Årsberetning 2020
Magiske Cirkel avd. Bergen
Magiske Cirkel avd. Bergen har lagt bak seg et 2020 preget av koronapandemien og redusert aktivitet. Det gjelder både aktivitet i underavdelingen
og medlemmenes trylleoppdrag. Flere startet året på ”normalt” vis med
mange oppdrag knyttet til de tradisjonelle juletrefestene i januar. Fra mars har
det vært lite aktivitet og vanskelig å samle medlemmene til fysiske
medlemsmøter. Det ble likevel rom for å møtes et par ganger og noen
medlemmer melder om oppdrag i korte perioder når dette har vært mulig.
Medlemsmøtene har funnet sted i ulike lokaler – alle sammen gratis å benytte.
Det har ikke vært arrangert seminar med internasjonal gjest i 2020 og utgifter
knyttet til underavdelingens drift, har dermed vært minimale i 2020.

MEDLEMSMØTER & ARRANGEMENTER 2020:
14. januar
Nordnes Bydelshus
POCKET POWER
Jarle Leipoll skrev boken
Pocket Power - som ble en
stor internasjonal suksess i
trylleverden. Leirpoll dro på
seminarturneer og fikk
imponerende oppmerksomhet for sine tanker om
bruk av lommer og
hjelpemiddelet topit.
Jarle Leirpoll har også vært president i Magiske Cirkel Norge. En helaften
med Jarle Leirpoll som delte gladelig om lommer og topit i alle tenkelige
varianter. Jarle har jobbet mange år med film og tv - og i disse tider med mye
talent-trylling på TV - kom Jarle komme med gode råd og tips.

16. februar Gullgruven Kjøpesenter
Gullgruven kjøpesenter kontaktet MCN
avd. Bergen og ønsket seg
tryllekunstnere ”over hele” senteret i
forbindelse med en lørdagskampanje på
senteret. Anders Hindenes stilte med
kaniner og duer, Geir Eikenes med
Stand-Up trylling og Noel Gullerud
overrasket små og store på handletur i
butikkene. Honoraret ble delt mellom de
tre medlemmene som spanderte en lørdag
på Gullgruven Kjøpesenter.

21. april – Digitalt tryllemøte
Koronapandemien herjer – det meste er stengt og MCN avd. Rogaland tester
ut digitalt tryllemøte. MCN avd. Bergen logger seg på og det fungerer rimelig
greit med noen fine close-up-effekter.
17. oktober – Kulturdager
Fana og Ytrebygda
I Fana og Ytrebygda bydeler
bor det over 70.000
bergensere og i oktober
arrangeres det en ukes lang
Kulturfestival. Årets mange
kulturarrangementer måtte
foregå utendørs og vårt
medlem Geir Eikenes var
engasjert som tryllende
konferansier under
åpningsforestillingen. I
halvannen times forestilling
for 200 publikummere ble
det også stor suksess med
”Fanagutten” Noel Gullerud
i forestillingen.

3. november - Strusshamn Kultursenter
MCN avd. Bergen kunne ønske velkommen til det første fysiske
medlemsmøtet på over 8 måneder...
Kaféen til vårt medlem Kees Kroon har meget god plass og vi kunne møtes
med stor avstand og sitte ved bord. Medlemsmøtet ble definert som
arrangement, og grensen var da 50 personer. På programmet fikk
medlemmene oppleve klassikeren ”Cards across” i flere versjoner. Mange
gjør dette klassiske korttrikset som egner seg både close-up og på en scene.
Noel Gullerud viste nylig trikset for 200 publikummere utendørs i en park,
med sin egen vri på kortene som på magisk vis "flyr" fra tilskuernes hånd.
Axel "Radini" Olsen var i Bergen og han ble utfordret til å vise finurligheter
med "Cards across". Mads Svalebjørg avsluttet et meget godt FYSISK
medlemsmøte med foredraget ”Perseptuelle illusjoner i tryllekunst...”
Svalebjørg holder på med hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi, og
alle gode magikere vet at psykologi er viktig i showmanship.
Anne-Lene Øysæd fra MCN avd. Rogaland hadde tatt turen til Bergen og før
medlemsmøtet ble det tid til et ”Underavdelingsmøte” med Axel fra Bodø,
Geir fra Bergen og Anne-Lene fra Rogaland.
5. November økte smitten betydelig i Bergen og det ble innført strenge tiltak
og forbud mot arrangementer for alle over 20 år. Det planlagte julemøtet
måtte dessverre avlyses.
Magiske Cirkel avd. Bergen har en lukket Facebookgruppe som brukes til å
annonsere medlemsmøter og i tillegg sendes det ut møteinnkalling pr. epost.
Medlemmene er hovedsakelig basert i Bergensområdet, men det sendes også
invitasjon til enkeltmedlemmer som bor i en større vestlandsregion. Det har
vært god kontakt med Magiske Cirkel avd. Rogaland og det planlegges et
fellesmøte i 2021.
Magiske Cirkel Norges digitale tryllemøter: MCN LIVE, har vært tatt godt i
mot og har fungert meget godt. MCN avd. Bergen vil anbefale at MCN Live
fortsetter også etter koronapandemien. Medlemmer over hele landet vil kunne
delta på digitale tryllemøter og ha tilhørighet til tryllemiljøet.
Bergen 16.3.2021
Med magisk hilsen
Geir Eikenes
leder Magiske Cirkel avd. Bergen

