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hadden
zo’n
tweehonderdveertig
goochelliefhebbers de moeite genomen om af te reizen naar
gemeenschapscentrum de Kiësstolp in Velden om deel te
nemen aan de 1e Dynamite Magic Day. Na een korte
videopresentatie,die de stormachtige ontwikkeling van Dynamite
Magic Shop gedurende de afgelopen tien jaren liet zien (van
slaapkamer naar zolder naar kelder naar een grotere kelder
naar de huidige locatie...) heetten René Geelen en Bastian alle
bezoekers van harte welkom op deze eerste... ja inderdaad
eerste D-Day, want René deelde de zaal mede dat het de bedoeling is om deze dag jaarlijks te
organiseren, waarmee Dynamite dan in de voetsporen treedt van (lang geleden) Triks en Mephisto
Amsterdam en (meer recent) Kali en Heinz Minten. Op het programma stonden een drietal lectures,
een gala-show en een toneelconcours, terwijl in hal de behoefte aan nieuwe trucs bevredigd kon
worden bij de grote en uitgebreide dealerstand.
De lectures
Het spits werd afgebeten door de Japanner Hayashi, die de stemming
direct neerzette door de ludiek-komische wijze waarop hij zich aan het
auditorium voorstelde. Hayashi liet kaart- en munteffecten, grepen en
flourishes zien die elke keer weer spontaan applaus opriepen. Het was
dan ook erg grote klasse die de zaal voorgeschoteld kreeg. Zijn matrix,
maar ook zijn kaarteffect waarbij het gehele spel verdwijnt en alleen de
door de toeschouwer genoemde kaart resteerde oogsten grote
bewondering. Hayashi benadrukte het absolute belang van
misdirection en ritme bij de goochelkunst en aan het eind van zijn
optreden gaf hij nog enkele buitengewoon zinnige tips met betrekking
tot de presentatieve kant ervan: ‘Presentatie is negenennegentig procent van de magie’ waren zijn
slotwoorden. Tekenend voor Hayashi was dat hij de gehele dag door onvermoeibaar zijn stuff (die
tijdens de lezing op een groot scherm werd geprojecteerd, waardoor zelfs achter in de zaal alles
perfect gevolgd kon worden!) in de wandelgangen bleef vertonen en geen seconde verveeld leek
om voor de tigste keer een greep te demonstreren. Een geweldig compliment meer dan waard!
Na het concours (daarover later) trad Gregory Wilson voor het voetlicht.
Ik heb hem al vaker mogen meemaken, maar wat brengt deze
Amerikaan toch teweeg. Schitterende goochelkunst (impromptu!)
gecombineerd met een grandioze humor, en wel humor ‘in het hier en
nu’. Gregory heeft een zeer alerte houding, vrijwel niets ontgaat hem en
hij heeft een groot vermogen om ad-rem te reageren op alles wat er
gezegd wordt en op alles wat er om hem heen gebeurt. Zijn omgang met
de toeschouwer tijdens de pokerchiproutine is ongekend. Geen mens
kan zich daaraan onttrekken. Geweldig, absolute top en mateloos
genieten. Wilson had twee dvd’s in de aanbieding en het feit dat er van
de één al twintig- en van de ander dertigduizend zijn verkocht spreekt
natuurlijk boekdelen.
Derde en laatste lecturer was Pavel, van oorsprong Tsjech maar al heel
erg lang woonachtig in Genève. Het zij gezegd: het is natuurlijk een
opgave om na een kraker als Wilson ‘op te moeten’, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat Pavel’s
presentatie saai, soms slecht verstaanbaar en verre van inspirerend was. Dit alles gecombineerd
met het feit dat hetgeen hij inhoudelijk bracht vrijwel allemaal ‘oude koek’ was (het overgrote deel
van zijn gedateerde repertoire heb ik meer dan veertig jaar geleden al gezien!) droeg natuurlijk ook
niet bij aan het debacle waarvan hier sprake was. Jammer, heel erg jammer, want Pavel heeft zijn
sporen in het verleden echt wel verdiend, heeft veel dingen uitgevonden, zeker ook op het terrein

van het goochelen met touw, hij heeft grote (internationale) prijzen gewonnen maar... er is nu
eenmaal een tijd van komen en er is...
