Lari Poppins
El nou espectacle del Mag Lari

Humor, màgia i molta diversió en aquest espectacle destinat a
tota la família
Després del gran èxit “Splenda” torna a sorprendre, encantar i
divertir al seu públic més fidel
Més de 85.000 espectadors van quedar fascinats amb el darrer
espectacle de l’il∙lusionista més carismàtic de Catalunya. El Mag
Lari torna als escenaris després de triomfar dues temporades
amb ”Splenda” i voltar pel territori català durant 6 mesos amb
“La Màgia del Mag Lari”.

SINOPSI LARI POPPINS:
Si mireu al cel veureu que hi ha alguna cosa que vola amb un paraigües... És un
ocell? Un avió? Nooo! És Lari‐Poppins! Un espectacle que no té res a veure amb
la pel∙lícula però que tampoc no s'hi assembla!
Per primera vegada el Mag Lari confessa: "Mary Poppins és la meva mare, per
això faig màgia!" Si us agrada el Mag Lari i la Mary Poppins ja teniu l'espectacle
de la vostra vida!
Una hora llarga farcida de màgia visual i participativa us espera. Lari‐Poppins un
espectacle perillosament familiar.

L’essència de la màgia
Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients de “Lari
Poppins”. Un show per a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta
enginyosa i alhora divertida posada en escena que reivindica l’essència de la
màgia, amb trucs clàssics que posen de manifest les grans habilitats tècniques
de l’artista, i números amb grans aparells inspirats en espectacles de gran
format de Las Vegas.
Més que un simple espectacle de màgia.
Més de 70 minuts intensos carregats d’aparicions, números de cartes, canvis de
vestuari, jocs de llums, i efectes especials. Tot això compaginat i coordinat amb
una acurada i eclèctica selecció musical que us farà vibrar i tremolar de riure.
Sobre el Mag Lari
Mag Lari (Josep Maria Lari, Barcelona 1973) va iniciar‐se a la màgia professional
l’any 1994, arran del seu debut al Llantiol de Barcelona. Llicenciat en Filologia
Catalana no dubta en dedicar els seus esforços a consolidar una nova manera
de fer màgia, on la presentació és l’element clau de l’èxit. Dos premis marquen
la seva trajectòria: l’any 1995 aconsegueix el primer premi nacional de màgia
còmica, la qual cosa el porta a actuar a França, Suïssa, Portugal i Japó i l’any
2002 guanya el premi al millor espectacle de sala de la Fira de Teatre de
Tàrrega amb l’espectacle “Estrelles de la Màgia”.
Amb 9 espectacles presentats, també ha protagonitzat diversos programes de
màgia a TV3, Antena 3 i ha estat col∙laborador durant dos anys del programa
Buenafuente a La Sexta. Actualment col∙labora al programa El Gran Gran Dictat
de TV3 presentat per Òscar Dalmau.

