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Feodor Attila vagyok, 23 éves. A bűvészkedést 1992-ben
kezdtem a Corodini OBE-ben, később Sugár Péter tanított.
Számos versenyen értem el helyezést hol jobbat, hol
kevésbé jót. 1996-ban szereztem működési engedélyt.
Inkább a színpadi bűvészetet részesítem előnyben, azon
belül is szórakoztató, vicces előadásokat szeretek csinálni.
Most próbálkozom az illúzióval is (majd meglátjuk, hogy
fog menni). A műsoraimat igyekszem úgy összeállítani,
hogy a lehető legtöbbet tudjam mutatni a nézőknek a
varázslatokból, úgy hogy lehetőleg minél kevesebb titokra
derüljön fény.

Nevem Kékesi Dániel, 20 évesen a Műszaki Egyetem
építőmérnöki karán tanulok. 10 éves koromban egy ajándékba
kapott bűvészdoboz keltette fel az érdeklődésemet a
bűvészkedés iránt. Öt évig egyedül bajlódtam a fogásokkal,
majd később Sugár Péter bajlódott velem. Később Szokor
Gyula volt a mesterem, és másfél éve újra egyedül
próbálkozom. A tavalyi év elején több körülmény is rávezetett
arra, hogy szükség van egy klubra, mely fiatalokból áll és a
fiatalokért létezik. Ez eredményezte a Fiatal Bűvészek Köre
megalakítását, melynek tevékenységét Kelle Botonddal együtt
koordináljuk. Keresem a bűvészet – mint audiovizuális
élményt nyújtó látványos művészet – számára a lehető legtöbb
alkalmas megjelenési formát. A bűvészkedés mellett
trombitálok és Földessy Margit színi stúdiójába járok.

Nevem Boldog Péter, 15 éves vagyok. Négy éve bűvészkedem,
saját elhatározásomból kezdtem el a pályával foglalkozni,
melyben a szüleim mindig támogattak. A legjobb mestereknél:
Sugár Péternél és Holcz Gábornál tanultam, illetve tanulok. A
bűvészet minden ága közül – közvetlensége miatt – a
mikromágia érdekel a legjobban és az utóbbi három évben
(mióta versenyzem) ebben a műfajban számos első helyezést
értem el. A klubban sok érdekes és hasznos tanáccsal láttak el, a
jó társaság és a hangulat miatt szeretek elsősorban lejárni.
Igyekszem a bűvészet minden ágában helyt állni, így Gáborral
színpadi műsorfejlesztésbe fogtunk. A mikrón kívül minden
szórakoztató dolog érdekel (elsősorban a beszédes előadásmódot
kedvelem). Céljaim: egy polgári szakma mellett (biológia,
kémia) szeretnék hivatásos bűvésszé válni.
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