MCN og Magien videre
Tor Arnesen og Mentalist Endre
25.2. 2022

Formål:
På oppdrag fra styret i MCN:
Få innspill på hva som er viktig for en magisk forening, hva
som fungerer bra og hva som kan forbedres,
og råd og vink for både magien og MCN videre

Kartlegging
1.

2.

Online Survey (117
deltok), og
4 digitale workshops for
å diskutere og
videreutvikle
resultatene(20 deltok)

Resultater fra Survey
Gjennomført i januar og februar 2022

Bidragsytere og forhold til magi – 117 svar

Forhold til MCN

MCN Spørsmål om 12 faktorer som kan ha betydning for en magisk forening
+ viktighet av en magisk cirkel og hvor godt dagens MCN gjør det
% av de som svarer mest positivt* (svarer 6 eller 7 på en syver skala)
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Ha et godt bibliotek
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Samarbeide med andre trylleforeninger
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37%

Formidle artister

31%
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Fagforening
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Jeg mener en aktiv Magisk Cirkel er viktig for magien
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I hvilken grad mener du at dagens Magiske Cirkel Norge gjør en god jobb?

16%
1

2

% Mest positive (6 & 7)

Se appenix for mer detlajerte resultater, inkl. gjennomsnitt
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De høyeste og viktigste – og sammenligning mellom alle og
de profesjonelle (tall er gjennomsnitt på en 7-punkt skala):
Alle:

Profesjonelle

• Arrangere seminarer (6,22)
• Skape fysiske møteplasser (6,08)

• Profesjonelle enig (6,21)
• Høyest blant profesjonelle (6,47)

• Skape virtuelle møteplasser (5,98)
• Utvikle talenter (5,66)
• Promotere og utvikle magien (5,60)

• Litt mindre viktig (5,13)
• Profesjonelle enig (5,73)
• Enda viktigere (5,93)

Andre forskjeller:
• Skape underholdning og show for
allmennheten (5,03)
• Være fagforening (4,06)

• Viktigere (5,53)
• Viktigere(5,07)

Team Net Promotor Score
Team Net Promoter Score (tNPS) er beregnet skårer på sprøsmålet:
“Hvor sannsynlig er det at du anbefaler MCN til venner eller kolleger som er interessert i magi?»
Skåren er avledet av den mye brukte Net Promotor score i serviceindustrien, og er
et mål på den generelle fornøydheten med bedriften eller produktet. Regnes av %
promotørere (svarer 9 eller 10) minus % negative (svarer 0 – 6).
Skåren bør være høyere enn 10, og alt rundt 50 er svært bra

MCN Net Promotor Score
63 ambassadører
36 passive
13 negative

• Total skåre på 44, bra!
Mange som er ambassadører
for MCN,
• Men… vi trenger å få flere av de
passive og negative til å bli
ambassadører !

Resultater fra Workshops
Vi presenterte resultatene fra survey og ba
om innspill og ideer

20 som deltok på seminarene –ikke alle på
avstemmingen under

(Ordsky laget av de 20 som deltok på digitale w'shops)

Hvilke områder bør styret prioritere:
Avstemming i 4 workshops – hver deltaker valgte 3 områder

Hvilke områder bør styret prioritere:
Avstemming i 4 workshops – hver deltaker valgte 3 områder

Gode råd og ideer
Kom i kommentarer fra Survey og videreutviklet av de
som deltok på workshopene

Arrangere fysiske møter og seminarer
❖ Magiske timer/Årlig kongress/Jevnlige møter - Oslo og avdelingene
❖ Lage vennegrupper for å møtes på tvers av alder
❖ Må inspirere og være plass for mingling. Det sosiale er viktig

❖ "Jobbe med akten" trening
❖ Øvingskvelder – “Jeg skal på trylling”
❖ Kan være hele pakken (akt, script, scene, lys/lyd etc)

❖ Arrangere lectures med gode folk i alle “grener” (Mer scene?)
❖ Skape møteplasser både sentralt og lokalt
❖ Arrangere turer (ala MT på Colorline?)

❖ Hadde vært bra å ha et fast sted å være (a la Magic Circle London)
❖ Kan være sentralt, men også leie lokaler i andre byer

❖Grunnkurs i basic trylling – kan være fysisk, digitalt eller hybrid

Digitale møter er kommet for å bli
❖ MCN Live er et fantastisk tiltak! Viderutvikle?
❖ Vi kan lage Hybrid-modeller
❖ Fysisk seminar, men med streaming for de som ikke kan
delta fysisk
❖ Kan også tas opp og gjøres tilgjengelig – a la Penguin live

❖ Sette opp et digitalt "Hang-out room“
❖ Fast dag og tidspunkt. Lett å komme inn. Løs agenda

❖ Temakvelder der en får hjelp
❖ Invitere gode folk/ildsjeler som vil hjelpe

❖

Arrangere egne møter for juniorer,- der de er i fokus

Lære av og samarbeide med andre
❖Teatere
❖ Sette opp forestillinger, f.eks for barn og unge

❖ Andre kunstarter
❖ Scenekunst, stand-up, dans
❖ Invitere dem inn på våre arrangementer

❖Skandinavisk samarbeid
❖Arrangementer offentlig (kjøpesentre etc)
❖ Koble seg på andre arrangementer – som Humorfestivalen, Åpen
Mic osv

❖ Influencere - hva er det de gjør? Hva kan vi lære?
❖ Andre som lykkes på SoMe

❖ Vitensentere – henge seg på "Den kulturelle skolesekken"

Rekruttering av flere medlemmer
❖
❖
❖
❖

Søknadsskjema, referanser
Flere kvinnelige utøvere
Vinne tilbake tidligere medlemmer
Magic Club – bra med et fast sted å oppleve trylling
❖ Kombinere med rekruttering av nye – f.eks eget
kontaktkort/pamphlet med info om MCN og lokallag
❖ Følges opp med Davido

❖ Når vi opptrer – ha med vervingsinfo (se over)
❖ Tiltrekke flere unge (se egen slide)

Tiltrekke seg flere unge
❖ Utvikle en Junior-strategi
❖ Besøk på skoler, SFO etc
❖ Ranselpost

❖ Spesialkurs for å tiltrekke unge
❖ Samarbeid med Folkeuniversitetet
❖ Lære bort triks

❖ Onboarding ordning
❖ Fadderordning
❖ Seminarer for unge, med gode “lærere”
❖ Hva er det som tiltrekker dem, og får dem til å bli?

