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Præsidentens beretning 2021 - 22 

Det lykkedes med halv kraft (altså ½ kontingent), at få en sæson gennemført med god 

magisk kvalitet. Lidt mere egenproduktion, som vi i øvrigt skal til at genopfinde. Mere om 

det senere. 

Vores sæson efter sidste års zoom-generalforsamling, fik lidt fortsat benspænd af noget 

Corona. Vi lagde ud med lidt aktion fra biblioteket. Jeg tror alle, der bød, har betalt, men 

ikke alle har afhentet. Og lidt mere zoom frem til 21. AUG med Pjerrots Børnetryllepris og 

Tribinis Tryllepris. Endelig lidt levende magi. Selvom deltagerne måtte tages med tang. Og 

endelig 15. SEP kunne vi lave et godt gammeldags live møde. 

CPH Magic Cup i efteråret blev godt besøgt af publikum. Og rigtig mange fik lavet godt 

close up for gæsterne. Konkurrenterne stod desværre ikke i kø. Og når de endelig var linet 

op og var klar – så blev de nedlagt af Corona. Men vi kom igennem, og fik en fin finale i år. 

Vi kan jo godt. 

I år fik vi lidt zoom i januar, men kunne holde en god live aften med Klaus Muldbjerg i FEB. 

Det er sjældent, at se et seminar med kun et trick, det er også sjældent, at alle lærer så 

meget, der umiddelbart kan bruges. Det er godt at blive mindet om, at The Devil lies in the 

Detail.  

Generelt vil jeg sige, at der er ingen tvivl om, at der er meget magisk talent gemt i 

medlemmerne. Desværre er vi mange, der er alt for gode til at holde på hemmelighederne. 

Vi stiller os ikke op og viser, hvad vi har fundet ud af. Er vi bange for fejl, for kritik eller 

gode råd, der ikke er gode råd. Ligegyldigt hvad, så skal vi simpelthen blive bedre til bare at 

stille os op. Og nej – der er ikke brug for nyheder hver gang. Der er brug for de mange 

variationer. Og husk så, at skal der laves en fejl eller to – så er det meget fint, at det sker i 

vores egen lukkede verden.  

Til alle jer der pænt er gået på plads, når jeg diskret har hvisket HEUW HEUW eller fløjtet 

en forsigtig trille. TAK FOR 14 gode år i bestyrelsen. Det eneste problem med alderdom er, 

at der ikke er så meget fremtid i den. Men det er der til gengæld i bestyrelsen om ti 

minutter, når et nyt team tager over. En særlig tak til Joachim, der har sørget for, at det 

hele er lykkedes i min tid, og nu sikrer, at raketterne har brændstof nok til at flyve op til 

nye magiske højder.  – Erik Bo Bruhn. 


