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El Mago Pop - Nada é impossível
Depois no grande êxito da temporada passada na Gran Vía madrilena, Antonio Díaz, mais
conhecido como o Mago Pop, regressa com o seu espetáculoNada es imposible (Nada é
impossível), repleto de truques fantásticos, que deixarão o público assombrado.
Stephen Hawking, Antonio Banderas e Neymar Junior foram alguns dos famosos que puderam
desfrutar de perto da magia deste profissional da magia, considerado um dos melhores do mundo
na sua especialidade. Nos seus espetáculos a dificuldade dos seus números de magia vai em
crescendo, até alcançar o seu incrível final.
Agora, o ilusionista quer repetir o êxito dos seus espetáculos anteriores, La gran ilusión e
La asombrosa historia de Mr. Snow, cum um show cheio de fantasia, números excecionais e
truques irrepetíveis. Pela sua complexidade técnica, o espetáculo Nada es imposible apresentarse-á apenas em Madrid.
Através do seu programa no canal DMAX, o Mago Pop tem levado a sua magia a mais de 150
países de todo o mundo. Além disso, desde 2014 que apresenta uma secção no programa de
máxima audiência da televisão catalã El Món a Rac1. O mago compagina o seu êxito mediático
com as atuações ao vivo, com resultados sem precedentes, chegando a conseguir o recorde de
reunir mais de 800000 espectadores no seu espectáulo La Gran Ilusión, com um total de 1124
representações em todo o país. Antonio Díaz conseguiu levar a magia em direto a alcançar níveis
de popularidade e de reconhecimento sem precedentes, convertendo-se no ilusionista mais
popular da Europa.

Informação de interesse
Quando

Onde

De quarta-feira a domingo. De 18 de setembro a 10
de novembro

Teatro Rialto

Endereço

Zona

Calle Gran Vía, 54 28013

Sol / Gran Vía

Web

Metro

https://www.elmagopop.com/nada-es-imposible/

Callao (L3, L5), Plaza de España (L2, L3, L10),
Santo Domingo (L2)

Autocarro

Preço

1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148

19-49 €

Horário

Tipo

De quarta a sexta-feira: 20:30 h
Sábado: 17:30 e 20:30 h
Domingo: 12:00 e 17:30 h
Funções especiais: 24 de setembro

Teatro y danza, Magia
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