Sæson 2015 – 2016

31. august 2015

18. september 2015

5. oktober 2015

Seminar med Jon Allen
Jon Allen er entertainer, foredragsholder, forfatter og skaberen af unikke magiske effekter og rutiner. Professionel
tryllekunstner siden 1988. Han er også multi-prisvindende tryllekunstner som har vundet The Magic Circle, World IBM &
British Ring IBM close-up konkurrencer. Mange af hans effekter kan læses i magasiner verden over, blandt andet i juli
nummeret 2009 i MAGIC Magazine. Han har lavet flere tv-optrædener og var en af de
tryllekunstnere der blev valgt til tv-showet 'Penn & Teller: Fool Us' i Storbritannien.
Hans innovative kommercielle magiske effekter omfatter Double Back, The Destination
Box, The Pain Game, Flexion og mest berømt - The Silent Treatment. Jons DVD-sæt,
'Connection' indeholder mange af de rutiner han regelmæssigt udfører "i den virkelige
verden". Der er ingen fingervridende - fingerfærdighedstunge rutiner. Jon er mere
interesseret i rutiner der fanger folks fantasi og gør dem interesserer magi! Du vil også
høre mange værdifulde tips og en masse råd om hvordan du udfører magi, uanset
hvilken stil og gren af magien du arbejder med.
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22. oktober 2015

Seminar - Luca Volpe
Er du til mentalmagi og tankelæsning? Så kom til show & seminar med...
Nu har du chancen for at møde denne charmerende italienske mestermentalist, der
gennem de senere år har slået sit navn fast som en af branchens fineste
entertainere. Luca Volpe har i mange år ernæret sig ved at optræde på
krydstogtsskibe, og desuden er han en flittigt benyttet artist til både private
arrangementer og store sceneshows. Det er med andre ord en særdeles rutineret
herre der kommer på besøg, og det bærer hans præsentationer også tydeligt præg
af!
Hans bøger om mentalisme er blevet særdeles populære, og hans idéer og rutiner
er på repertoiret ved rigtig mange kolleger rundt om i verden.
I seminaret viser og forklarer han en række scene- og close-up rutiner fra sit eget professionelle repertoire. Gennemtestet
og finpudset gennem hundredevis af forestillinger.
I den første halvdel får du et show, hvor du ser den fulde præsentation af numrene og selv kan fornemme, hvor stærkt det
virker. Seminarets anden halvdel er dedikeret en grundig gennemgang af numrene og en forklaring på præsentationerne
med alle de små psykologiske finter. Efter seminaret er der mulighed for at købe nogle af Luca Volpes bøger og seneste
kreationer.

3.november
Seminar i Dansk Artist Forbund i samarbejde med Pegani med

Luke Jermay og Noel Qualter.
MCD har 25 pladser efter først til mølle princippet.
Med andre ord - det hele er som det plejer at være inkl. kaffe
og lidt koldt.
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9. november 2015

Loppemarked & seminar
Find fejlkøbene frem, dubletterne, det du ikke bruger mere, og tag det med denne aften.
KØB, SALG, BYTTE.
Efter en times tid med tuskhandel og håndslag overtager

Klaus Mulbjerg
scenen og lærer os et par særdeles brugbare sager. Han vil bl.a. videregive sine erfaringer
med, at stå på en scene og få 300 personer til at følge med i et "korttrick". At underholde
med magi i en halv time og kun medbringe en beskeden lægetaske. Det bliver Klaus, når han
bedst - den gennemtænkte, enkle og effektfulde magi. Du får med garanti noget med hjem
som du kan bruge - uden at købe DVD eller lekturenotes.

1. december 2015

Julemøde helt uden julemand og nisser, men med masser af magi.
Magisk Speed dating - er en event som hvet år er et af højdepunkterne ved verdens største
tryllekongres i Blackpool UK. I MCD regi vil i opleve 5 seminarer på 5 kvarter - og form og indhold ved de
fem borde er en overraskelse.
Derefter pause, og i forlængelse af den socialt samvær, altså en lang pause hvor der rigtig bliver tid til at
handle hos dealerne, prale i krogene, og imponere vennerne med de seneste tiltag.

11. januar 2016

Peter Aude
Peter Aude er ved at opsætte et show i Bjæverskov med arbejdstitlen: MAD OG MYSTERIER
Peter vil fortælle MCD om, hvordan man skaber et show. Hvad virker? Hvad kan man
forvente? De faste problemer, når man skaber noget nyt. Hvad er økonomien i sådan et
show?
Peter Aude er professionel showmand – men knap så professionel som tryllekunstner. Altså
det modsatte af den almindelige MCD’er, der er på vej mod det professionelle magiske
niveau – men er en amatør, når det drejer sig om at opsætte et show.
Alt i alt – et helt anderledes seminar.
Der vil sikkert også blive plads til trylleri og småpral i krogene.
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22. januar 2016

Stjerneseminar med

Matthew Wright

2. februar 2016

The Session

Fire MCD medlemmer - Mads, Nikolai, Jakob og Erik deltog alle i THE SESSION (arrangeret af Vanishing Ink. v/ Joshua Jay,
Andi Gladwin og Luke Jermay) i London i weekenden 8. – 10. januar. Tre dage med meget tryl og ganske lidt søvn. Det er
en årligt tilbagevendende Close-up kongres hvor der nørdes ad libitum. Hver af de fire medbringer et par gode trick og
ideer og vil dele noget af den skarpe magi fra kongressen med mødedeltagerne.

1. marts 2016

SUITE 507
Koncept: Dinner og Magi med

David Tholander og Morten Deurell
Mødesalen i Pilegården er ikke er intim suite med rokokomøbler – men magien
bliver den samme, som da David og Morten optrådte på Copenhagen Plaza sidste år.
De viser dele fra forestillingen og fortæller om de magiske kompositioner. Det bliver
simpelthen fedt.
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5. april 2016

Stjerneseminar med Kurt Flemming
“Hvorfor gør du som du gør Kurt” ?
Yderligere præsentation er vel unødvendig.
En af danmarks absolut mest erfarne tryllekunstnere fortæller om
sine erfaringer med at trylle for børn, barnlige sjæle, voksne og sure
voksne. Kurt vil også levere et seminar med udvalgte magiske
detaljer fra sit store repetoire.

13. april 2016

Generalforsamling og Show / seminar med Rune Carlsen (No)

Rune Carlsen
Norske Rune Carlsen viser sin konkurrenceakt og fortæller efterfølgende hvordan man skruer
sådan en sag sammen. Hans magi og underholdning er unik og skiller sig kraftigt ud. Han er 5
gange norsk, 2 gange Nordic Master og har vundet priser i Italien, USA og London.

3. – 5. juni

International Magic Festival i Ålborg

