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Néhány szó az olvasóhoz

Lapunk május-júniusi  számához hasonlóan 
korábbi lapszámaink – beleértve a tavaly megjelenteket 
–  továbbra  is  megrendelhetőek  a  szerkesztőség címén, 
illetve megvásárolhatóak a Figaro bűvészboltban.

A már több ízben meghirdetett  Aktuális Mágia 
Party szervezése  már  folyik.  Egyelőre  csak  annyit 
árulunk el,  hogy a gálán látványos mutatványokban és 
szakmai különlegességekben egyaránt részük lesz majd, 
azon kívül persze, hogy találkozhatnak a többi olvasóval 
és  értékes  nyereményeket  vihetnek  haza.   Szóval  ne 
csináljanak  más  programot  november  23-ára,  úgyis 
megbánnák később!

Szeretnénk  az  Aktuális  Mágia  olvasótáborát 
bővíteni, ezért nyitunk azok felé az olvasók felé, akik a 
szórakoztató,  könnyebben megtanulható  mutatványokat 
kedvelik. Ennek megfelelően ebben a számban minden 
eddiginél többet: 14 és 1/3 trükköt közlünk le és ezek 
nagy  része  bátran  ajánlható  minden  bűvészkedni 
vágyónak.  Ez  természetesen  nem  azt  jelenti,  hogy 
rutinos olvasóinknak le kellene mondaniuk a komolyabb 
mutatványokról:  Bökényi Gergő kártyatrükkjeit,  Sugár 
Péter mutatványait,  manipulációs fogásokat  és  a többi 
megszokott trükköt továbbra is megtalálják a lapban.

Az utóbbi időben a legtöbb visszajelzés a Beszámoló a klubnapokról c. rovattal kapcsolatban 
érkezett. Sokan úgy látják, hogy bár a táblázatos forma jól áttekinthető, mégis talán keveset ad vissza 
egy-egy  klubnap  hangulatából.  E  kéréseknek  eleget  téve  most  a  4.  oldalon  két  klubnapról  a 
megszokott  módon táblázatosan,  egyről  pedig összefüggő szöveg formájában olvashatnak.  Kérem, 
döntsék el, Önöknek melyik szimpatikusabb és írják meg nekünk. 

A nyár a bűvészklubok életében általában uborkaszezon. De nem nálunk. Mi ugyanis nyáron 
sem pihenünk, sőt! Június elejétől új projectet indítottunk el. Az átfogó program fő célja a bűvészet 
népszerűsítése.  A  Bűvészkedj! project  keretében  Bűvész  Sulit  indítunk,  ahol  számos  budapesti 
gyereknek  és  fiatalnak  csinálunk  kedvet  a  bűvészkedéshez.  Méghozzá  ingyen!  Szintén  a  project 
részeként újra kezdtük az utcai bűvészkedést – idén még többször és még több helyre megyünk, hogy 
közvetlen,  varázslatos  élményekkel  gazdagítsuk a közönséget.  Az említett  programokra jelentettük 
meg Bűvészkedj! című kedvcsináló füzetünket, melyből 13+1 mutatványt sajátíthatnak el a bűvészet 
iránt érdeklődő fiatalok. További részletek az 5. oldalon és a hátlapon.

Az elmúlt két hónap sem telt eseménytelenül. A Fővárosi Nagycirkusz új, Cirkusz és varázslat 
című műsorában szereplő illuzionisták (Tatiana Kokh és Jurij Koukes) nem arattak osztatlan sikert 
szakmai körökben. A műsorban – amely augusztus 25-ig látható – az illuzionistákon kívül a Moszkvai 
Nagycirkusz további vendégművészei szerepelnek.

A 47. Osztrák Bűvészkongresszust idén Baden bei Wien-ben rendezték május 30-tól június 2-
ig. A versenyen  Holcz Gábor általános bűvészet kategóriában II. helyezett  lett,  Galambos Ferenc 
pedig mikromágiában ért el II. helyezést. Részletes beszámoló a 7. oldalon.

Végül pedig szeretném figyelmükbe ajánlani a Budapest TV Kolumbia című, bűvészekkel és 
más  előadóművészekkel  foglalkozó  műsorát,  melynek  –  immár  egy  hónapja  –  Holcz  Gábor a 
műsorvezetője.  A  korábban  Kameravarieté  néven  futó  műsort  vasárnaponként  22:00-tól és 
hétfőnként 18:45-től sugározzák. A televízió neve ne tévesszen meg senkit, ugyanis az adás az egész 
országban fogható műholdról, illetve számos vidéki városban kábelen keresztül is elérhető.
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