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Konpainia: Hodei magoa 

 

 

Iristen da ILUSIOAREN INDARRA, 

Hodei magoaren ikuskizun berria, 

zeinean konbentzituta dago behin betiko 

proba izateaz zeinen garrantzitsua den 

ilusioa gure bizitzetan erakusteko. 

Ikuskizun erako proba, non ordu batean 

zehar ez dugu agerpenak eta 

desagerpenak, eskapismoak eta ezinezko 

asmaketak ikusteari utziko. 

 

Ikuskizun guztiz berritzailea, Hodei 

magoak lehen aurkeztutako ikuskizunak 

baino formatu handiagokoa, baina beti 

bezala inoiz baztertzen duen umore eta 

presentzia eszenikoarekin. 

 

Urte bat baino gehiagoko lanaren 

ondoren heltzen da ILUSIOAREN 

INDARRA, ikuskizun familiarra, freskoa, 

alaia eta entretenigarria izateko 

promesarekin. 

  

_________________________________ 
 

 

Zuzendaritza, ideia eta produkzioa 

Hodei magoa 

 

 

Errejidorea / Eszenatokiko laguntzailea 

Leire Tejero 

 

Argazkigintza 

Erik Aldaz 

Julen Fuente 

 

Soinu eta argi teknikaria 

Erik Aldaz 

 
 

Eskuragai ikuskizunaren aurrerakina hurrengo web-orrian: 

http://www.magohodeimagoa.com/ilusioaren-indarra 

http://www.magohodeimagoa.com/
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¿Zergatik ikuskizun hau? ¿Zertan da desberdina besteekin alderatuz? 

ORIGINALTASUNA 
Sortu baino lehen, nire inguruan mugitzen diren 

magia emanaldi guztiak ikusi nituen (Nafarroa, 

Gipuzkoa, Araba, Bizkaia), eta publikoak lehenago 

ez ikusitako magia jokuen aukeraketa egin nuen, 

era askotako eta harrigarriak diren magia 

jokuekin, produktu berria eskainiz. 

 ARGUMENTUA 
Ez da betiko magia saioa, zeinean jokuak bat 

bestearen atzean doaz. Ikuskizunak barruan 

argumentua dauka, ikuskizunak daukan 

estruktura zinematografikoari esker, emanaldian 

zehar indarra hartzen duen irakaspena. 

 

DINAMIKOTASUNA 
Bi pertsonekin eszenatokian, magoa eta laguntzailea, 

egoera komikoak, koreografiak eta publikoarekin joku 

desberdinak sortzen dira. Emanaldian zehar entzuten 

den musika guztia publikoarentzako ezaguna izango 

da, alaitasuna eta erritmoa emanez konposizioari 

(Beatles, Michael Jackson edo Tina Turner adibidez). 

 

UMOREA 
Umorea magia bezain garrantzitsua da. 

Eszenatokian ez dago mago bat txisteak kontatzen, 

egoera magikoak dira umorea sortzen dituztenak, 

bakoitza aurrekoa baino zentzugabeagoa. Horrek 

publikoak une berean barre egitea eta harritzea 

eragingo du. 

http://www.magohodeimagoa.com/
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ARGAZKIAK: 

  

http://www.magohodeimagoa.com/
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Behar teknikoak 
 

 
 

 

 Antzokietarako eta erabilera anitzeko 

geletarako emanaldia. Kalean egiteko 

bertsioa dago (mesedez galdetu). 

 

 Ikuskizuna eskuragai euskaraz eta 

gaztelaniaz. 

 

 Publiko familiarrarentzat zuzenduta, 

publiko heldu eta txikiaren presentziarekin 

eszenatokian. 

 

 Iraupena: 70 minutu. 

 

 Beharrezko materiala: 

 

o Argi korrontea eszenatokiaren 

ondoan. 

o 3 pertsonentzako ura. 

 

 Muntaia: 

 

o 2 ordu eta erdi saioaren hasiera baino 

lehen. (Antzokia izatekotan mesedez 

galdetu). 

 

 Soinu ekipoa ez izatekotak konpainiak ipini 

dezake 1000w-ko potentziako equipo 

profesionala eta erabiltzeko beharrezkoa 

den guztia. 

 

 Antzokietan espazioko fitxa teknikora 

moldatzen gara argiztapena egokitzeko. 

 
 

 

 

 

http://www.magohodeimagoa.com/
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 Ikuskizunen kronologia 

 

2009 – Hau da magia! 

 

2011 – Magia leku guztietatik zehar 

 

2013 – Hodei magoaren magia 

 

2014 – Karten ordua 

 

2014 – Ordu magikoa 

 

2014 – Hodei magoa eta Tiritatxo 

 

2015 – Ilusioaren indarra 

 

2017 – Ilusioaren indarra 

     FORMATU BERRIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magoa, aktorea, umorista, aurkezlea eta showmana. Txikitatik ohartzen da bere 

zaletasuna beste pertsonei barrea eragitea dela, antzerki eta interpretazio klase 

desberdinak jasotzen ditu eta 6 urte izanda kasualitatez magiaren munduan 

murgiltzen da. 

