
A les 22.15 h, a l’espai 1

Jazz Dixie  Präguel Jazs Band

A les 22.25 h, a l’espai 5

Il·luminació de la riera amb espelmes

A les 22.30 h, a l’espai 5

Baixada de bèsties i tabals Diables de
Canet, tabalers, kirrikas i soroll.som

A les 23.00 h, a l’espai 1

Encesa de l’Ateneu amb Diables de
Canet

A les 23.15 h, a l’espai 1

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

A les 23.20 h, a l’espai 1

Degustació sang de drac  Els Montoya

A les 23.25 h,
a l’espai 1

Ball popular
Trio Los Tainos
(Rep. Dominicana)

El Trio Los Tainos
ens ofereixen el
seu repertori de
ritmes caribenys
com merengues,
bachates,
boleros, cha-cha-
cha, mambos,
cumbies...

Amb la
col·laboració d’Amics del Ball

A les 00.30 h, a l’espai 3

Clak Capa i espasa

Clak és un espectacle gestual amb molt de ritme,
energia i grans dosis d’humor que fa paròdia de les
millors escenes del món del cinema

A l’1.45 h, a l’espai 1

Fakir Insòlit Fakir Civi Civiac

Fakir Insòlit és un espectacle de gran poder visual
on els espectadors poden veure el fakir envoltat
de foc, estirat en un llit de claus o passejar-se per
una catifa de vidres, clavar-se un clau al nas i fins i
tot menjant-se una bombeta o pujar una escala
d’espases.

A les 2.45 h, a l’espai 1

Danses Orientals Anaïs Muñoz

És una de les danses més antigues del món. Era
considerada una cerimònia sagrada reservada per
a les nits màgiques.

A les 3.00 h, a l’espai 1

Màgic Strip-tease Sílvia i Fredy

La Sílvia i el Fredy tancaran la Nit Màgica i ens
deixaran un bon regust de boca abans d’anar a
dormir

           Agraïments           Agraïments           Agraïments           Agraïments           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 de Mar, per haver cregut que aquesta Nit
podia ser possible.

A les 21.20 h, a l’espai 1

Jazz Dixie Präguel Jazs Band

La Präguel Jazs Band retorna com cada any a
Canet per la Nit Màgica. Un grup de músics de
diferents països que interpreten jazz al més pur estil
de Nova Orleans

Els Montoya

A les 21.50 h, a l’espai 4

La sorpresa

Tabals, foc i fum, a la «Nit Màgica» acompanyaran.
El seu sensual atractiu, una sorpresa ens donarà
i tot just soni la música, el seu ball ens mostrarà

A les 22.15 h, a l’espai 4

Remuntada del bestiari Diables de Canet



A les 18.00 h, a l’espai 1

Eclipse Antoniy Lazarov i Svetana Petrova

Espectacle multidisciplinar de Bulgària on es
combinen diverses tècniques circenses per
oferir-vos una proposta sorprenent i divertida. Els
acompanya sempre la seva simpàtica «troupe»
de gossets ensinistrats.

Organitza:

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Àrea de Festes
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ESPAI 1
Plaça de la
biblioteca

ESPAI 3
Ajuntament

ESPAI 5
Plaça Mercat

A les 12.00 h, a l’espai 4

Plantada del bestiari Dracs de Canet i
Bestiari divers

A les 17.30 h, a l’espai 1

Mostra d’aeròbic Les Baby Girls

A les 17.55 h, a l’espai 1

Presentació dels actes Gent Diversa Els
Quatre Gats de Canet

ESPAI 2
Plaça de
la Llenya

A les 20.00 h, a l’espai 3

Hi havia una vegada dos peus
Teatrino dei Piedi (Itàlia)

L’argentina Verònica González té dos peus
com tothom però els seus peus són
especials perquè donen vida a personatges
grotescos, que viuen en històries on l’absurd
i la poesia s’alternen amb harmonia.

A les 19.00 h, a l’espai 2

Circ acrobàtic Beijing Acrobats

Directament de la Xina ens arriba aquesta
companya formada a les prestigioses
escoles de circ tradicional xinès. Dominen
a la perfeció els diferents exercicis
d’equilibri, acrobàcia i habilitat que
presenten i que tenen les arrels en la seva
cultura mil·lenària.

A les 21.00 h, a l’espai 1

Danses orientals
Anaïs Muñoz i el seu
grup Sianah

L’exotisme i l’erotisme
de les danses
orientals no us
deixarà indiferents

Aerobic Jazz
Dolls

ESPAI 4
Sant

Domènec

TROBADA INTERNACIONAL
D’ARTS ESCÈNIQUES AL CARRER

es festa´’


