28. august 2011
Udsalg hos PEGANI
Traditionen tro arrangerer Pegani sommer UDSALG.
Søndag d. 28 august kl. 10.00-16.00
Magisk Cirkel Danmark arrangerer fælles bustur for interesserede.
Turen er Først til mølle, bussen har 29 sæder - så tør du vente?
Tilmelding til Bo Thomsen, men det er ikke det værste, chaufføren er vores sekretær Torben,
tør du stadig deltage?
Så meld dig til, og prisen for turen fra København til Horsens og retur er helt nede på 200,00
kr.
Der vil på hjemturen være konkurrencer og mere. Steen har lovet at der vil være
overraskelser til de der er med MCD bussen.
Skal du med ?

12. september 2011
Sæsonstart !
Første møde i denne sæson….!
Vi laver åben scene og håber, at se masse glade tryllere, der er sprængfyldte med nye ideer
og engagement.
Bestyrelsen åbner ballet og ønsker alle en god sæson med masser af spændende
arrangementer.
Kom glad og spændstig med dine kort, ringe, kaniner,duer, mønter eller andet og bliv en del af
denne forrygende aften.

19. september 2011

Seminar med

Mickael Chatelain

Oplevede du David Stone’s seminar i seneste sæson, så du ham udføre
Mickael Chatelain’s REWIND. Mange tryllere har gennem årene trænet og
trænet i at udføre denne effekt - som i originalversionen er et krævende
projekt. På YouTube kan du finde en masse videoer med denne kreative
franskmand - og se frem til at opleve ham live denne aften.

10. oktober 2011
Loppemarked
Køb-Sælg-Byt!
Her er muligheden for at gøre et kup, eller måske komme af med lidt fra det fyldte kælderrum.
Kasserne med trylleting der aldrig bliver brugt - kan måske glæde nogle andre, så kom glad
med dine dvd´er, specielle tørklæder, fejlkøb og aflagte ting og gør andre glade.
Tag prutte-genet i lommen, fyld bilen og lad os få endnu en hyggelig aften - hvor vi tryller for
hinanden.
EKSTRA: Det sælger bedre at se varen i aktion, så derfor - som noget nyt - vil der være
mulighed for at lave et dealershow - hvor du går op og viser nogle af de effekter du vil sælge.
EKSTRA - EKSTRA: Loppemarkedet afsluttes med AUKTION - hvor du kan sælge resten eller
særlige rekvisitter.

24. oktober 2011

MILLER’s Night
Dealershow og dealerstand
Henning Miller tager turen fra Hinnerup i det jyske, og
kommer til hovedstaden for at vise og demonstrere en
del af sine produkter.
Da Henning ikke kan have hele forretningen med, er
det en god idé at runde hans web-shop, og evt.
forudbestille varer - så tager han dem med.
Klik på logoet herunder og kig dig omkring i Henning Millers trylle shop.

7. november 2011
TEMA AFTEN

REB & KORT
Aftenens dealer og 100 m reb-sponsor
MOX SHOP.dk
MOX MAGIC har ”kun” reb og rebtrick med og evt. ingredienser
til Ambitious card.
1 del:
Der bliver demostreret og forklaret rebtricks, og vi skal
diskutere hvordan man kan lave cut and restored rope, på den
bedste måde. Hvad er et Poul Arland twist ?
Har du en god rebrutine, så tag den med og vis den til
inspiration for de fremmødte.
2 del:
Vi laver ambitious card rutiner på forskellig måder. Vis netop
DIN variation, og få feed back, bliv inspireret og inspirer andre.
Tag kortene op af lommen og øv dig i dit dobbeltløft
MOX SHOP udlover 12 spil Bicycle kort i præmie til de af bestyrelsen udpegede ”gode ideer og
præstationer”.
Så kom og vis din rutine eller dine gode fif til ambitous card.

16. november 2011
Stjerneseminar med

MICHAEL VINCENT

Michael Vincent er indbegrebet af klassisk og moderne magi, og udfører klassiske greb, og gør
det relevant for det 21. århundrede, alt sammen leveret med stil og elegance
og klasse.
Han er blevet udnævnt til Best Close-Up Magician tre gange af den britiske
Magic Circle, 3 gange i tre på hinanden følgende årtier fra 1983 – 1991 2003. International Magician of the Year i 1993.
Hans forestillinger er blevet præsenteret på den verdensberømte Magic Castle
i Hollywood, Californien, Celebrity parties, i internationale kasinoer og ved
førende firmaers arrangementer. En karriere, der fortsætter med drive,
passion og engagement, hvor han løfter sine stilfulde og sofistikerede
forestillinger, kunstgreb og magi til nye niveauer

28. november 2011
Danmarks flotteste og mest underholdende juletræsfest
Denne aften er der entré - men prisen er meget lav - kun kr. 10.00.
Der vil være godteposer til børnene, og som sædvanlig er det derfor vigtigt at du tilmelder
hvor mange børn du har med - dine egne, familiens, naboens etc.

