Élménybeszámoló

2002/4

47. Osztrák Bűvészkongresszus – Baden
Szöveg: Hajnóczy Soma és Kelle Botond

Az idei Baden bei Wien-ben rendezett osztrák bűvészkongresszus május 30-tól június 2-ig tartott. A
bűvésztalálkozón számos híres európai és amerikai művész tartott szemináriumot és adott elő.
Napközben a városi színházban versenyek, szemináriumok és kisebb gálák voltak műsoron, majd
esténként különböző érdekes programokon és fogadásokon vehettek részt az ott lévő bűvészek.
Az összejövetel első napján a regisztrálás után (tizenegy
órakor) megkezdődött a nyitóműsor, ami fél egyig
tartott. Délután egy ’Splash Magic’-nek keresztelt műsor
vette kezdetét, amelyen kizárólag fürdőruhában lehetett
részt venni. Az este folyamán egy kellemes hangulatú
étteremben tartott fogadást a város polgármestere a
konferencián résztvevők számára.
Május 31-én, pénteken kilenc órakor elkezdődött a
színpadi verseny első része. A versenyeken huszonegy
színpadi és hat mikroversenyző indult. Magyarországot
Holcz Gábor (általános bűvészet II. helyezett) és
Galambos Ferenc (mikromágia II. helyezett) képviselte. Gábor a következőképpen emlékezett vissza a
versenyre: A produkcióm nem sikerült rosszul, éreztem, hogy jobb volt, mint Prágában. Igaz, a rohanás miatt
egy apró probléma történt: előző nap egy felvezető szöveget betettem a zeném elé, és elfelejtettem kivenni a
műsor előtt. Úgyhogy lehet, hogy ez kicsit rontott az összképen. Az tény és való, hogy a pontozás elég érdekes
volt: a pontszámok közül volt egy, amelyik kirívóan alacsony volt. Feri az előző számban már ismertetett
Hawaii műsorát adta elő. Ő nem kívánta sem saját produkcióját, sem a pontozást értékelni, de a résztvevők
kivétel nélkül elismeréssel szóltak műsoráról.
A verseny után kis lazítás, majd délután két órától a világhírű amerikai bűvész, Gene Anderson
szemináriuma következett. A nap egyik legnagyobb eseménye a nemzetközi mikro gála fél négykor vette
kezdetét. Itt többek között fellépett az Simon Lowell, és Bob Sheets is. Az este folyamán állófogadás,
vacsorával egybekötve, és egy kellemes, humoros műsor, aminek csúcspontját a Tina Turnert utánzó
csodálatos osztrák énekesnő és zenekara képezte. Ez után akinek kedve támadt, szerencsét próbálhatott Baden
híres kaszinójában.
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A kongresszusra Európa számos országából érkeztek kereskedők. A színház két emeletének összes folyosóján
folyt a bűvészkellékek árusítása. Magyarországról Molnár Gergely (Jupiter Magic), Czili Gyula (Joker
Magic), és Csiki Zoltán (Astor Magic) érkezett mint kereskedő.
Szombaton az előző este programjaihoz képest igen korán kezdetét vette Laurent Beretta szemináriuma.
Némi csúszással fél tizenkettőkor folytatódott a színpadi verseny, majd három órától elkezdődött a
mikroverseny. A nap, és bátran mondhatom, hogy a kongresszus fénypontja az esti gála műsor volt. A világ
minden tájáról érkezett, világhírű bűvészek léptek fel, mint például Norbert Ferre, Rafael, Jerome Muran
vagy David és Dania.
Vasárnap volt az utolsó nap. Csak két szeminárium volt, de ez mindenkit kárpótolt. Elsőként Simon Lowel,
majd Bob Sheets tartott egy trükkökkel és ötletekkel teli, fantasztikus szemináriumot. Délben kezdetét vette a
fájdalommal teli búcsúzkodás, majd mindenki elindult haza…
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