FELIX BRUNET
- 1er premi Nacional Espanya de grans il·lusions atorgat a Valladolid per la S.E.I any 1995
- 3er premi Nacional francès de grans il·lusions atorgat a Le Puy en Velay per A..F.A.P 1994.
-Premi pont de plata 2001.
-Actuacions en 9 països.
-Idiomes parlats: Català ,Anglés, Francés, Italià, i Castellà,.

FESTIVALS
-Cicle teatre tot alt ( Empodà) 2009.
-Mercateatre ( Barcelona) 2009.
-3 trovada de mags de Castell de Montesquiu-2009.
-2 Feltival màgic de Besalú 2008.
-Jornades Magiques Brafim 2008.
-Mostra de BUTAKA olesa 2008.
-Cicle “escenics” 2008 i 2009
- Fira Màgica Santa Sussanna 2008.
-Festival internacional Memorial Li-Chang 2008 , 2009 i 2010.
- Festival “Emergent” 2007 i 2008.
- Festival Internacional de magia a Palafrugell FIMI 2007.
- Dia Nacional Del Mago Querétaro (Mèxic) 2006,2007 i 2008.
- Fiesta de La Vendimia Cavas Freixenet de (Mèxic) 2006.
-Concierto de Catalanes, la voz de mi tierra Querétaro (Mèxic) 2006.
-Impossible jornades màgiques ( La Canonja) 2006 i 2008.

-Insomni (Barcelona) 2005.
- FITAG (Girona) 2005-2006 i 2008.
-Festival de teatre (Blanes) 2004.
-Fira del Circ ( la bisbal) 2003,2004 i 2005 i 2006.
-Triumvirat (l’Escala) 2002.
-Teatrissimo furioso a Thun ( Suïssa) 2002.
-V Feira medieval Noia (Galícia) 2002.
-Viagem medieval Sta. Maria da feira (Portugal)2002.
-Segunda Feira franca ( Pontevedra) 2001.
-Denizli festival internacional a Izmir ( Turquia) 2001.
-Trobada màgica (Sant Jaume de Llierca) 1996.
-Costa bava màgica (Platja d’aro)1995.
-Tolosako vi jaialdia (Guipúscoa) 1995.
-Estoril magico (Portugal) 1995.
-Jornades “Lenart Green” (Llers)1995.
-Trobada màgica a Sant Quinti de Mediona 1995.

DOCÈNCIA
-Teoria de la màgia crèdits de lliure elecció U.d.G universitat de Girona.2005 i 2006 .
-Curs de iniciació a la Màgia “Centre civic Banyoles” nivell 1 i 2 ,2007.
-Curs

de globoflexia en “pla de dinamització cultural” a Besalú 2006.

- Curs de globoflèxia al Circolo magico de Bologna ( Itàlia) 2005.
-Extra escolars màgia en anglès a I.E.S Pla de l’estany 2005.
-Organitzador / Professor curs d’estiu teoria i estructura de l’il·lusionisme com a eina de comunicació U.d.G
Universitat de Girona 2004,2005 , 2006 i 2007.
- Curs de teoria de màgia avançada a Giogoleria matto a Bologna (Itàlia) 2005.
- Curs de màgia en cursos organitzats per “evuala” 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 i 2007.
- Curs de globoflèxia al “zèppelin” Girona 2004.
-“Dissabte de la química” a la U.d.G Universitat de Girona 2004.
- Curs de globoflèxia en pla de dinamització cultural a Fornells 2004.
-Curs de màgia iniciació a Cal Campaner organitzat per ajuntament de Besalú 2004.

- Curs de màgia de sobte a I.E.S Cassà de la selva 1997.
- Curs d’il·lusionisme iniciació a l’escola d’adults de Banyoles 1997.

TEATRE
-Especàcle “naturalmente” al TEATRENEU Barcelona Maig i Juny 2007.
-Aportació d’idees màgiques al grup teatral Teatrebrick .2006
-Actor “el circ de la sardina de joguina” producció de La orquesta Fireluche 2005.
-Efectes màgics a la nit de reis de Banyoles. 2002 i 2004.
-Disseny efectes màgics per La Passió de Sant Clement 2003.
-Actor en el grup Excalibur Teatre d’acció. 2000,2001 i 2002.
-Disseny efectes màgics per Visites Nocturnes de Besalú . 2001 i 2002.
-Actor en visites guiades de Besalú. 2000,2001 i 2002.
-Actor en muntatges “desestressants” de Fang Aventura 2002.
-Efectes de foc per la nit de Reis de Porqueres 2001.
-Execució d’efectes especials per “El talismán de Oketek” de la companyia Capa i espasa. 1999.
-Aportació d’idees màgiques al grup teatral Babaus 1999.

TELEVISIÓ
-Canal 33 nit de l’il.lusió 2008 i 2009.
- TV2 Participació en “ leonadrt” 2007.
-TVGi A contrallum 2007.
-Televisó Comtal toro 2005 ,2006
-Canal Nord A curta distancia 2006.
- XTL programa diari propi “McFelix & lulú” 2005.
-City TV al programa “Vitamina N” 2004.
- TV2 Especial “Dalí” Catalunya avui 2004.

- Banyoles Televisió Especial Nadal 2003.
-Discovery Chanel Reportatge “Medieval Spain”2002.
- TV3 Reportatge En directe 2001(Excalibur),2003 (Transnarcis).

