
A les 18.30, a l’espai Biblioteca

Fantasia Màgica  Krustó i Piruleta

Espectacle d’animació infantil amb trucs de
màgia per a totes les edats, balls moderns i gags
divertits. CompTarem amb la visita de personatges
infantils com la Patrulla Canina, Els Minions, en
Mickey Mouse o els personatges de Frozen

A les 19.30 h, a l’espai Biblioteca

New Style   Fanàtix

Dansa contra el bullying és un espectacle on es
posa de relleu la problemàtica que pateixen
molts nens i nenes a l’escola. Fanàtix utilitza la
dansa com a via per canalitzar la frustració i donar
seguretat a l’alumne mitjançant valors com el
treball, la diversió i, el més important, el respecte

A les 12.00 h, a la plaça de la Llenya

Plantada del bestiari  Dracs de Canet i
Bestiari divers

Podràs contemplar durant mig dia el bestiari de
foc de Canet: el drac, el galimatàs, la titota i la
nit.

A les 18.05 h, a l’espai de la biblioteca

Globus i fantasia   Wang Lu

Deixem que en Wang Lu ens porti cap a un món
de fantasia, ple de colors i  formes meravelloses.

A les 20.30 h, al carrer Ample

D’aprop  Víctor Arbelo

El pop-rock ha marcat la història de la música,
fins al punt d'arribar a esdevenir una cultura
pròpia. Passant pels grans èxits de les últimes
dècades,  l'actor i cantant canetenc Víctor
Arbelo (Mar i Cel, Rent i Los Miserables) ens
convida a descobrir per què les melodies que
entren al nostre cap ja no en surten.

A les 21.30 h, a la plaça de la Llenya

Remuntada del bestiari  Diables de Canet

A les 21.45 h, a la riera Buscarons

Baixada del bestiari de foc
Diables de Canet i Tabalers

A les 21.45 h, a la plaça de la Llenya

Encesa de l’Ateneu   Diables de Canet

A les 21.35 h, a l’espai de la biblioteca

Revival Rock  The Black Jacks

Pop i rock a disposició del públic, que si vol, pot
deixar-se la cua. En Nil, l’Andreu, en Ramonet i en
Puli no som poker, som The Black Jacks.

A les 21.40 h, a la riera Buscarons

Il·luminació de la riera amb espelmes
Els Montoya

A les 22.25 h, a l’espai de la biblioteca

Presentació dels actes de la Nit
Gent Diversa Els Quatre Gats de Canet

A les 22.30 h, a l’espai de la biblioteca

Degustació de sang de drac
Els Montoya

A les 18.00 h, a l’espai de la biblioteca

Presentació dels actes  Gent Diversa Els
Quatre Gats de Canet



Agraïments

Volem agrair la col·laboració de tothom que farà que
aquesta festa màgica sigui una realitat i, en especial a la
Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Canet, per haver

cregut que aquesta Nit Màgica podia ser possible

es festa
,

Espai
Ajuntament

Espai
Biblioteca

Espai
Plaça de
la Llenya

Espai
Plaça
Mercat

Espai
Masia
Rocosa

A les 22.35 h, a l’espai de la biblioteca

Revival Rock II The Black Jacks

Blackjack és una banda de versions pop-rock de
totes les èpoques. Desde “AC/DC” a “Rage
Against The Machine” passant per clàssics de
“Eagles” o “Dire Straits”.  Amb en Puli a la veu,
l’Andreu al baix, en Ramonet a la guitarra i en Nil
a la bateria; aquest pòker d’assos no us deixarà
indiferents.

Organitza:
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Àrea de Festes

A les 00.00 h, a l’espai Ajuntament

Instants  Mag Edgard

La companyia del Mag Edgard t’obre les portes
del teatre. Amb la seva màgia fa reviure històries
d’ambients diferents amb l’humor i la tendresa
dels seus personatges i una curosa posada en
escena que donen la benvinguda  amb
meravellosos moments màgics.

Passeu-vos-ho bé...

i fins l’any que ve!

Canet de Mar
25 de juny 2016

A l’23.00 h, a l’espai Ajuntament

Los Gauchos Show  Diablos de la Pampa

Un espectacle de gran qualitat artística inspirat
en la cultura dels gauchos del sud del Brasil i
l’Argentina, amb una demostració de les seves
habilitats amb els bombos, les voladores, els
llaços i el fuet.

A la 01.00 h, a l’espai Biblioteca

Burlesque  Màgic Cabaret

Màgic Cabaret ens ofereix un espectacle
d’entreteniment per a adults on uns personatges
exuberants que vesteixen atrevida indumentària
fan sàtira de les situacions quotidianes convertint
la vida en una comèdia frívola, lleugera i picant
plena d’errors i situacions còmiques.

A l’23.00 h, a l’espai Masia Rocosa

Art Music of Hindustan
Barcelona Industani Music

La delicadesa i el virtuosisme del sitar, junt amb
les composicions rítmiques de la tabla, creen uns
colors que es fan visibles amb la dansa. Colors
que ens faran viatjar per terres llunyanes.


