
Magiska Bröderna 18-19 september 2010 
Att skapa egna trick och akter i trolleri 

 
Välkommen till MAGISK KRYSSNING med Birka Paradise 

 

 
 

Årets magiska kryssning går till Åland, med lyxbåten m/s Birka Paradise under ett dygn. 

Under kryssningen hålls två workshops under lördagen. Under en timme vardera lär du dig att skapa egna 
trolleritrick till en billig penning. Under söndagen hålls en två timmars workshop, där du lär dig att analysera och 
förbättra en trolleriakt.  

Kostnaden är 900 kr/person för del i dubbelhytt 
och 1100 kr för enkelhytt, båda alternativen insides 
i Paradise Class. 

Önskar du uppgradera hytten till högre klass, fråga 
då efter det när du ringer bokningen på Birka 
Cruises.  
Åldersgränsen är 23 år, medtag ID (undantag för 
yngre kan medges, hör med Birka Cruises). 

I priset ingår: Smörgåsbord inklusive vin, öl, läsk 
och kaffe, frukost och tre workshops. Om du har 
önskemål om bordsplacering i restaurangen måste 
du meddela det vid bokningstillfället. 

Du anmäler dig och betalar senast 18 augusti till 
Birka Cruises, tel:08-7027200 anknytning 360. 
OBS! Uppge vår bokningskod MB2010.  

Vid frågor:  
Klubbmästare Ville Boman,  
e-post: mrvillain@magiskabroderna.se,  
telefon: 0708-37 20 98. 

Trollerikongressen är öppen för alla 
trolleriintresserade. Antalet hytter är begränsat, 
så de som kommer ”först till kvarn” får åka med.  
 

Under söndagens workshop kommer Johnny Lonn och Per Eklund att analysera och utveckla två av 
deltagarnas close-up akter och två scenakter, med fokus på Introduktion och Avslutning. Ett unikt tillfälle 
att bli en bättre illusionist. Om du vill vara en av de fyra som analyseras, anmäler du intresse till Ville 
Boman, senast den 1 sep.  

Ta med trolleritrick som du inte använder 
De flesta trollare har säkert 90 % av trolleritricken i garderoben som inte använts. Man köper ett trick och 
upptäcker att det var nog bra men det passar inte in i mina akter. Så därför: Ta med några av dina liggande trick 
och sälj dem till kollegorna. Försäljningen pågår under varje paus. 



Skapa dina egna trick och föreställningar 
med hjälp av de bästa instruktörerna och konstruktörerna i trolleri som Sverige har att erbjuda.  

 

Lördag 18 september (alla tider = svensk tid) 
 

17.15 - Samling vid Birka Cruises, 
Stadsgårdsterminalen, Slussen.  

18.00 - Avfärd med m/s Birka Paradise 

18.00 - Mina vinnande trolleritrick 
Workshop 
med Mr 
Dannyman
. 
Dannyman 
är en av 
våra mest 
kreativa 
trollkarlar. 
Han har 
utvecklat 
helt egna 
trolleritrick 
samt förbättrat redan existerande trick. Här lär han 
dig att skapa trick för scen- och close-up trolleri.  

 

19.00 - Kinesens vänner 
Vid förra kryssningen fick vi träffa trollerihand-
laren ”kinesen Lee Wang”, som sålde rekvisita för 
1/10 av vad den kostar hos vanliga trollerihandlare. 

Här får vi träffa hans vän-
ner, Crillo och Chris, som 
på kinesiskt vis visar hur 
du konstruerar trick. 

20.30 - Smörgåsbord 
Restaurang Grand Buffé (däck 6) dukar upp ett 
klassiskt, svenskt smörgåsbord med vin, öl, läsk 
och kaffe. 
 

Söndag 19 september 
 

02.30 - Ankomst Mariehamn 

07.30-10.00 - Frukost Restaurang Grand Buffé 
(däck 6) 

09.00 - Avgång Mariehamn 

12.30 - Att skapa professionella trolleriakter  
Workshop under två 
timmar med Johnny 
Lonn och Per Eklund. 
Här analyserar och för-
bättrar Johnny och Per 
två deltagares close-up 
akter och två deltaga-
res scenakter, med 
fokus på Introduktion 
och Avslutning. De tar 
också upp hur man be-
dömer en tävlingsakt. 

De har båda stor erfarenhet av att träna trollkarlar. 
Vid VM i trolleri i Stockholm 2006 tränade de 
svenska trollerilandslaget.  

Johnny Lonn har 
mångårig erfarenhet 
både som internatio-
nell illusionist och 
domare i VM. Per 
Eklund har varit presi-
dent i SMC och varit 
domare i många inter-
nationella tävlingar. 
Han har också utveck-
lat trolleritrick som 
säljs internationellt. 

Under pauserna kan du köpa trollerirekvisita till 
sjöpriser av Mr Dannyman. Besök hans hemsida 
www.dannyman.se och titta speciellt på Webshop. 

15.45 - Ankomst Stockholm. 

 

OBS! Konferenslokalen är på däck 6. 
 