Het concours
Aan het toneelconcours (overwogen wordt daar volgend jaar ook een close-up concours aan toe te
voegen) deden zes deelnemers mee. En om met de deur in huis te vallen: het niveau was over de
volle breedte, op één uitzondering na, erg laag. Helaas blijkt het velen nog te ontbreken aan
zelfkritiek. Bij de meeste nummers kan met de beste wil van de wereld niet gedacht worden dat
daar begeleiding of coaching heeft plaats gevonden. Van afstemming tussen muziek en act was in
een aantal gevallen geen sprake. Ook waren lijn en opbouw in meerdere acts nauwelijks of niet te
ontdekken. en kon in een aantal gevallen op de kleding ook heel veel worden aangemerkt... je
nummer op sokken brengen, zodat je volstrekt zinloos aan één stuk over het toneel kunt schuiven,
dit is eigenlijk te gek voor woorden. Drie bekers waren er te vergeven: de derde prijs ging naar
Magic Kevin, de tweede naar Koen Elias en met unanieme instemming van het publiek mocht
Magic Rich de hoofdprijs mee naar huis nemen. Ondiscutabel, dit laatste, maar echte concurrentie
had hij in deze wedstrijd totaal niet te duchten!
De galashow
Stipt om half negen ‘s-avonds startte in de volledig bezette toneelzaal de
galashow, en deze was goed! Deze kwalificatie geldt onverkort zeker ook
voor gelegenheidspresentator Gijs Benneheij (voorzitter van Carte Blanche)
die op een charmante, zéér humorvolle wijze (‘Ik heb er vanavond echt zin
in, maar eerste even deze gala presenteren’) het programma aan elkaar
praatte en de artiesten introduceerde. Na afloop mocht hij, terecht, van vele
kanten de complimenten in ontvangst nemen! Alle drie de lecturers van
deze Dynamite
Day stonden op het programma en ze deden het alle
drie goed! Gelukkig voor hemzelf en voor het publiek:
Pavel dus ook! Hij bracht een zwijgende act met
alleen rope-magic: een bonte aaneenschakeling van
een grote diversiteit van effecten en routines. Pavel’s
act startte met “Magic in the ram’ en werd afgesloten in een sneeuwbui! Een
leuke vondst. Gregory Wilson bracht een interactieve stand-up act van het
type ‘packs-flatplays big’ (een mooie card-monte routine met jumbocards maakte daar o.a.
deel van uit) die zeer onderhoudend was, maar waar toch nét die ‘touch’
ontbrak die zo kenmerkend is voor zijn impromptuwerk. Daar is hij een kei in,
daar ligt onmiskenbaar zijn grootste kracht. Maar hij blijft voor mij een topper.
Hayashi bracht op dramatische wijze eer ‘samoeraiact’ en droeg schitterende
kleding. Geblinddoekt wist hij te vermijden dat hij met zijn hand door een
vlijmscherp mes sloeg en bij een assisterende toeschouwer wist hij, eveneens
geblinddoekt, meerdere komkommers langs en boven
diens hoofd met een zwaard te klieven zonder deze
vrijwilliger ook maar een haar te krenken. Het was de
presentatie die deze act tot een act maakte, maar je
moet er wel van houden. Als intermezzo was Jale (dat is
Arabisch voor ‘dauwdruppel’) uitgenodigd en zij bracht
twee buikdansen. MC Gijs Benneheij kondigde haar aan
met de woorden ‘er zijn meer dingen mooi in het leven
dan alleen maar goochelen’, en wie de bevallig dansende Jale aanschouwd
heeft zal het met Gijs eens zijn. Finale artiest was Christian Farla c.s. Vanaf
de eerste keer dat ik Christian gezien heb, heb ik iets met hem, met zijn
manier van illusionist zijn dan! Ook ditmaal werd ik weer niet teleurgesteld:
mooie illusies, een goede presentatie, niet te harde, maar wel erg goed gekozen muziek,
spetterende ‘special effects’ op de goede momenten, ik heb genoten. Jammer dat de première van
The faul play illusie niet helemaal perfect liep. ‘Daar moeten we dus nog aan werken’ was

Christian’s spontane en eerlijke conclusie. De slotillusie vond ik met recht een waardige afsluiting
van Farla’s optreden én van deze galashow!
Nawoord
De hele crew achter deze eerste Dynamite Magic Day, professionals én
vrijwilligers, komt alle lof toe. Lof voor een groot deel van de inhoud van de
dag, lof voor de Organisatie ervan, lof voor het initiatief dat genomen is.
Dynamite Magic is tien jaar geleden gestart als piepkleine onderneming,
maar inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van formaat, zowel kwantitatief
als kwalitatief. Bij zo’n bedrijf hoort een dergelijke jaarlijkse dag eigenlijk
ook, geweldig dat het er nu dan ook van is gekomen. Dynamite zal zelf
ongetwijfeld terugblikken en kijken of er nog verbeteringen kunnen worden
aangebracht. Wind en weder dienende zal ik ook in 2009 weer van de partij
zijn.
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