
MagiComedy

ChocoChurry



Magicomedy és un espectacle familiar 
ple de màgia i il.lusió. 

En Choco és un gran mag, un xicot ferm, 
un mag clàssic, dels que ja no queden! 

En busca del millor asistent per la seva actuació , 
es trobarà amb la  Churry, una pallassa despistada, 

juganera i una mica trapella! 
Així que, al gran mag Choco, no li quedar més remei 

que quedar-se amb ella i començar l'espectacle...  
Prepareu-vos per gaudir d'un show divertit,

 màgic i molt participatiu!
El mag Choco i la Churry són

 la combinació perfecte de màgia i clown. SIN
OPS

I



El mag Choco Josue Bolaños
La Churry Gina Segura
Muntatge: 45 minuts
Camerino: 1 camerino/espai per poder cambiar-se i deixar 
els estris personals i material per a l'escena.
Escenari: 4metres x 3 metres (espai mínim), En cas 
d'escenaris exteriors amb una alçada màxima de 1 metre.
Equip so:  L'equip necessari i adient a la sala/espai amb 
posibilitat   de connectar un ordinador i dos micròfons 
de diadema.
Il.luminació necessària per l'espai.
Durada: 50 minuts
Desmuntatge: 30 minuts.
Contactes: Gina 607519475 – churryclown@hotmail.com  
                   Josue 689059918 – josuedbi@hotmail.com FIT
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Idea Original
Gina Segura i Josue Bolaños

Intèrprets
Gina Segura i Josue Bolaños

Tipus d’espectacle
Per a tots els públics

Estrena
maig 2016 Aventura Park Barcelona

FITXA ARTÍSTICA

Tècnic de so
Brian Segura 
Durada
50 minuts
vestuari
Luana Alvarado i Gina Segura
webs
www.lachurry.com / www.lamagiadejosue.com

http://www.lachurry.com
http://www.lamagiadejosue.com


LA CHURRY 
Pallassa de professió! barcelonina de naixement, 

fa uns anys que hi volta pels escenaris fent de les seves.
De mida petita, enamorada de la vida ha estat formada per grans 

mestres com: Gardi Huter, Leo Basi, Jango Edwards, Pepa Plana, 
Fraser Hooper, Merche 8A… 

Actualment hi participa a diferents companyies, La Churry, 
ChocoChurry i La fàbrica de Somnis, amb les que

estan començant a voltar amb els seus espectacles.
Ha actuat en festivals com:

 Clownin Viena 2015 (Austria), Festival Circ Maó 2016 
(menorca)Somiabarrets 2016  (Querol) 

Fes+Chapeau2013-2017(Barcelona), 
Buuf Festival 2017(Lleida), Feincita Tarifa 2017(Cádiz), 

i segueix caminant sense preses… però sense pauses.
www.lachurry.com

   

Biografies
EL MAG CHOCO
Mag, malabarista i creador d’il.lusions!
En choco ve de lluny… exactament desde Costa Rica!
Fa uns anys que volta per la ciutat, treballant i formant-se en el 
món de la màgia i els malabars.
Ha estudiat amb mestres com: Dani Daortiz, Henri Evans, Bond Lee, 
Joaquin Matas,Helder Guimaraes, Juan Tamariz, Agustin Tash…
Pertany a la companyia La Fàbrica de Somnis i volta amb espectacle 
propi a festes privades.
Ha actuat en festivals com:
Festival Circ Maó 2016 (menorca) Somiabarrets 2016 (Querol) 
Fes+Chapeau2013-2017(Barcelona), 
Buuf Festival 2017(Lleida), La Fàbrica de Somnis (Vic)
I en diverses localitzacions privades.
mica en mica, amb les seves mans com a guia de vida.
www.lamagiadejosue.com

http://www.lachurry.com
http://www.lamagiadejosue.com


Fes+Chapeau 2016 Festival d’arts de carrer a Sant Pere de ribes
Aventura Park 2016  Centre d’oci infantil, Barcelona
Barri Clot 2016 Festa major del barri, Barcelona
Festa major de Maó 2016 a la illa de Menorca
Gala Benèfica Madrid 2016 a favor de la ONGD Amavida, Madrid
Gala Benèfica Barcelona 2016 a favor de la ONGD Amavida, bcn 
Centre Cívic Riera Blanca 2016 Barcelona
Buuf Festival de Pallassos i Bufons 2017 Alcoletge, Lleida
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CLE Magicomedy ha estat creat per a tots els públics!
va ser creat de manera espontània… a l’any 2015,jugant i divertint-nos, tot gaudint d’allò que sabem fer. 
Poc a Poc vàrem introduir vestuari, atrezzo i molta il.lusió per tal d’arribar a estrenar-lo com a espectacle.

La combinació de màgia amb clown ens ha portat a actuar a diferents festivals i localitzacions!



ChocoChurry


