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Az FBK HÍREI

Szöveg: Kelle Botond

Új logó
2002. szeptemberétől új logója van az FBKnak. A grafikát Robin Hood (az ismert
bűvész és grafikus) tervezte. Mivel Robin
sokunkat nagyon jól ismer, ezért úgy
gondoljuk hozzánk illő fiatalos grafikát
kaptuk ajándékba, amit ezúton is köszönünk
neki. Robinról későbbi számunkban
részletesebben is olvashatnak majd.

Arany Érdemkereszt Molnár Gergelynek
2002. augusztus 16-án Görgey Gábor kultuszminiszter (a köztársasági elnök megbízásából) művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi díjakat és kitüntetéseket adott át Szent István ünnepe alkalmából. A Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Molnár Gergely, „varázslatos,” élményt nyújtó
bűvészi tevékenységéért, a bűvészgeneráció neveléséért. Gratulálunk!

Bűvészkedj! project – nagy siker
Június 23-án a Petőfi csarnokban, 30-án pedig a Vajdahunyad várban keztük meg az utcai bűvészkedést, nagy
sikerrel. Július 1-től 5-ig pedig Bűvész Sulinkban több mint 120 gyereknek és fiatalnak csináltunk kedvet a
bűvészkedéshez. Ingyenes kiadványunk, mely 13+1 trükköt tartalmaz több száz gyerekhez jutaott el. Július 1927-ig – a tavalyihoz hasonlóan – ismét piros, FBK-s pólós fiatalok lepték el a nagyobb Balatonparti városokat
és nyújtottak közvetlen varázslatos élményeket több ezer embernek.

Holcz Gábor a SAM-en
A július 3. és 6. között, New Yorkban rendezett SAM kongresszuson Holcz Gábor nagy sikerrel szerepelt a
meghívásos versenyen. Az Amerikai Bűvészek Társasága által rendezett kongresszuson 1200-an vettek részt és
az egész világról összesen 8 versenyzőt hívtak meg.
Nagy siker Gábor szórakoztató műsora a BPTV-n, melyet vasárnaponként 22:00-tól és hétfőnként 18:45-től
sugároznak. A műsorban az FBK számos tagja, és más bűvész is szerepelt már. Ha van produkciód, amit
bemutatnál írj a gabor@holczgabor.hu e-mail címre!

Soma el
Egyik legtehetségesebb tagunk – Hajnóczy Soma – egy évre az Egyesült Államokba utazott tanulni.
Elérhetőségei: e-mail: somagic@freemail.hu, postacíme: 120 Shady Lane Lansdale PA 19446, USA.

Showexpo – elmaradt siker
A Showexpo-t szeptember 5. és 8. között rendezte meg az azonos nevű rendezvényiroda a Városligeti
műjégpályán hatalmas sátrakat, színpadot és rengeteg fellépőt felvonultatva. A rendezvény célja a showszakma
összehozása lett volna (összehozni a produkciót a rendezvényszervezővel), de a rendezvényszervezők
érdektelensége miatt ez sajnos meghiúsult. A csütörtöki konferencián Molnár Gergely is tartott előadást
(melyet a következő számban teljes egészében leközlünk). A varieté színpadon pedig számos bűvész lépett fel a
hétvége folyamán – átlagosan 15-20 fős közönség előtt.
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