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Chương trình được xây dựng kết hợp giữa yếu tố cổ tích và hiện đại thông
qua nhân vật, câu chuyện, trang phục phục vụ đa dạng khán giả Việt trẻ
em và cả người lớn.
Tiết mục được dàn dựng mới mẽ, hiện đại, qui mô kết hợp vũ đạo, hiệu ứng
ánh sáng... phù hợp với xu thế thời đại là giá trị chính tạo nên tính hoành
tráng cho Magic Show. Bên cạnh các tiết mục mang tính tương tác, giao lưu
với khán giả cũng được đầu tư, chăm chút nhằm tạo không khí cởi mở phấn
khích cho buổi diễn.
Kết cấu sự kiện (tiết mục) diễn ra liên tục, MC gồm 2 nhân vật truyền
thuyết dân gian hư cấu: Ali Ba Ba và Ali Ba Bốn xuất hiện xuyên
suốt chương trình, nhằm tạo cầu nối giới thiệu khán giả đến thế
giới phép thuật vừa hiện đại vừa cổ tích. Đây là sân chơi dành cho
người lớn cả trẻ em.

Nhạc : Dance vui nhộn, Ấn Độ
Ánh sáng: Màu, xen kẻ chớp
Âm thanh:Tiết tấu vui
Diễn viên: 6 -8 người

Phục trang:
Ấn Độ

TiẾT MỤC 1




Mở đầu bằng vũ điệu Ấn độ. Những cô gái hiện đại hoá thân
những cô gái xinh đẹp, sexy...đầy kêu hãnh. Và bất ngờ khi
vừa hết vũ đạo…úm ba la.. xuất hiện 2 nhân vật MC duyên
dáng: Alibab và aliba Bốn.
Hai nhân vật này sẽ giới thiệu các khán giả đến với các
phép thuật của 5 Châu ( Phương tây, châu mỹ, châu á…).
Hành trình phiêu lưu và trứng kiến các màn ảo thuật rùng
rợn nhưng vui nhộn. Đẳng cấp, huyền bí của thế giới phép
thuật…

Nhạc : sôi động, kịch tính
Ánh sáng: ma mị
Âm thanh: tiết tấu nhanh
Diễn viên: 7 -10 người

Phục trang:
Màn 1: váy ngắn, vest đen
Màn 2: quần trắng, áo bà ba hoa sen
tím trắng
Màn 3:Áo dài đỏ

TiẾT MỤC 2


Ảo thuật gia (ATG) đại diện phong cách phương Tây biểu diễn
tiết mục khéo tay cùng màn cắt đôi cô gái…

Nhạc : du dương, lãng mạn
Ánh sáng: chan hoà, ấm áp
Âm thanh: tiết tấu vừa phải
Diễn viên: 2 người

Phục trang:
Áo dạ hội trắng

TiẾT MỤC 3


Ảo thuật gia (ATG) một chú hề với khuôn mặt thảm hoạ. Ai
nhìn đều thấy anh ta là gã phù thuỷ…nhưng anh ta vui
tính qua các tiết mục vui nhộn, hài hước …đại diện cho
phép thuật của châu Mỹ

Nhạc : tango, quê hương Việt Nam
Ánh sáng: chan hoà, ấm áp
Âm thanh: tiết tấu vừa phải
Diễn viên: 7 -10 người

Phục trang:
Kinh dị

TiẾT MỤC 4
Bất thình lình một làn khói ma quái cuốn tan biến cô gái trong
tích tắc, cùng lúc xuất hiện thế lực âm binh làm nhân vật Nam
(ATG) hoảng loạn, sợ sệt..
CƯA ĐÔI NGƯỜI CHẠY XE ĐẠPVÀ LÀM TAN BIẾN THẾ LỰC
ÂM BINH, HOÁN VỊ TRÍ MÀN KÉO SONG SẮT, BÀN CHÔNG
ĐÂM XUYÊN(7 Phút)
. Bằng kỹ năng của mình ATG đưa Thế lực âm binh trở về nơi
chúng đã đến.

Nhạc : soul ( hồi họp)
Ánh sáng: chan hoà, ấm áp
Âm thanh: tiết tấu vừa phải
Diễn viên: 01 người

Phục trang: veston trắng

TiẾT MỤC 6
02 MC cùng biểu diễn
Tiết mục: Bí mật – Bị mất – bật mí
1 tiết hầu như chưa sân khấu nào diễn. Lật tẩy những trò ảo
thuật..nhưng đưa khán giả bất ngờ này, bất ngờ nọ…bởi sự thật
nó không phải là bật mí. Sự hài hước duyên dáng của 02 nhân
vật này tô đậm them bức tranh huyền bí cho các màn ảo thuật

Nhạc :Soul ( Sôi động kịch tính )
Ánh sáng: nhanh, mạnh
Âm thanh: tiết tấu vừa phải
Diễn viên: 7 - 10 người

Phục trang:
Bikini tắm biển

TiẾT MỤC 7
TỀ THIÊN ĐẠI CHIẾN NGƯU MA VƯƠNG
Đây là tiết mục kinh điển nhất chương trình. Hoá trang thật
100%. Tiết tấu hài hước nhưng mang đậm chất ma mị…bởi
những phép màu biến hoà của Tôn Ngộ Không. Cuộc đại chiến
ngang tài ngang sức, biến hoá không lường. Cuối cùng Tề
Thiên cũng thoát thân để cứu lủ khỉ con khỏi động Hoa Hoả Sơn