Utvikle magien som kultur
❖
❖
❖
❖
❖

Fokus på trender - se fremover mer enn bakover
Men også ta vare på arven fra de store
Underholdning mer enn triks
Påvirke myndigheter - kulturdepartementet
Dyrke frem noen som virkelig står frem i media
❖ Hvordan komme i inngrep med TV ? Andre medier?
❖ Vi har mange som er gode nok

❖ Lage lokale show på lokale scener
❖ Vi trenger ildsjeler som melder seg og bidrar

Markedsføring av magi og MCN
❖ Bedre MCN hjemmeside
❖ Diskusjonsforum for medlemmer
❖ Link til læringsportal
❖ Bedre søke-treff på Google
“Hvor kan jeg lære trylling”
❖ Tilbud om link til egen
hjemmeside

❖ Nettbutikk
❖ Mer synlig og aktivt styre
❖ Holde kontakt med
medlemmene

❖ Nyhetsbrev
❖ Digitalt eller brev
❖ Podcast/videocast i regi av MCN

❖ Finne flere
støttespillere/sponsorer
❖ Medlemsfordeler
❖ Innkjøpsavtaler med leverandører

❖ Promotere i media

Dyrke frem noen skikkelig gode
• Holde master classes
• Gjerne med inngangsbillett
• Kan være som forberedelser til NM, FISM etc, eller show

• Mentorordning
• Vurdere divisjonalisering?
• Indre Cirkel
• Opptaksprøver

• Men, det må være plass til de som bare er interessert
• Gjeninnføre opptaksprøver?
• Må definere kriteriene
• Kan gjøre det mer stas å bli medlem og at folk jobber litt for å bli
medlem

Økonomi
• Finne flere sponsorer
• Søke offentlig tilskudd
• Flere medlemmer
• Flere betalte arrangementer
• Utnytte dagens fond bedre
• Legater etc

Kultur
• Bygge en positiv kultur –
inspirere, hjelpe hverandre, gi
hverandre anerkjennelse, tilby
hjelp
• Korrigere «ukultur» - vise
kollega-fellesskap

Våre anbefalinger – kort sikt
• Fysiske møter:
• Arrangere Magiske Timer i høst
• Invitere en/flere berømte
magikere (trekkplaster)
• Streame deler av arrangementet for å
kunne delta digitalt
• Tid til mingling
• Legge til rette for juniorer på samlingen
• En hovedsamling i vår (mai?) + en/to til høsten
• Streame?
• Kombinere med lokale lectures
• Øvingskvelder

• Digitale møter
• Fortsette MCN Live – utvikle videre
• Lage et digital hang-out rom
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• Tryllemuseet
• Hjelpe Davido og Curty med å få på plass
• Digitalisering av analogt innhold

• Starte forberedelser til 100-års bok
• MCN hjemmeside
• Bedre søke-vennlighet (Google optimisation)
•

Komme opp når folk søker på lære å trylle

• Tryllemuseet – tilgjengeliggjøre gjennom et
digitalt univers
• Nyhetsbrev/blog
• Årshjul/kalender...inkludert aktiviteter i MCN
avdelinger/FAMIT

• Rekruttering:
• Lage en vervingsbrosjyre som kan gis ut når
vi opptrer/annet
• Personlig kontakt med tidligere medlemmer for å
få dem tilbake

Våre anbefalinger – kort sikt
• Kultur
• Bli enig om «kjøreregler» for kommunikasjon,
feedback, og ta dem i bruk som kollektiv
oppgave

• Tiltrekke seg flere unge:
• Lage en Junior- strategi
• Se initiativet til Sharemagic.org (Vanishing.Inc)
• Kunne de nordiske foreningene gå sammen
om å utvikle noe med eks.vis Pegani (litt
lengre sikt)
• Youtube/Tiktok – bruke kanalene unge er på
for å tiltrekke, lære (litt lengre sikt)
• Kan vi få Pegani til å legge en info om MCN
oppi norske unge som bestiller hos ham?
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• Markedsføring:
• Magiske ambassadører –
• Samarbeid med Magic Club
• Jobbe oss bedre inn mot media – lage
en strategi som også inneholder
profilering av magiske talenter og helter

• Økonomi
• Kartlegge tilskuddsordninger i det
offentlige
• Kjøre show til inntekt for MCN

Våre anbefalinger – Litt lengre sikt
• Unge: Kunne de nordiske foreningene gå sammen om å utvikle
noe med eks.vis Pegani for de unge
• Unge: mentorordning
• Unge: YouTube/TikTok – bruke kanalene unge er på for å tiltrekke,
lære (litt lengre sikt)
• Lage et Diskusjonsforum for trylling på norsk a la Magic Cafe
• Lage digitalt tryllekurs
• Åpne en web-shop på hjemmesiden
• Pins, etc

• Samarbeid:
• Nordisk
• Andre kulturgrener/artister

Appendix

MCN Spørsmål om 12 faktorer som kan ha betydning for en magisk forening + viktighet av en magisk
cirkel og hvor godt dagens MCN gjør det
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