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Elindult az ISZTI bűvészfakultációja
Egyedülálló vállalkozásba fogott Boldog István az ISZTI igazgatója:
iskolájában heti két órában bűvészetet tanulhatnak az elsőévesek.
Holcz Gábort 2001-ben kérte fel az Innovációs Szakképző és
Továbbképző Iskola Központ bűvészfakultációjának irányítására és
a szükséges akkreditációs procedúrát követően idén szeptembertől
indult meg a képzés az újpesti iskolában. A hír azért érdekes, mert
hivatalos keretek között bűvészetet legutóbb Rodolfo oktatott az 50es években az Artistaképző Intézetben. A Holcz Gábor szakmai
irányításával működő képzésnek azonban nem a hivatásos bűvészek
nevelése az elsődleges célja: inkább azt szeretnék, ha a fiatalok
ebben a varázslatos műfajban találnák meg az önkifejezés lehetőségét. Gábor egyébként nemcsak a
bűvésziskola kapcsán került az utóbbi időben a figyelem középpontjába: a beköltözésnél a nézőknek trükkjeivel
mutatta be a szabályokat, később pedig vendégként szórakoztatta mutatványaival a tv2-n futó Big Brother című
műsor szereplőit.

Galambos hozta el az egyetlen close-up díjat Velencéből
Az Olasz Bűvész Klub (CMI) 118. kongresszusát október 18. és 20. között
rendezték a Velencei Kongresszusi Központban. A rendezvényen fellépett Topas
is, valamint szemináriumokat tartottak: N. Night, Boris Wild, Alexander és
Vallarino. Az egész versenyen mindössze öt díjat adtak ki, mikromágiában pedig
egyetlen díjat (a harmadikat) osztották ki, ezt pedig Galambos Ferenc nyerte. Az
olaszországi sikert követően Fecó Budaörsön is tarolt: szombaton a
gálaműsorban bemutatott köteles csodái után vasárnap gyönyörűen felépített,
profi mikroműsorával nemcsak a szakmai és laikus közönséget, de a zsűrit is
levette a lábáról. A Corodini versenyen nagydíjat kapott.

Merlini az MTV-n
Október 18-án délután David Merlini, örökifjú szabadulóművészünk („a világ legfiatalabbja”) az MTV Europe
zenei csatornán 50 méter mélybe merült a „világ leghidegebb óceánjában”. Túlélte.

10 éves a Mollini Bűvész Klub
Az 1992-ben alapított, Moltész Gyula vezetésével működő klub idén ünnepli fennállásának tíz éves jubileumát.
Ezt egy rendezvénnyel szeretnék megünnepelni, melyet valószínűleg jövő tavasszal fognak rendezni.
Természetesen erről is részletesen be fogunk számolni.
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