"Rui Cruz pratica magia há mais de 10 anos. Ele apresenta magias
intemporais com o seu peculiar sentido de humor. Se lhe
perguntarem o que devemos esperar de seu espectáculo, ele
responde: "Apertem os cintos de segurança, espero que gostem de
Monty Python!" Recebam com um ridículo aplauso, Rui Cruz! "
Biografia
"O jovem mágico português Rui Cruz tem 35 anos, pratica magia há
mais de 10 anos e nos últimos 8 como profissional a tempo inteiro já
se apresentou nos teatros Taborda, Sá da Bandeira, bem como o
Centro de Caldas da Cultural e de Congressos Rainha e Cine-Teatro
da Nazaré.
Rui fez sua estréia aos 14 anos como parte de uma peça teatral para
um projeto escolar com créditos de escrita a seu nome. No ano
seguinte, ele começou a explorar a arte do malabarismo e juntou-se
a um grupo local de teatro amador. Desde então, o palco tem sido
uma paixão ao longo da vida. Mais tarde, ele juntou-se a uma
companhia de teatro de rua por vários anos onde fazia parte de um
espectaculo que o caracterizava como cuspidor de fogo, malabarista
e palhaço. Tendo descoberto a magia como uma forma perfeita de se
expressar, aos 24 anos, a sua vida mudou para sempre.
Rui mistura peças de magia clássicas com seu peculiar sentido de
humor e a sua própria marca de comédia para criar um show único e
familiar que certamente vai deliciar. Depois de ser convidado a ser

palestrante da TEDx Caldas da Rainha, Rui foi convidado a participar
em centenas de eventos em Portugal, Espanha, França, Suíça e
Holanda.
No seu currículo, constam já participações em festivais de artes de
rua, como o Lisbon Busking Festival em Lisboa, PASSOD'ARTE no
Crato, Baixa Street Fest em Faro, Caldas Anima nas Caldas da
Rainha, Óbidos Busker Festival de Óbidos, Julho + Quente em
Alcochete, bem como a Óbidos Vila do Natal e os Festivais
Medievais em Óbidos e Elvas. A magia do Rui é perfeita para
qualquer local, incluindo hotéis, restaurantes, bares, resorts, festivais
e muito mais! Também com especial atenção à familiar, por isso é
perfeito para a reunião anual da sua empresa, o seu casamento, a
festa de aniversário do seu filho ou qualquer outro evento familiar.
Também frequentemente chamado para
actuar em eventos
corporativos para várias empresas e organizações, entre seus
clientes satisfeitos você pode encontrar o AccorHotels Group
(Portugal e Espanha), CEGOC, Top Atlantic, Ribatagus, REDELAB,
Liliana Alves Jewelry, PWC, Ateneya, Extravaganty, Double Tree by
Hilton, entre muitos outros. Rui pode personalizar especialmente
cada show de acordo com o local e sua audiência, o que garante que
o seu show será diferente de qualquer outro! O seu estilo e técnica
são refinados, variados e flexíveis, tendo sido aprimorados por mais
20 anos de experiência no show business ".
Testemunhos
- "O incrível Rui Cruz é nosso 3º membro de destaque no Magibook.
Ele é um incrível mágico que tive a grande sorte de conhecer através
da Jeff McBride's Magic & Mystery School. Por favor conheça o Rui e
sua magia. Ele é um mágico fantástico e um grande ser humano ".
-John Midgley, Senior Assessment Specialist at Monroe Carell
Jr. Children's Hospital, Founder and Creator of MagiBook; Magic´s
Public domain Library and Social Networking Site

