
Mércores 4 Martes 3 Luns 2 Domingo 1 

19:00 h

Gala Inaugural Lugomáxico 2009 

Mago Teto
Presenta “A Maxia da Santa Compaña” //
Auditorium “Gustavo Freire”

11:00 h

Kaito, Vituco, Manuel Lamas //
Maxia para escolares. Auditorium “Gustavo Freire”

11:30 h

Jessica //
Aspnais

18:00 h

Esteban Quito //
Maxia na rúa. Praza Maior

19:00 h

Manuel Lamas //
Maxia na asociación de persoas sordas de Lugo

21:00 h

Kaito // 
Mesón do forno. Rúa Río Ser, 12

Kaito >

Rafael Benatar  >Román García >

11:00 h

Kaito, Vituco, Manuel Lamas //
Maxia para escolares

18:00 h

Rafael Benatar //
Maxia na rúa. Praza Maior 

20:00 h

“Reto 2” Víctor Cerro // 
Maxia Extrema de rúa. Praza Santa María 

21:00 h

Rafael Benatar //
Mesón do Forno. Rúa Río Ser, 12

Un novo outono, e aquí temos de novo a Semana Internacio-
nal da Maxia en Lugo, un dos principais eventos culturais da 
nosa cidade, e quizabes o que atrae xentes de idades máis 
diversas. Porque a maxia, a ilusión, a marabilla, o encanto da 
sorpresa, a sedución dos soños, agradan tanto a pequenos 
como a grandes, e cando os magos realizan os seus portentos, 
tanto o neno coma a nai, tanto o avó como a neta abren os 
ollos e aplauden, engaiolados e asombrados, felices de veren 
o imposible.

A maxia está sempre en Lugo, cidade máxica se as hai; pero 
durante o outono os magos de todo o mundo invaden as rúas 
e os escenarios e intensifican ese encanto cos seus xogos, os 
seus milagres, as súas fantasías. O Concello de Lugo felicíta-
se polo éxito deste festival, dálles unha vez máis a benvida 
aos señores da ilusión e desexa para todos eles e para todo o 
público unha feliz semana máxica. 

Concepción Burgo López
Concelleira de Cultura e Turismo

Venta de entradas en www.caixanova.es, na taquilla telefónica 902-504-500 
ou unha hora antes do inicio do espectáculo na taquilla do Auditorium Municipal.

11:00 h

Kaito, Vituco, Jessica //
Maxia para escolares

12:00 h

Manuel Lamas //
Centro de enfermos de alzheimer

18:00 h

Kaito //
Maxia na rúa. Praza Maior

20:00 h

“Reto 1” Víctor Cerro // 
Maxia Extrema de rúa. Praza Santa María 

21:00 h

Román García // 
Mesón do Forno. Rúa Río Ser, 12



12:00 h

Rafael Benatar //
Universidade Empresariais

20:00 h

Maxia extrema de rúa //

“Reto 3” Víctor Cerro //

Tramo peonil da muralla xunto á Porta Bispo Aguirre

21:00 h

Gala Waldemar

21:00 h

Gran Gala Internacional 
Lugomáxico 2009 //
Auditorium “Gustavo Freire”

Jandro (España)
Mirko (Argentina)
Sivester the Jester (EEUU)
Gaetam Bloom (Francia)
Gavilán (España)
Yunke (España)

Director artístico // Juan Mayoral

Martes 3 // 20:00 h

“Reto 1” // Víctor Cerro
Víctor Cerro comprométese a 
dar 1000€ a persoa ou grupo delas 
que o aten con 60 m. de corda, 
de tal forma que non poida 
escaparse ou tarde máis tempo 
do empregado en atalo //
Praza de Santa María

Mércores 4 // 20:00 h

“Reto 2” // Víctor Cerro
Escape dunha camisa de 
forza colgado dunha grúa a 20 
metros de altura, antes que un 
detonador analóxico active uns 
explosivos na corda //
Praza de Santa María

Jueves 5 // 20:00 h

“Reto 3” // 
Víctor Cerro vs HAMMER
O número consiste en que Víctor 
Cerro ten que soltarse duns 
grilletes e unha cadea que lle 
suxeita á corda en menos de 
10 segundos, tempo no que o 
coche Hammer arrincará e esti-
rará a corda a cal está amarrado 
partíndoo pola metade //
Tramo peonil da muralla xunto a 
Porta Bispo Aguirre

Sábado 7 

Venta de entradas en www.caixanova.es, na taquilla telefónica 902-504-500 
ou unha hora antes do inicio do espectáculo na taquilla do Auditorium Municipal.
Nota: As portas para os espectáculos de pago pecharanse a hora do 
inicio do espectáculo.

Mirko

Maxia extrema Venres 6 Xoves 5 

Vituco >

< Markus Zink

12:00 h

Kaito, Vituco //
Hospital Xeral

21:00 h

Gala Unipersonal Lugomáxico 2009

Markus Zink //

Auditorium “Gustavo Freire” 

Jandro

Yunke >

Gaetam Bloom 

Sivester the Jester >

Gavilán 

Esteban Quito

Jessica

Mago Rafa Manuel Lamas

Mago Teto

Venta de entradas en www.caixanova.es, na taquilla telefónica 902-504-500 
ou unha hora antes do inicio do espectáculo na taquilla do Auditorium Municipal.


