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JEUGDAFDELING MKCN
De Magische Kring Centraal Nederland is aangesloten bij de stichting Nederlandse Magische Unie en beschikt
sedert maart 2008 over een jeugdafdeling. Deze jeugdafdeling heeft rond de 15-20 leden in de leeftijd tot en met
18 jaar. Oudere junioren kunnen (met toestemming ouders) ook deelnemen aan de seniorenbijeenkomsten, die
aansluiten op de jeugd.
LOCATIE CLUBAVONDEN (jeugd en senioren)
Buurthuis De Beatrix
Onderdeel van het Vorstelijk Complex, Zuilen
Prinses Beatrixlaan 2a, 3554 JK Utrecht
BIJEENKOMSTEN JEUGDAFDELING MKCN
Iedere 2e maandag van de maand. Geen bijeenkomsten in juli en augustus.
Soms is er een aanpassing als de avond samenvalt met een feestdag. Tijd
voor de jeugd: 18.30 – 20.00
Na de bijeenkomst van de jeugd komen de senioren bijeen op dezelfde locatie
(Aanvang 20:15).
Oudere jeugd mag – met toestemming van de ouders - ook deelnemen aan
het 1e of 2e deel van de seniorenavond.
De indelingen van de avonden zijn meestal als volgt:
18.30-20.00
jeugdoefenavond
20.00-20.15
pauze (voor de blijvende jeugd)
20.15-22.15
senioren (jeugdleden – die van hun ouders mogen - kunnen hier bij zijn)
Jeugd, die nog wil blijven bij een deel van de senioren, kan op ieder gewenst moment de avond verlaten
(het is geen schoolklas).
CONTRIBUTIE
Deze is voor jeugdleden € 65,- per jaar en € 100,- per jaar voor seniorleden. De contributie wordt voor een heel
kalenderjaar in het eerste kwartaal betaald.
Jeugdlid is men tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar
oud wordt.
In de contributie is automatisch een abonnement voor het
Vakblad van de Goochelkunst ‘Informagie’ begrepen. Dat
vakblad is per januari 2016 geheel digitaal en via vrijwel alle
digitale middelen toegankelijk als je lid bent.
De contributie is voor zaalhuur, afdracht overkoepelende
NMU en soms ook voor lesmateriaal
Wanneer ben je jeugdlid? Een jeugdlid betaalt de
jeugdbijdrage tot en met het hele jaar waarin hij/zij 18 jaar
oud wordt. Daarna ben je senior.
Het Vorstelijk Complex beschikt over een eigen theater, ZIMIHC, met 183 zitplaatsen.
Vragen over contributie graag bij de
penningmeester:
Hr. T.F. Piso (penningmeester MKCN)
Noormannenstraat 4
3962 AT - Wijk bij Duurstede
0343-573828;
E: piso@planet.nl

Overmaken contributie. Bankgegevens:
T.n.v. Magische Kring Centraal
Nederland.
Rekeningnummer: 120004
IBAN:

NL38INGB0000120004

BIC:

INGBNL2A

Banknaam:
ING BANK NV
Plaats: Hilversum
Vergeet je naam niet te vermelden

LESSEN EN CONTACT VOOR VRAGEN
Er is een groep kerninstructeurs, maar er zijn ook gastinstructeurs van de senioren. Iedere avond is er aandacht
voor een stukje techniek (basistechnieken) en minimaal 1 nieuwe truc leren. Vooral voordoen en veel zelf doen.
Technieken en keuze van trucs worden deels afgestemd op de interesse van de jeugdleden. De deelnemers
bespreken de trucs na iedere vertoning volgens het format ; tips en tops”. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Hr. Kees Ros. Frankendaal 8, 6715JK Ede. Tel: 0318-624161 - Mbl: 06-2390 1160
c.ros@chello.nl
https://www.facebook.com/pg/goochelclubmkcn/posts/?ref=page_internal
Er staat veel op de NMU-site: denmu.nl
Onze jeugdafdeling telt twee Nederlandse juniorenkampioenen. Daar
hebben zij op de club, thuis en met coaches hard voor gewerkt. Want
alleen oefening baart kunst.
Programma van onze eigen club MKCN voor
2018 – oefenavonden en belangrijke NMU
goocheldagen
Michael van Straelen (links) en Xander van Doorn (rechts).

