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La nova temporada de circ del Centre Cultural Terrassa 
s’estrena amb l’espectacle còmic Boomer 

 
 
Dins la programació del 8è Festival Internacional Dames Màgiques que 
organitza l’ajuntament de Terrassa, el Centre Cultural acull, el dissabte 4 
de gener, la gala del Festival amb el duo còmic Los Taps. 
 
Prèviament es durà a terme l’acte de lliurament del Premi Dama Màgica 
d’Honor 2014 a Esther Peraza de Màgic Trébol, amb la participació de la 
jove maga terrassenca Lidia Paloma, que lliurarà el premi. 
 
 
La Temporada de Circ Primavera 2014, amb la col·laboració del BBVA, 
seguirà amb els espectacles La Meute, el 23 de febrer; Capas, el 23 de març; 
Rien a dire, el 6 d’abril i Indomador, el 18 de maig. 
 
En aquesta nova temporada, el Centre Cultural segueix comptant amb 
l’assessorament de la companyia de circ terrassenca Tub d'Assaig 7.70 amb 
l’objectiu que la programació familiar englobi la diversitat d'estils del món del 
circ. 
  

Boomer, Los Taps 
 
Los Taps és una parella màgica-còmica que fusiona la màgia i els efectes 
visuals amb l’humor més esbojarrat i desenfadat. 
 
Exploren altres llenguatges escènics per a crear situacions i atrapar els 
espectadors en el seu univers irreal. 
 
Una comèdia per a tota la família. 
 

Festival Dames Màgiques 

 
La vuitena edició del Festival Internacional de Dames Màgiques, del 29 de 
desembre de 2013 al 4 de gener de 2014, es presenta enguany coincidint amb 
l’època de Nadal, un canvi substancial respecte a les edicions anteriors.  
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La programació es manté en tres espais patrimonials (Recinte Firal de 
Terrassa, La Seu d’Ègara i Societat Coral Els Amics) i, per primera vegada, 
s’incorpora el Centre Cultural Terrassa per donar cabuda a la gala del festival.  
 
 
 
Les dades: 
 
Circ:   Boomer  
Companyia:  Los Taps 
Dia i hora:  Dissabte 4 de gener a les 19h  
Lloc:   Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:   9 € 
 
Entrada gratuïta per als socis del Club Super3. 
 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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