België goed vertegenwoordigd op

3 Dynamite Day
e

Op zaterdag 1 oktober 2011 was Gemeenschapshuis “De Kiësstolp” in het Nederlandse
Velden opnieuw voor één dag het gonzende goochelcentrum van de lage landen, want al van ’s
morgens vroeg kwamen goochelaars en illusionisten er zich aanmelden voor intussen alweer
de derde editie van de Dynamite Magic Day, georganiseerd door de gelijknamige dealer. Met
op de afﬁche o.a. Rafaël, Kobe en Diamond Illusions, en enkele Vlamingen die hoog scoorden
in de wedstrijd was België goed vertegenwoordigd.
Al van in de vroege uurtjes waren René en Bastian
druk in de weer om iedereen warm te onthalen en bij
hun openingsact vertoonden ze - in een ontspannen
en ongedwongen sfeer - enkele effecten die uiteraard
nadien ook te koop werden aangeboden op hun stand.
Als tweede op het programma volgde er een lezing van
Mark Mason uit de Verenigde Staten, een artiest die
mooie effecten uitlegde en ook verkocht uiteraard. Zijn
lezing bevatte de nodige humor en hij kreeg de zaal dan
René & Bastian in volle actie

ook meermaals plat van het lachen. Het resultaat was te
raden: hij heeft goed verkocht aan zijn stand, zijn producten vlogen als warme broodjes over de toonbank.
Tijdens de pauze na deze lezing was er ruimschoots
gelegenheid om met andere goochelaars een praatje te
maken of een bezoekje te brengen aan de uitgebreide
Dynamite Magic Shop stand. Men kon ook tegen redelijke prijzen wat eten of drinken, zoals soep en broodjes, dit alles verzorgd door de aanwezige familie en
vrijwilligers zodat de bezoekers niets te kort kwamen.

Na de pauze ging men van start met de eerste wedstrijd
in de categorie Close-up. Alle kandidaten werden door
een 4-koppige jury beoordeeld, namelijk Gijs Benneheij, Johan Hendriks, Minze Dijksma en Jan Peters (de
enige leek in de jury).

Close-up wedstrijd
De eerste deelnemer was Mike Walther (ook wel bekend van de Uri Geller show) die een verassende closeup act deed volledig op muziek met onder andere een
matrix-routine en nog diverse andere verrassende effecten met grote en kleine munten waarbij hij telkens alles
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leuke van dit soort dagen, contacten leggen met andere
goochelaars die je helemaal niet kent óf waarmee je dagelijks “praat” op goochelfora op het internet maar die
je nog nooit in het echt gezien hebt.

Magic Debby

Toneelwedstrijd
Henley Illusions

onder de loep nam. Als tweede was er Aurélien Vanes
met een komische manipulatieact met een flesje deodorant en een muntje die telkens van plaats verwisselden. De derde deelnemer was Deborah (Magic Debby),
zij deed 2 routines waarvan 1 act met een voorspelling
met foto’s en een tweede routine met een vrijwilliger
uit het publiek die moest terugdenken aan haar eerste
vriendje. Van tevoren had ze 2 jokers omgedraaid in een
spel kaarten waarop dan de initialen van deze persoon
bleken geschreven te staan. Als vierde kwam “Ropetastic” aan de beurt (Lieve Huysmans en Eric Himschoot),
een Belgisch duo dat opkwam met touwen en waar vervolgens ook hun hele act om draaide. Ze toonden verRopetastic “did it again!”

