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Si tens un fill/a menor de 14 anys, porta'l gratis a
veure 'Mr Snow'

Títol: Europa Espanya Català

Nuel Galán porta a Barcelona la llegenda màgica de Mr Snow, un dels més grans il·lusionistes del
planeta. I, fins al 29 de gener, els joves menors de catorze anys podran gaudir de l'espectacle de
forma gratuïta. Només s'haurà d'indicar en el procés de compra d'entrades de www.barts.cat
seguint els passos del portal i sempre acompanyats d'almenys un adult.

Es tracta de la continuació de La sorprenent història de Mr Snow, un dels espectacles amb els
quals es va donar a conèixer Antonio Díaz, el Mag Pop, en els inicis de la seva carrera. Díaz està
darrere de la direcció artística i la dramatúrgia de Mr Snow, la llegenda continua en què el guió
s'ha adaptat a Galán, protagonista d'aquest xou màgic. Nuel Galán és assessor màgic de
Discovery Max i col·laborador en diferents programes de televisió, es defineix com a 'perseguidor
d'objectes invisibles' i es defineix com a cercador de noves tendències.

El jove mag valencià, especialista en manipulació, és una figura emergent en el panorama de la
màgia espanyola i compta amb diversos premis que l'han ajudat a traspassar fronteres i a formar
part de l'equip de creadors de màgia del Mago Pop.

L'entranyable Mr Snow

Milers d'històries s'han explicat sobre Mr Snow, un dels majors il·lusionistes d'aquest planeta.
Antonio Díaz, el Mago Pop, ens va fer conèixer un petit tros de la seva vida i ara Nuel Galán ha
seguit investigant perquè pugueu conèixer molt més, veurem les seves millors màgies i els seus
millors gestes i ens adonarem

per què avui és una llegenda que torna a la sala Barts.

L'espectacle té números de l'anomenada màgia de prop i també de gran màgia. L'espectador, des
de platea, podrà gaudir dels detalls a través d'una pantalla que es col·locarà a l'escenari i per on
també desfilaran el mateix Antonio Díaz, Jordi Évole i Natalia. En l'escenografia hi ha una màquina
per demanar desitjos. Amb aquesta màquina i algunes monedes, Mr Snow pot tornar a l'escenari
rejovenit i oferir al públic la seqüència de números i trucs que conformen l'espectacle.


