Una gàbia pròpia sol ser la closca
que ens limita i ens ofega.
Quan ens notem empresonats
en nosaltres mateixos…
Quan no veiem la llum i ens sentim ofegats...
A vegades només per pors i inseguretats…
A vegades només per esperances i imaginacions
a futuribles que l’únic que ens aporten
són frustracions…
En aquesta proposta màgica la llum ens ens
il·luminarà i descobrirem que anhelar molt la felicitat sol ser més perjudicial que saber estar malament una estona.

Sinopsi
Espectacle immersiu on el públic, quan entra al teatre, passa de ser espectador
a ser un congressista. El mag passa a ser un conferenciant. El teatre a ser un
auditori. I els jocs de màgia passen a ser investigacions màgiques per la felicitat.
Tot tindrà un aire de misteri i, al final, demanarem a tothom que no expliqui el que
ha viscut a l’espectacle.
Tot això no ho sabran fins entrar al teatre. El que si que sabran és que l’espectacle
parla, gràcies al teatre-màgia i l’humor, de la felicitat. I que tenim 5 claus màgiques
per ajudar-los a ser-ho més sovint. A més de ser una nova manera de veure la
màgia serà una experiència que, qui vulgui, podrà augmentar sent acreditat amb
una distinció diferent que farà que l’espectacle, per aquella persona, sigui encara
més experimental.
Parlarem de l’angoixa, de creure en un mateix, de la percepció de la vida, del
positivisme... entre molts altres temes. Tot amb humor, ironia, teatre i màgia. Vinculant dos mons: un molt més extravertit fent que la gent cridi, salti i expliqui les
seves sensacions i un altre totalment poètic i sensitiu.
Serà, doncs, una conferència màgica, molt màgica. On la gent participarà contínuament del show i sortirà sorpresa per la proposta, desitgem que feliç, desestressada i amb ganes de més!

A qui va adreçat?
A un públic adult. Però sense oblidar que puguin venir amb els seus fills.
Ho recomanem a partir de 7 anys.

En quins horaris es pot programar?
L’espectacle es pot realitzar qualsevol dia al vespre.
Com també els diumenges a partir de les 18 h.

Durada:
70 minuts aproximadament.

Jordi Pota:
Actor, mag, clown, humorista, emprenedor... Lluita amb els seus projectes
des del 2007 per què l’art de la màgia es consideri un art escènic en majúscules.
Després de realitzar: I per què no?, Impromàgia, Les Tres Cares i Magicomic
(l’antiestrès), entre altres produccions, Jordi Pota s’arrisca de nou amb una proposta de teatre-màgia, el seu mètode particular, aquest cop parlant de la felicitat
amb humor, ironia, teatre i màgia. I aquest és:

BLISS - 5 claus màgiques per la felicitat.
Actualment és el director artístic del Festival Internacional de Màgia de Tona,
Una Tona de Màgia. També col·labora amb TV3, al Tot es mou, i a RAC105, al
Fricandó Matiner. El dia 31 de març del 2019 va acabar la seva 5a temporada
al Teatreneu de Barcelona amb l’últim espectacle Magicomic (l’antiestrès) on va
aconseguir omplir pràcticament cada funció durant els 3 anys i mig que va durar.
https://goo.gl/CwXd8w

El teatre-màgia:
És un mètode que uneix la força de les dues arts escèniques per arribar a l’emoció
del públic. Cada espectacle té un fil conductor, per petit que sigui,
per crear una narració i així lligar els efectes de màgia aconseguint que cada
efecte tingui una lògica argumental i no es realitzi un efecte darrere l’altre
sense explicar per què en fem un de nou. ( Pots consultar llibre de Jordi Pota
‘Iniciació al teatre – màgia’ on s’explica el mètode de manera inicial): https://goo.
gl/hR4vv2 )

Equip artístic:
Creador i direcció: Jordi Pota
Actor / Mag: Jordi Pota
Escenografia i vestuari: Ona Grau
Disseny de llums i so: Anna Aragonès
Disseny gràfic: Marina Berrocal
Fotògraf: Xevi Abril
Creació audiovisual: Aniol Torrents
Creació i assessorament màgic: Serralleria Germans Casadevall, Moré Casadevall, Mag Ramó, Shado, Arnau Colomo, Ona Grau, Joan Rull.
Cap de comunicació: Andrea Rodoreda
Agraïments: Toni Randós Parés (psicòleg), Pau Vallès, Arnau Colomo, Mag
Ramó i Mag Edgard. I als llibres: Intensa-mente de Sonia Cervantes i Filosofía
Para La Felicidad de Epicuro.
Producció: Ironic Art Productions

Publicitat pròpia si contractes BLISS:
- Publicació amb la informació a les XXSS de Jordi Pota amb més de 10.000
seguidors
- Publicació patrocinada a la pàgina de Jordi Pota amb una estimació de 5.000
visualitzacions properes a la zona de l’actuació. (pagament de 25€ per la publicitat)
- Web Bliss amb agenda i enllaç del punt de venda online.
- Web Ironic Art amb tota la informació.
- Possibilitat de quan Jordi Pota surt a TV3, RAC1 o RAC105 digui on actuarà
aquell cap de setmana. (això només passarà en el cas de coincideixi la seva
col·laboració amb la setmana de l’espectacle)