Na de pauze was het tijd voor de Toneelwedstrijd, met
als eerste deelnemers Henley Illusions. Naast een verrassende opkomst vertoonde dit duo nog diverse andere, uiterst professionele illusies met 2 assistentes. Deze
twee jongens uit Den Haag deden voor de 2e keer mee
en ze lieten weten dat het niet evident was geweest om
zowel de illusies als de assistentes naar Velden te transporteren, maar het was geslaagd! De volgende deelnemer op het toneel was Michel Keck (ook bekend van
de Uri Geller show) die een mentaal effect vertoonde
met knikkers, hij kon aanvoelen wie welke knikker uit
een zak had genomen en kon tevens door het stellen
van vragen weten wie er loog of de waarheid sprak. De
Een prachtige act van Jahon

schillende touwroutines waaronder de op deze dag veel
vertoonde “Professors Nightmare”. Een prachtige act
die ook in het verleden al beloond werd met de nodige
prijzen. Eén week eerder wonnen ze nog de Vlaamse
Kampioenschappen met deze act en in April wonnen ze
in Geel (België) reeds een prijs. De laatste deelnemer
was Julius Perez, een deelnemer uit Duitsland die begon met wat manipulatiedingen en er daarna een effect
mee deed met een wonderbaarlijk einde. Later op de
dag zou Julius nog eens terugkomen, al was dat nergens
bekend gemaakt. Na deze Close Up wedstrijd was het
weer tijd voor een korte pauze.
Tijdens deze pauzes gebeurden er de leukste dingen.
Goochelaars maakten contact met elkaar en vertoonden
effecten aan elkaar met onder andere munten, kaarten
en andere voorwerpen. Zelfs de aanwezige leken (veelal werkzaam in het zalencomplex) werden ermee verrast en wisten niet wat hen overkwam Dat is nu juist het

Escamoteur 2011 - 5

25

Magic John

derde deelnemer was Goochelaar Jahon die een pop uit
een speeldoos tot leven bracht. Ook deze Belgische act
viel een week eerder al in de prijzen in België. Vreemd
genoeg werd deze prijs toegekend door het publiek,
maar niet beloond door de vakjury… Het was nochtans
een act met veel potentie waaraan Jahon nog volop aan
het werken is. De goochelaar was volledig in kostuum
en voorzien van make-up. Hij vertoonde diverse manipulatie- en zweef-routines op mooie muziek en met
mooie effecten. De vierde deelnemer was Magic John
die onder meer het klassieke ringenspel vertoonde, liet
zien dat hij zijn arm kon stukzagen en daarna herstellen
terwijl hij ook een deel liet verdwijnen en eindigde met
het prachtig sneeuwstorm-effect (ook dit effect hebben
we vaker gezien op deze dag). Als laatste deelnemer
kwam Magic Kevin op de planken(ook bekend van de
Uri Geller show), hij liet een mentaal effect zien met
een wonderbaarlijke finale. Hij vertoonde deze act met
de medewerking van een vrijwilliger uit het publiek. Na
de wedstrijd was er wederom een pauze en vervolgens
volgde de prijsuitreiking met onderstaand resultaat:

Na afloop van de prijsuitreiking was het tijd voor de
laatste lezing van deze dag, Kobe (uit België) ook wel
bekend van Expeditie Robinson, Studio 100, de band
Spring, Ketnet en het programma (en volgend jaar de
theatershow) Abrakodabra. Hij vertelde over zijn acts
om uit te leggen hoe je nu voor kinderen moet optreden en welke technieken je kunt gebruiken om er een
geslaagde show van te maken. Het was een interactieve
lezing waarbij zowel gewerkt werd met fragmenten uit
zijn live-shows maar ook enkele effecten in de praktijk
werden gedemonstreerd met behulp van enkele kinderen uit de zaal die op deze dag aanwezig waren. Hij
gaf een enorme hoeveelheid aan praktische informatie,
legde onder andere uit hoe je de Dancing Hank kunt
vertonen en gaf nog diverse tips & tricks over wat en
waarom hij deed in zijn show. Na deze laatste lezing
gingen we met een grote groep gezellig dineren in de
horeca gelegenheden die op loopafstand lagen om nog
even lekker na te praten en ons voor te bereiden op de
GALA-avond.

