Teatrul de Magie vă aşteaptă în fiecare weekend la Casa
Magicianului - Programul lunii iunie 2018
BUCURESTI - 8 iunie 2018 ora 17:39
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magie ">Teatrul de Magie organizează, în luna iunie, spectacole de magie
pentru copii în fiecare sâmbătă după-amiază (17:30) şi duminică dimineaţă
(11:00) la Casa Magicianului , sediul său de pe strada Vasile Lascăr 132 (zona
Piaţa Gemeni).

Spectacole la Casa Magicianului
În weekend, nimic nu este mai potrivit decât o ieşire cu familia la sediul Teatrului de
Magie, Casa Magicianului. Noi ştim asta şi de aceea, magicienii Teatrului de Magie vau pregătit spectacole speciale, unde cei mici vor putea vedea şi învaţa trucuri de
magie.Programul spectacolelor Teatrului de Magie pentru Mai 2018 (link-uri bilete):
Micul Magician – sâmbătă, 9 iunie, ora 17:30
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-9-iun/
Micul Magician – duminică, 10 iunie, ora 11:00
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-10-iun/
AbraMagic – sâmbătă, 16 iunie, ora 17:30
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/abramagic-16-iun/
Micul Magician – duminică, 17 iunie, ora 11:00

http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-17-iun/
Micul Magician – sâmbătă, 23 iunie, ora 17:30
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-23-iun/
Micul Magician – duminică, 24 iunie, ora 11:00
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-24-iun/
Micul Magician – sâmbătă, 30 iunie, ora 17:30
http://www.teatruldemagie.ro/spectacole/micul-magician-30-iun/
Spectacolele noastre se desfăşoară în spaţiul magic din strada Vasile Lascar 132 (între
Bvd. Dacia şi Str. Eminescu) şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 10
ani.
Accesul în Casa Magicianului se face cu 15 minute înainte de spectacol.
Pentru detalii despre programul Teatrului de Magie şi bilete, accesaţi site-ul nostru,
teatruldemagie.ro, sau bilete.ro (https://www.bilete.ro/categorii/pentru-copii/teatrul-demagie/) şi blt.ro (https://www.blt.ro/casa-magicianului.html).
De asemenea, amintim că Teatrul de Magie organizează la sediul său – Casa
Magicianului – cursuri de magie (prin Academia de Magie), dar şi spectacole/ petreceri
private, la cerere.
Printre partenerii Teatrului de Magie se numără Agerpres, Itsy Bitsy, Bilete.ro, BLT.ro,
CalendarulCopiilor.ro, GradiniteBucuresti.ro.
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