Espainiako Ilusionismo elkartearen kide, hasieratik ongintzako gala desberdinetan eta 

Pamplona Mágica jaialdiaren lehen hiru edizioetan parte hartzen du. Oso gaztea 

izanda lehen eszenatokietara igotzen eta bere lehen ikuskizunak sortzen hasten da, 

bere idealak hartuz, zeinetan magia eta umorea elkarlanean aritzea bilatzen du. 

Gaur egun "Ilusioaren indarra" ikuskizunarekin biran dabil, eta ikuskizun desberdinen 

produkzioan aritzen da elkarlanean beste empresa batzuekin, hala nola Irrien 

Lagunak adibidez. 

 

http://www.magohodeimagoa.com/
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  Multimedia 
 

EITBren partez egindako elkarrizketa ETB 

2ko “Más de tres millones” saiorako. 

_____________________________ 
 “Lau zango, milaka irri” Baraiñainen 

egindako ongintzazko jaialdiaren 

laburpena, Hodei magoaren 

partizipazioarekin. 

_____________________________ 
 “Hodei magoa eta Tiritatxo” ikuskizunaren 

laburpena, Irrien Lagunak empresarekin 

batera ekoiztua. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgq7xdmdqhc 

https://www.youtube.com/watch?v=IPSclS8t6Vc 

http://www.eitb.eus/es/television/programas/m

as-de-tres-

http://www.magohodeimagoa.com/
http://www.eitb.eus/es/television/programas/mas-de-tres-millones/videos/detalle/3963418/video-hodei-mago-navarro-vocacional/
http://www.eitb.eus/es/television/programas/mas-de-tres-millones/videos/detalle/3963418/video-hodei-mago-navarro-vocacional/
http://www.eitb.eus/es/television/programas/mas-de-tres-millones/videos/detalle/3963418/video-hodei-mago-navarro-vocacional/
http://www.eitb.eus/es/television/programas/mas-de-tres-millones/videos/detalle/3963418/video-hodei-mago-navarro-vocacional/
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ORDU MAGIKOA 
 

Argiago izan daiteke? Iristen da ORDU MAGIKOA, iristen da Hodei 

magoa zirraraz, dibertsioz eta magiaz betetako ordu batekin, bereziki 

magia askorekin. Inork axolagabe utziko duen ikuskizuna, non ez dira 

une ahaztezinak gertatzeari utziko, txikienak amets egitea, eta helduak 

hartzarora itzultzea eragingo dutenak. 

 

Pertsonalizatu egiten den ikuskizuna saio bakoitzean, leku eta 

aurrekontu guztietara egokitzeko pentsatua. Zure aurrekontuari 

moldatuz neurrizko ikuskizun bat sortuko dizugu. 

 

 

 

 

KARTEN ORDUA 

 

"Hurbileko magia: ilusionismoaren adar estuena" goiburu azpian Hodei 

magoak KARTEN ORDUA aurkezten digu. Ikuskizun bat zeinean 

berarentzako magiaren adar arriskutsuenean murgiltzen da, magia 

publikoaren zentimetro gutxietara gertatzen baita. Izenburuak 

ikuskizunaren edukia argitzen du, karta sorta batekin egin daitekeen 

guztiaren erakustaldia, guzti hori umore dosi handi batekin, Hodei 

magoarengan bereizgarri den bezala. 

 

Leku txikietarako ikuskizun aproposa, salak, tabernak eta abar. Mahai 

bat eta publikoa bere inguruan dauden formatua. Publiko kopuru txikia 

mahaiaren goiko aldea ikusi ahal izateko. 

 

 

 

 

http://www.magohodeimagoa.com/
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EKITALDIEN PERTSONALIZAZIOA 

Zure planak errealitate egiteko lanean jartzen 

gara. Edozein ideia posible da gogoekin hartzen 

bada, eta aukera guztiak ustiatzen baldin badira, 

ikuskizun pertsonalizatuetatik produktuen 

aurkezpenetara iritsiz, existitzen diren mila 

aukeren artean. Jarri kontaktuan gurekin eta zure 

idea azaldu, aukera hoberena landuko dugu eta 

ahalik eta bizkorren kontatuko dizugu. Zure 

ekitaldia ahaztezina izan dadin aukera hoberena 

eskaintzen dizugu, dibertsioa, ilusioa eta 

entretenimendua ziurtatuz. 

 

 

Egindako lanak: 

 

 Neurrira egindako ikuskizunak. 

 Pertsonalizatutako emanaldiak. 

 Aurkezlea ekitaldietan, sari-banaketetan eta abar. 

 Produktuen aurkezpenak. 

 Entitateen aurkezpenak. 

 Emanaldi bereziak beste talde artistikoekin. 

 Magia desfileetan eta kalejiretan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magohodeimagoa.com/
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Gure ikuskizunen tarifak galdetzeko, 

zure ideia azaltzeko edo edozein 

kontsulta egiteko jarri kontaktuan 

gurekin arazorik gabe.  

 
 

 

 

 

 

info@magohodeimagoa.com 

 

 

 

 

(+0034) 646 236 649 

http://www.magohodeimagoa.com/
mailto:info@magohodeimagoa.com