Avondshow
De gala avond was weer even geweldig als voorgaande
jaren, mede door de presentatie van Rafaël (België). Hij
praatte en goochelde op een komische manier het hele
programma aan elkaar. Tevens vertoonde hij zelf voor
de eerste keer in Nederland een geweldige Quick Change act samen met zijn assistente. Ook Mark Mason was
Rafael en zijn mooie assistente

Close Up Wedstrijd :
1.Prijs - Ropetastic
2.Prijs - Mike Walther
3.Prijs - Aurélien Vanes

Toneel Wedstrijd:
1.Prijs - Goochelaar Jahon
2.Prijs - Magic John
3.Prijs - Henley Illusions

Kobe gaf een lezing
en trad op in het
gala
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er weer met een hilarische act waarbij wederom de hele
zaal plat ging, wat overigens bij Rafaël ook telkens het
geval was. Mark deed met een vrijwilliger een act die
hem na moest doen en eigenlijk als goochelaar optrad.
De act liep nogal uit de hand door de grote verwarring,
wat tranen van het lachen opleverde bij het publiek.
Dit is typisch zoiets wat je zelf hebt moeten meemaken
om het te begrijpen. Na de volgende act/aankondiging
kwam ook Kobe ten tonele met diverse acts. Hij had
van Studio 100 toestemming gekregen om 2 acts exclusief op deze Dynamite Day te vertonen, acts die vanaf
volgend jaar namelijk te bewonderen zullen zijn in zijn
gloednieuwe Theatershow waarmee hij ook door Nederland gaat touren! Tussendoor besloot Rafaël zijn assistente maar even plat te walsen en te voorzien van an-

Mark Mason

dere kleding, waarna het de beurt was aan Julius Perez.
Julius werd een week eerder namelijk Duits Kampioen
Manipulatie en toen we dit hoorden (hij had zich reeds
opgegeven voor de wedstrijd) konden we het niet laten
hem te vragen om toch ook in de gala zijn winnende act
te vertonen. Het publiek was enorm verbaasd wat Julius
allemaal uithaalde met zijn balletjes, kaarten en CD’s.
Als één na laatste volgde Robert Blake met zijn mooie
handschaduw-act “Shadowlands”, waarbij hij met zijn
handen schaduwfiguren projecteerde op een doek. Dit
varieerde van konijntjes en een olifant, tot Michael
Jackson en Elvis. Geen goochelact dus maar een prach-

Diamond Illusions
sloot de D-Day af

“Shadowlands” van
Robert Blake

tig en toch stiekem magisch schaduwspel. Als afsluiter
hadden we de prijswinnaars van het Nationaal Congres
te Capelle aan den IJssel gevraagd, namelijk Diamond
Illusions. Zij vertoonden een Sword basket, Spiker,
Interlude, sneeuwstorm en een zweef-illusie. Deze act
was - in tegenstelling tot wat we gewend zijn - niet
knallend en snel maar meer met een gevoel van liefde
en romantiek. En toen was het einde van Dynamite Day
bereikt: met de confetti die nog omlaag dwarrelde was
er nog de finale waarbij de artiesten bedankt werden en
toen sloot het doek definitief voor deze derde editie van
Dynamite Day.

De voorbereidingen voor de volgende editie zijn al in
volle gang. Noteer dus alvast in je agenda de datum 05
Oktober 2013 en wie zich wil opgeven voor de wedstrijden kan dat maar best snel doen!
Verslag (en enkele beelden) door Kevin Burgers /
René Geelen
Met oprechte dank voor de mooie foto’s aan Marcel en
Marjolein (www.leukemensen.nl)
Het ongetwijfeld moe maar voldaan team

Een editie die helaas wat minder bezoekers trok. Overdag waren er zo’n 165 bezoekers aanwezig, dit in tegenstelling tot voorgaande edities waarbij er de eerste
keer 240 en de 2e keer 210 bezoekers waren. Tijdens
de avondshow hadden we met alle extra galabezoekers
toch een “volle” zaal met 245 mensen in het publiek.
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