- og julenissen
Julemanden og hans kone
kommer

- og Nisseline

og drillenissen…

- og sidst men ikke mindst
snydekunstneren

HR PLYS

16. januar 2012
Temamøde. Close-up. kl. 19.00
Close-up, table hopping, walk around, stand up, eller comedy magic, hvad er
forskellene?
Vi viser nogle tricks til hinanden, taler om dem og putter dem “bås”.
Det er en oplagt mulighed for at ”øve/ vise” lidt foran nogle dygtige
tryllekunstnere og måske få lidt feed back nu her inden, der skal være
mesterskaber i close up.

30. januar 2012
Stjerneseminar med

Jakob Rasmussen

MCD’s mangeårige medlem - Jakob Rasmussen - udgav i slutningen af
november - i samarbejde med Pjerrotmagic.dk - en fantastisk bog.
Jakob vil vise et udvalg af effekter og rutiner fra bogen
25 ÅR MED MAGI.
Jakob Rasmussen har skrevet en fantastiske bog.
Jakob er en blændende dygtig tryllekunstner, som
arbejder meget grundigt med tingene. Hvert eneste
trick i bogen bygger på mange års erfaring med
trylleriet. Det er fremragende trylleri med mønter,
kort, Chop Cup og et enkelt tankelæsernummer.
Jakobs speciale er mønter og han har brugt kendte
teknikker, som ofte er svære, men med mange års
træning, har han forfinet og raffineret teknikkerne, så
de er blevet enklere at udføre. Alt i alt en fantastisk
bog på 81 sider med det bedste af det bedste gennem
25 års hårdt arbejde.

EKSTRA – EKSTRA
Græsk Buffet
Dørene åbnes kl. 17.00 og kl. 17.30 er der
fællesspisning,
hvor vi spiser en lækker græsk buffet.

6. februar 2012

TEMAMØDE – KORT
Special Guest Star -

Klaus Mulbjerg

Klaus Mulbjerg går bagom de seje korttrick og viser magisk guf for
såvel nørder som julemænd. Også noget om, hvordan man kan lave et
korttrick for et stort publikum, selvom kun de nærmeste kan se det/de
valgte kort.
Har du problemer med volter, palmering, sidesteal m.m. fortæller Klaus
lidt om de generelle problemer, du vil opleve de første 5000 gange, du
øver et greb.
Tag dit / dine bedste kort og korttrick med denne aften.
Lær og lær andre.
Få gode erfaringer og giv gode råd.
Greb, twists, og alt det andet.
Workshops med forskellige specialer
Som sædvanlig er der åben scene - både for de der vil op og vise
noget feeeeedt - og for de der vil op og lære fra sig.

27. februar 2012

FASTELAVNSMØDE
Hop i dit mest spøjse kostume og tag ungerne med - også naboens - og børnebørnene.
Vi gør som vi plejer - slår katten af tønden - kårer de bedst udklædte.
Ballondyr til børnene og trylleshow med JensTryl

19. marts 2012

Medlemsmøde. Scene magi.
Her skal der fokus på kunsten i at komme ud over scenekanten. En oplagt
mulighed for at varme op til mesterskaberne i scene magi til august på
Dyrehavsbakken. På scenen denne aften bl.a.

Miguel El Zorro

Robert Mark

16. april 2012

TEMAMØDE – BALLON
Når kulden er væk og der igen er blade på træerne,
så blæses der til konkurrence på
DYREHAVSBAKKEN
hvor MCD i samarbejde med BAKKEN afholder DM i
ballonvridningsunderholdning.

Er du ikke til ballonvridning så kom alligevel, der er
masser af plads til andre magisk udfoldelser denne
aften - bl.a. kommer Henning Nielsen og Robert
Mark og viser deres FISM akter, for at få dem afprøvet på et “rigtigt”
publikum, og samtidig få feed back.

23. april 2012

Generalforsamling

7. maj 2012

Sæsonafslutning
Kom og ønsk god sommer til venner
og bekendte.
bekendte. Hyggetrylleri når det
er bedst

Rene viser os den close-up akt (der er konstrueret til
scene) han lavede i Blackpool sidste år. Fortæller noget om
at deltage i en konkurrence og hvordan listighederne i hans
akt er skruet sammen.
Kender du ikke Rene Jensen, så check www.tryl.dk.

