Vel overstått påske alle sammen!
Torsdag 15.april kan vi ønske velkommen til nok en interessant og morsom live-sending.
Alt skjer som før på Zoom (se nederst) og vi starter som alltid kl.19.00

HOVEDGJEST
Kristoffer Kumar

Kristoffer er en allsidig kar og mannen bak Kumars Karaoke Køpp på Rockefeller, hvor mange av våre
dyktige medlemmer har vært gjesteartister. Kristoffer elsker trylling og vi er nysgjerrige på hvordan en
av hovedstadens showmen ser på denne underholdningsformen, og hva det som fasinerer ham slik.

UNDER LUPEN

Vi er spente på hva vi får lagt under lupen denne gangen. Pandemien forsinker alle sendinger,
men om alt klaffer så håper vi å kunne by på Melero Rings samt boka The boy who cried magic

ETT-TRIKS-KONKURRANSE UTEN KORT
For å skape variasjon er korttriks denne gangen fy-fy! Alt annet, men altså ingen korttriks.
Meld deg på til Ett-triks-konkurransen HER

TARBELL

Vidar Strat har som vanlig gravd seg ned i Tarbells 8 bind. Hva vi får se er foreløpig en hemmelighet .

HENG MED VIDERE!
Til slutt blir det som vanlig premieutdeling og trekking av bok- og triksvinnere, før de som har lyst kan
bli hengende med i småpraten som går utover kvelden.

ZOOM - SLIK GJØR DU:
Hvis du vil følge med fra PC laster du ned Zoom herifra: https://zoom.us/download
Og velger det øverste alternativet «Zoom Client for Meetings».
Følger du med fra telefon laster du ned appen fra App Store eller Google Play
Når du har alt klart installert og klokken nærmer seg 18.45 følger du bare linken her:
https://mcnlive.magiskecirkel.no
Ved spørsmål om Meeting ID og passord, Bruk ID 930 6763 0825 Passord: MCN

Hvis du trenger hjelp eller tips, så ta gjerne kontakt, men ikke senere enn 18.30.
Da er vi som regel litt stressa for å få alt klart til vi starter kl.19.00.
Denne informasjonen vil du også finne på MCN’s hjemmesider under menyen «Blog».

