divertida de l’Àlex Silleras. 
Propostes de molta qualitat d’artistes reconeguts en el panorama 
artístic nacional i internacional que venen a Abrera amb ganes de no 
deixar a ningú indiferent.

Preus

ENTRADA + REFRESC
General: 4,30 €
Reduïda*: 2,55 € 

* Veïns i veines d’Abrera 
majors de 60 anys o menors 
d’entre 11 i 18 anys. Ciutadans 
amb situació d’atur, veïns 
i veïnes amb discapacitat i 
veïns i veïnes amb carnet de la 
Biblioteca Municipal d’Abrera 

CICLE D’HUMOR 
AMB UN TOC DE MÀGIA

@AbreraInforma

@abrerainfo

ajuntamentabrera.cat
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“Magia Comedy”
Ha arribat el moment de riure i sorprendre’s 
amb la màgia més espectacular! En grup, en 
parella o amb amics, Màgia Comedy és l’aposta 
segura per a una nit al teatre inoblidable. Un 
xou d’humor al més pur estil de Las 
Vegas on la comèdia, la sorpresa i 
l’engany van de la mà.

“L’Humor ens fa més 
intel·ligents… Aquest és el 
secret” assegura Gerard 
Borrell, tota una revolució 
en el món de la comèdia 
i l’il·lusionisme.

Gerard Borrell, membre 
del concurs Pura Màgia de TVE1, 
és habitual en els teatres de tota 
la península. Fins i tot pot ser 
que l’hagis vist a la televisió. 
Not’ho perdis, en viu i en 
directe!

“PereSONAL”
Pere Rafart surt del seu poble natal, 
Solsona, per a degenerar amb el seu 
il·lusionisme còmic. Autèntic il·lusionisme 
d’autor! Encara no el coneixes?

En Peresonal, Pere Rafart demostra per 
què ha estat capaç de continuar 
creant il·lusions. Farà que 
gaudeixis amb la màgia 
més pròxima en aquest 
xou còmic que no deixa a 
ningú indiferent…ni seriós. 
Riures, efectes visuals 
i fins tot monòlegs 
en un espectacle 
peresonalísimo que 
t’encantarà!

“Queer of Hearts”” 
“Queer of hearts” és un espectacle de 
màgia feminista. És una proposta que 
pretén generar consciència i visibilitat 
a través de la comèdia de temes com 
la identitat, l’orientació, els rols i el 
poliamor.

La filosofia principal de l’espectacle 
és treballar des d’un 
llenguatge còmic - màgic, 
ja que la societat ha 
normalitzat el drama 
per a representar 
aquestes realitats i 
poques vegades es 
generen espais per 
als cossos femenins 
i feminitzats on hi hagi 
cabuda per a parlar en primera 
persona amb sinceritat i humor des 
de l’art. Crítica, màgia amb un humor 
fi i femení!

Divendres 
15 de febrer

Divendres 
15 de març

Divendres 
5 d’abril 

Casa de Cultura Casa de Cultura Casa de CulturaA les 22.00 h A les 22.00 h A les 22.00 h

GerardBorrellGerardBorrell PereRafartPereRafart Àlex SillerasÀlex Silleras
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