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   Az új FBK project 2002/4

Bűvészkedj!
Bűvész SULI

A Fővárosi Önkormányzat és a  Petőfi Csarnok által működtetett  Szüni Dödő játéksorozat támogatásával 
valósul  meg  Bűvész  Suli  elnevezésű  programunk.  Pályázatunk  kedvező  megítélésének,  a  hosszas 
szervezőmunkának és tagjaink munkájának köszönhetően a programon való részvétel a gyerekeknek teljesen 
ingyenes. A program keretében július 1-5-ig minden nap 14 és 17 óra között trükköket mutatunk és tanítunk 
a résztvevő gyerekeknek és fiataloknak. A helyszínen minden nap készítünk velük kellékeket, amiket haza is 
vihetnek,  valamint  megkapják  a  project  hivatalos  kiadványát (Bűvészkedj!),  melyből  további  13+1 
mutatványt sajátíthatnak el és számos magántanár, bolt és klub elérhetőségeit tudhatják meg. Természetesen a 
program  megvalósulását  hosszas  előkészítő  munka  előzte  meg,  melynek  során  a  szervezésen  kívül 
megpróbáltuk  minden  lehetséges  módon  hirdetni a  Bűvész  Sulit.  Egész  júniusban  jótékonysági  és  más 
fellépéseinken hirdettük a programot, ezen kívül a Figaro bűvészboltban, a Vasas Művelődési Házban és számos 
más  módon  terjesztettük  szórólapjainkat.  Valamint  a  program részletes  ismertetése,  helyszíne  és  időpontja 
megjelent a Szüni Dödő játéksorozat hivatalos kiadványában is,  melyet  a Főváros összes általános iskolás 
tanulója  kézhez  kapott.  Június  23-án  pedig  a  játéksorozat  Nyitó  Buliján  13-19  óráig  szórakoztattuk  az 
odalátogató fiatalokat és megpróbáltunk kedvet csinálni a bűvészkedéshez és bűvész sulinkhoz. Június 30-án 
pedig a Budapesti Búcsún népszerűsítettük a Bűvész Sulit és a bűvészetet. Részletes beszámolót a következő 
számban olvashat.

 

  a Balatonparton
Az immár hagyományosnak számító utcai bűvészkedést idén már egészen korán: május 24-én Kaposváron IX. 
Diákszínjátszó Találkozó keretén belül  elkezdtük (részletek a 6. oldalon).  Majd a már említett  Szüni Dödő 
Nyitó Bulin káprázattuk el a nézőket június 23-án (Boldog Péter, Kereszti Csaba, Susán Péter és én). Egy másik 
sikeres pályázatnak köszönhetően utcai bűvészeti rendezvényeinket a  Soros Alapítvány If You… programja 
támogatja, így idén jóval hosszabb és tartalmasabb dologra készülünk. Július 20-27-ig a nagyobb Balatonparti 
városokban,  a legnépszerűbb fesztiválokon tartunk  közvetlen  előadásokat.  További  részleteket  most  nem 
árulunk el, bárhol, bármikor felbukkanhatunk!

 Bűvészkedj! kiadvány
A Soros Alapítvány és a  Szüni Dödő játéksorozat támogatásával 1000 példányban megjelenő füzet célja, 
hogy a bűvészet iránt felkeltse a fiatalok érdeklődését. A kiadványt a Bűvész Suliban tanuló, bűvészboltokban 
vásárló, a bűvészet iránt érdeklődő gyerekek kapják kézhez, akik, ha a füzetben található néhány mutatvány 
megtanulása  után  kedvet  éreznek,  a  kiadványban  található  címlista  alapján  felkereshetnek  klubokat, 
magántanárokat, üzleteket ahol további trükköket tanulhatnak. 
Amennyiben  Ön  fiatalok  képzésével  foglalkozik  vagy  szeretne  foglalkozni,  klubot  szervez,  vagy 
egyszerűen csak szeretné támogatni a projectet, lépjen velünk kapcsolatba! (Részletek a hátlapon).
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Utcai bűvészet

Bemutatkozik az FBK átfogó, bűvészetet népszerűsítő programja

Szöveg: Kelle Botond


