


Hausson ofereix un espectacle de màgia en el
qual destil·la l’elegància i la poesia que
caracteritza la seva personalitat.

Aquesta vegada proposa passar una hora molt
màgica, en la qual els espectadors podran triar
els números que volen veure.

En cada funció, el públic, trobarà diversos
números d’on triarà set.

Un muntatge on Hausson oferirà a l’espectador
la possibilitat d’escollir els números que més li
agradin o aquells més inversemblants.

Serà, en definitiva, una hora plena de números
de mental·lisme, de prestidigitació, de màgia
amb el públic, de prediccions impossibles, de
màgiques coincidències sobre un coixí de
música de jazz i projeccions que faran encara
més singular l’experiència viscuda.

Vídeo

https://youtu.be/zcuK16Y-UIw
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En aquesta representació







Nascut a Barcelona, als nou anys es va iniciar en l'art de
l'il·lusionisme.

La seva trajectòria artística s’orienta cap a la màgia escènica,
especialitat amb què ha recorregut diversos països : Espanya,
França, Alemanya, Àustria, Anglaterra, Gal·les, Portugal, Xile,
Brasil.

La seva carrera professional ha estat distingida amb prestigiosos
premis i guardons:

As de Plata del Certamen Mágico de Madrid.
1r Premi Internacional de Monte Carlo.
1r Premi Nacional de Manipulació.
Premi Sebastià Gasch de music-hall com a màxim
representant de l'il·lusionisme europeu a Catalunya.
Medalla d’or al Mèrit Màgic.
Premi Nacional de Cultura.

Ha participat en nombrosos espais i programes televisius.

La seva particular manera d’entendre la màgia escènica el porten a
col·laborar amb artistes de diferents àmbits a la recerca de nous
camins per a l’ il·lusionisme, creant diversos espectacles màgics:

Hausson magic concert (1993), de Hausson, Poemància (1996)
de Joan Brossa, 21 mirades as de cors (1998) de Xavier Olivè i
Hausson. El misteri de l’estoig xinès (2000) d’Hermann Bonnin,
Musica per a una il·lusió univers Chomón (2003) de Jordi
Sabatés i Hausson, Tempesta a les mans (2004) de Jordi Coca,
Praeludium de màgia en Si major (2006), Piso de charol (2009),
Bye bye (2011), Carnaval de Magia (2014), Magic Tribute (2015)
i Jugant amb la Màgia (2017), Top Magic (2019).



Dramatúrgia i direcció:  Hausson

Il·lusionista: Hausson

Disseny d’il·luminació: Albert Julve

Disseny escenografia: Hausson

Disseny projeccions: Thefanpack studio i Hausson

Selecció musical: Jordi Bonet

Material màgic: Magicus, Paul Romhany, Greg 

Wilson
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