MAGISK WEEKEND
14 - 16 oktober 2005 - Scandic Star Hotell - Lund - Sverige

David and Dania

Magisk Weekend 20 år!

Ja, det är faktiskt sant! Tiden går fort när man är lycklig
heter det ju. När vi för 20 år sedan startade på Hotell
Horisont i Helsingborg kunde man inte ana den utveckling som den här kongressen har tagit.
Vid förra årets kongress ﬁck ni fylla i en ”önskelista”
på artister som ni gärna ville se på Magisk Weekend.
Vi tycker det passar utmärkt att uppfylla er önskan i
samband med 20 års jubileet. Så de mest önskade
artisterna ﬁnns med i årets program.

Nordic Light Magic Show

Det magiska nordiska ljuset har genom tiderna fascinerat
både konstnärer och artister. Trolleri från Norden är verkligen något speciellt. På mångas begäran har vi därför
fört samman några av dagens främsta nordiska artister i
en färgsprakande show av internationell klass.

Årets Seminarister

Kristine

Hjulsta

d, Norg

e

Mr Mox, Danmark

Michael Ammar, USA

Lennart Green, Sverige

Jacoby, Sverige

Malin Nilsson, Sverige

Flip Halema, Holland

Daryl, USA

Dealer Show

Varför är denna programpunkt så populär?
Är det därför:
- att vi visar de senaste nyheterna?
- att vi gör bort oss?
- att ett gott skratt förlänger livet?
Kom själv och tyck, applådera, skratta , bua om du
orkar upp på lördag morgon kl.09.00

Close-up Session

WOW! Vilket startfält. Fyra av världens bästa
close-up artister. Världsmästare hela bunten!

Michael Ammar
Lennart Green
Tommy Wonder
Daryl

Fredag
kl.21.00 och 23.00
Julien, Sverige

Magisk Mässa

Här hittar du de senaste nyheterna! Nordens störtsta utbud av trollerirekvisita smått som stort. Böcker och DVD.
Årets ”Guest Dealer kommer från USA: Joe Stevenʼs
Magic Emporium . Övriga dealers är:

Harries Magi
Pegani
Gycklaren Magic Marketing
El Ducoʼs Magic
Mysco Magic
Bernandoʼs Magic
Egelo

GALA SHOW 2005

Regi: Gay Ljungberg - Ljus/Ljud: Ulf Nielsen - Producent: El Duco

Ett kongresskort kostar: 950:-/pers.
Juniorkort: 650:-(född -87 eller senare).
Workshop:200:-/pers
Kongresskortet omfattar alla aktiviteter utom Workshopen. Kortet är
pesonligt och får ej överlåtas.
Separata showbiljetter till fredag och
lördag säljs vid incheckningsdisken.
Inget förköp.
Anmäler du dig och betalar före 1
augusti erhåller du 100:- rabatt på
respektive kongresskort (ej workshop).

David and Dania, USA
Mayuko, Japan

Roy Gardner and James,
Tyskland

Anmälan

Använd bifogad blankett när du anmäler dig eller gå in på:
www.magi.nu/magisk_weekend.
Sista betalningsdag 30 september!
Efter detta datum sker endast kontant betalning och registrering på
plats i Lund. Priset är då 1100:-/pers.
750:- för junior.

Hikari Furuyama, Japan

”Kafferepet”
Espresso, Latte, Capuchino... ja
namnen och kaffedryckerna är
många. Kaffe är ”hot” just nu. Vi har
bjudit in Charles Asker från ESPRESSO HOUSE.
Han kommer att berätta om alla
spännande smakupplevelser man
kan skapa med olika sorters kaffe.
Naturligtvis provsmakar vi både kaffe
och en god kaka till.
Detta program är helt ägnat åt våra
kvinnliga kongressdeltagare.

James Dimmare, USA

Galamiddag
Lördag dukar hotellet upp till en
festlig måltid. I år satsar man på en
ny spännade buffé.
Boka bord när du checkar in!
På tal om ny så har hotellet genomgått en förvandling. Hela lobbyn,
baren, receptionen är ombyggd. Du
kommer att bli förvånad!

SMDA:s Award

Vem får SMDA:s utmärkelse 2005 för
sina insatser inom magin?

Workshop med Tommy Wonder
Hur skapar du din akt? Det är temat i Tommy
Wonders workshop/session. Detta är minst
lika viktigt som att få lära sig en massa ny
moves och tricks.
Tommy har varit proffs i hela sitt liv och hjälpt
många med ”script” till sina akter. Han delar
med sig av sina erfarenheter som kommer att
ge din akt och dig själv ett ”lyft”. Pris: 200:Betalas i samband med anmälan.

Kongressen börjar fredag kl.17.00
och slutar söndag kl.15.30

Hotellbokning

Det ﬁnns många bra hotell att välja
på i Lund. Scandic Star Hotell (kongresshotellet). Tel.046-2852500.
E-mail:starlund@scandic-hotels.com
Det är aldrig för tidigt att boka rum
på Star Hotell, men det kan vara för
sent.
Priser:
Enkelrum: 810:Dubbelrum: 967:trebäddsrum: 1167:Fyrbäddsrum: 1367:Planetstaden: 046-2800100
Hotell Lundia: 046-2806500
Hotell Sparta: 046-191600
Hotell Ibis: 046-313630
Vandrarhem: 046-142820

Magisk Weekend
sponsras av S.M.D.A.

El Duco 2005

SOS and Victoria, Ryssland

Din anmälan bekräftas skriftligt i
början av september. Har du några
frågor beträffande anmälan kontakta
SMDA på tel 035-13 07 85
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