Bakkens Pjerrots Børnetryllepris
VEJLEDNING TIL DOMMERE OG DELTAGERE
ARRANGEMENT, TID og STED

Bakken uddeler i samarbejde med Magisk CirkeI Danmark en pris til årets
børnetryllekunstner: BAKKENS PJERROTS BØRNETRYLLEPRIS. Naturligvis finder
konkurrencen sted på scenen ved Pjerrots hus. Publikum er Bakkens normale og herlige
blanding af børn og voksne. Se datoen i vores kalender.
DELTAGERE

Bakken og Magisk Cirkel Danmark har inviteret fem af de bedste danske børnetryllere. Der
tages ikke hensyn til om de udvalgte er medlemmer af en af de danske trylleklubber.
KONKURRENCEREGLER
• Hver deltager skal være parat ved siden af scenen senest 10 minutter før
programsat optræden. Deltagere, der ikke overholder dette, kan blive diskvalificeret.
• Alle deltagere skal gennemføre en komplet akt på mindst 7 minutter og maksimalt
12 minutter*. Efter 11 minutters optræden giver tidtageren, der rejser sig op, en
kraftig lyd (horn eller klokke). Efter 12 minutters optræden flere gange larm, der
indikerer at tiden er overskredet.
• Overskrides tiden mellem 1 og 20 sekunder fratrækkes 10 point fra det samlede
gennemsnit. Overskrides tiden med 21 sekunder eller mere er deltageren
diskvalificeret.
• Tidstagningen begynder, når tryllekunstneren begynder sin forestilling. Så hvis et
show begynder med, at der laves råbeleg (…er her nogen….osv) uden at
kunstneren er på scenen – så er det fra det tidspunkt at tidstagningen starter.
• Den magiske akt skal indeholde mindst tre egentlige tricks.
• De 5 deltager præsenteres festligt.
*Et show behøver ikke at vare 12 minutter. Et godt show på 7 minutter og 18 sekunder vil få lige så mange
point som et show på 11 minutter og 56 sekunder.

DOMMERE OG POINTGIVNING
Magisk Cirkel Danmark udpeger min. 3 tryllekunstnere til dommer panelet. Bakken
udpeger to lægdommere. I alt et dommerpanel på maksimalt 7 dommere. En af
tryllekunstnerne i panelet virker som overdommer. Dommerne giver point ud fra følgende
elementer:
• Blev børnene underholdt (udgør mindst 50% af vurderingen)
• Magisk håndtering (går magien i kludder – er der minuspoint)
• Præsentation og rutine (der skal leveres min. 3 tricks)
• Originalitet
• Magisk atmosfære (der skal også være magi i akten)
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Hver dommer kan give op til 100 point. Hvis en dommer giver 100 point kræver det, at den
optrædende kan score max i alle 5 elementer. Eksempelvis kan det godt være at
underholdningsværdien er helt i top, men akten er ikke original og den tekniske håndtering
er middel. Så er det altså ikke 100 point den optrædende skal have.
Efter hver deltager indsamles dommernes individuelle dommersedler og et justeret
gennemsnit udregnes – højeste og laveste point frasorteres. Efter første deltager
gennemføres en votering, hvor niveauet fastlægges. Efter sidste deltager gennemføres
yderligere en votering - bl.a. for at vurdere om dele af et show er blevet ”planket” fra en
kollega (en kopi kan ikke modtage Bakkens Pjerrots Børnetryllepris). Ved lige antal point
er overdommerens vurdering afgørende.
PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Bakken står for lyd (lys er dagslys). Teknikken er klar fra kl. 12:00, hvor prøverne kan
begynde.
Der organiseres hjælp til tryllekunstnerne med at få rekvisitterne ind på scenen.
Spørgsmål: Kontakt Erik Bo, MCD (2348 1136 / ebbruhn@gmail.com )
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