Clubavonden 2018 (jeugd: 18.30-20.00)
8 januari MKCN clubavond
12 februari MKCN clubavond
11 maart – GIGAGOOCHELDAG – Vorstelijk Complex, Utrecht
12 maart MKCN clubavond
9 april MKCN clubavond
8 april – oefendag: alleen voor wedstrijddeelnemers aan Jun.Concours
15 april – JUNIORENCONCOURS – MANRO Gala Studio in Meppel
14 mei MKCN clubavond
11 juni MKCN clubavond
9 juli MKCN clubavond
9 – 14 juli FISM WK in Z-Korea (ook hier gaan MKCN-clubleden naar toe)
Programma na de zomer: volgt

19-21 oktober – NMU GOOCHELKAMP – Herfstvakantie. In De Wildwal in
Lunteren. Dit jaar een jubileumjaar: de 20e keer. Wordt heel bijzonder.

NMU GOOCHELKAMP voor de jeugd
In het groepsverblijf ‘De Wildwal’ te Lunteren.
Aan dit weekeind nemen gemiddeld meer dan 10 jeugdleden van onze club deel. Onze club levert ook
een deel van de vaste kampstaf. Dit weekeind vindt ieder jaar plaats in de herfstvakantie. Er doen in
totaal ongeveer 50-60 jonge mensen aan mee uit Nederland en België. Tussen de 10 en 15 docenten
geven om beurten les aan de verschillende groepen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is
ongeveer 14-15 jaar. Er is ervaren kampleiding (deels uit het onderwijs) met VOG.

BIJ ONS OP DE CLUB LEER JE WAT JE NIET KUNT LEREN VAN YOUTUBE of een DVD
Aanbevolen lesmateriaal:
•
Goochelen voor Dummies
•
Leerboek voor de goochelkunst van Tonny van Rhee (via goochelwinkels; met dvd)
•
Spectaculaire Goocheltrucs van Jon Tremaine
•
Spectaculaire kaartrucs van Jon Tremaine

En al wat oudere boeken, maar heel goed en leuk (misschien te vinden via marktplaats):
•
Juwelen der kaartenkunst van Bercelini
•
Grootspectrum Goochelboek van Werner Waldmann (met veel geschiedenis en hele mooie klassieke
principes uitgelegd.

Misschien dat sommige boeken wat oud(bollig) lijken, maar ze zijn erg goed. Ze hebben mooie en
verrassende trucs.
MEER DAN EEN TRUCJE ALLEEN
Op de club zijn we niet alleen met ‘het trucje’ bezig. We besteden ook aandacht aan welke
presentatie het best bij jou past, wat voor tekst je wel en niet kunt gebruiken, hoe je een
verhaal maakt bij jouw effect, hoe je omgaat met en spreekt tegen jouw publiek, hoe je beweegt
op het toneel en hoe je optreedt als close-up goochelaar.
Niet ‘hoe doe ik een trucje’ maar hoe ‘verras, betover en verwonder ik mijn publiek’.
Wedstrijden
De jeugdafdeling van de MKCN heeft de afgelopen jaren met succes deelnemers mee kunnen laten doen aan
wedstrijden voor junioren. Deze NMU-Juniorenkampioenschappen zijn meestal in maart/april van ieder jaar.
In 2018 vinden deze plaats op zondag 15 april In Manro’s Gala Evenementen Studio in Meppel.
Ga naar : http://www.nkjc.nl/
TV
Via de club wordt er wel eens gezocht naar kandidaten voor TVprogramma's. In dit programma doen ook clubleden mee.
Bestuur MKCN: Michel Vredendaal (voorzitter), Wim van Dokkum (secretaris),
Tjeerd Piso (penningmeester), Kees Ros (coördinator jeugd).
Docenten jeugd:
Janse Heijn, Kees Ros, Michael Divano, Flip Hallema e.a.
En bij toerbeurt andere senioren van de club.
Jeugdbestuur:
Jordi IJzerman jordi.ijzerman@live.nl en
Kevin Ike Kevin_ike_007@hotmail.com
==*==

Foto: grootmeester in de magie en docent op onze club: Flip Hallema

Telefoon jeugd coördinator Kees Ros: 0318-624161 of 06-23901160, of c.ros@chello.nl
Je kunt ook vragen stellen aan Kevin en Jordi, ons jeugdbestuur
jordi.ijzerman@live.nl of kevin_ike_007@hotmail.com

www.DeNMU.nl

