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Néhány szó az olvasóhoz
Lapunk január-februári száma már kemény
fedőlappal jelent meg, azóta megállapodást kötöttünk egy
digitális nyomtatással is foglalkozó céggel. Ennek
értelmében ezentúl nyomtatva lesz az újság minden egyes
száma! Mindezt darabonkénti 500 forintos áron tudjuk
biztosítani olvasóinknak. Valamint korlátozott ideig
korábbi lapszámaink is megrendelhetőek (részletek a
hátlapon).
Felhívásunk továbbra is érvényes: várjuk
leveleiket, illetve trükkleírásaikat a szerkesztőség címére,
hiszen novemberi évfolyamzáró partinkon értékes
nyereményeket fogunk kiosztani a legjobb leírásokat
beküldők között. Köszönjük azoknak, akik eddig küldtek
trükkleírásokat, ezek feldolgozása már folyamatban van.
In memoriam rovatunkban ismét egy tavaly
elhunyt bűvész életét ismerhetik meg. Stan László régóta
küzdött súlyos betegségével, de rendszeresen fellépett, bárt
vezetett, szórakoztatta az embereket. (5. oldal)
Egy éves az FBK! Ebből az alkalomból rövid
visszatekintést olvashatnak körünk eddigi tevékenységéről
a 6-7. oldalon. Szintén ebből az alkalomból – az Önök
kérésének eleget téve – elindítjuk tagjainkat bemutató sorozatunkat: hatunkról a 8-9. oldalon található
rövid fényképes leírás.
Az elmúlt két hónap sem telt eseménytelenül. Műsorfejlesztésbe fogtunk: január elejétől
február közepéig minden klubnapon egy-egy tagunk zenés színpadi műsorát pontoztuk, majd a
produkciót részletesen kielemeztük és megbeszéltük. A három legtöbb pontot elért produkciót
bemutató tag (sorrendben): Kálmán Zsolt, Feodor Attila és Kelle Botond.
Január 11. és 13. között rendezték meg a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált, melyen
fellépett egy japán illuzionista: Jonny Hirose is, aki nem aratott osztatlan sikert a nézőtéren helyet
foglaló szakmabeliek között.
Január 26-i klubnapunkon vendégül láttuk Nagy Molnár Dávidot, akivel beszélgettünk
életéről, tapasztalatairól és megosztotta velünk tanácsait.
Február elejétől körünk új taggal bővült: Bettenbuch Péterrel, aki azóta igen lelkes
résztvevője a klubnapoknak.
Érdekesség, hogy Varga Lajos, a szakmában sokak által ismert bűvész jelenleg Los
Angelesben él és különleges szexuális segédeszközeivel hívta fel magára a figyelmet több televíziós
műsorban február végén.
Kétségtelenül az utóbbi idők legfontosabb híre, hogy Molnár Gergely a Blackpool-i
Bűvészklub 50. jubileumi kongresszusán – ami a világ legjelentősebb bűvészkongresszusa a
résztvevők számát tekintve (több, mint háromezren látogatnak el ide minden évben) – február 22-én
este a mikrobajnokságon második helyezést ért el.
Március 8. és 10. között rendezték meg a Prágai Nemzetközi Bűvészkongresszust. Itt is
születtek magyar sikerek: mikromágiában Boldog Péter első, dr. Szabó G. Gábor második lett, a
nagydíjat pedig Holcz Gábor hozta el.
Kellemes húsvéti ünnepeket és sok fellépést kívánok!
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