Hierbij nodigen we u graag uit op onze elfde MAGIC SHOPPING DAY
Op ZONDAG 30 september 2018 om 11.30 u. kunt u weer kennis maken met de nieuwste
goochelartikelen van TABASCO MAGIC in “Kasteel La Motte”, Lumbeekstraat 20, 1700 te
Sint-Ulriks-Kapelle.
Na: Yves Doumergue, Gili, Marc Oberon, Luc Apers, Gaëtan Bloom, Mickael Chatelain, Astor, Bob
Alan, Christopher Borer, Boris Wild, Jan Bardi, Henry Evans en Iñaki Zabaletta, Eric Leblon,
Stefan Olschewski, Peter Eggink, Mark Elsdon, Think en Jean-Paul Mertens, is het nu de beurt aan

NATHAN KRANZO, topgoochelaar uit de U.S.A. en NICHOLAS EINHORN, fel gelauwerd professioneel
goochelaar uit het Verenigd Koninkrijk , om ons te vergasten op 2 geweldige lezingen met klassieke én
gloednieuwe eﬀecten.
Tussendoor is er tijd voor een hap en een drink of kunt u bij ons terecht voor informatie over onze producten
die u zich natuurlijk ook kunt aanschaﬀen.
Einde voorzien rond 18 u.
We zullen er alles aan doen om van deze gemoedelijke "Magic Day" een bijzondere evenement te maken en
hopen u op 30 september in het prachtige decor van het La Motte-kasteel te Sint-Ulriks-Kapelle te ontmoeten!
Inkom: € 23
Dranken en broodjes zijn ter plaatse verkrijgbaar.
OM DEZE DAG VLOT TE LATEN VERLOPEN, VRAGEN WIJ UW AANWEZIGHEID EN HET AANTAL PERSONEN, TE
WILLEN BEVESTIGEN PER MAIL OF PER TELEFOON EN DIT ZO SNEL MOGELIJK.

Mail: info@tabascomagic.com
Tel: + 32 (0)3- 218 65 04 (antwoordapparaat)

De eerste 30 inschrijvingen hebben recht op een gereserveerde plaats

NATHAN KRANZO
Nathan Kranzo is een beroepsartist die vooral
bekend is geworden met zijn unieke en
originele goochelcreaties.
Geboren en getogen in Michigan, heeft
Nathan zijn entertainment-kwaliteiten kunnen
aanscherpen in de resorts van Noord
Michigan, waarna hij de ganse V.S. doortrok
om zich steeds maar verder te bekwamen in
zijn vak.
Nathan behoort momenteel tot de absolute
top van de Amerikaanse goochelwereld.
Vele van zijn originele creaties werden
gepubliceerd in Amerikaanse en internationale
publicaties waaronder Magic Magazine, Genii
Magazine, The Penumbra, Antinomy, Channel
One en de Linking Ring Magazine.
Nathan heeft al een gans palmares van
optredens en lezingen over gans de Verenigde
Staten, én Canada, Mexico, Frankrijk, Japan,
Engeland, Nederland en Duitsland, op zijn
actief.

Het is de eerste keer dat hij in België , en wel op onze Magic Day een lezing zal geven.
Hij was "magic consultant" voor de TV serie "The Virtual Magician" die in 40 landen werd uitgezonden. Recent
was hij te zien in de "Wizard Wars show" op het SyFy kanaal.
Enkele uitspraken over Nathan's goochelkunst:
I love your stuﬀ…..great work!
- David Copperfield
VERY good lecture!
- Jay Marshall
One of the best lectures I’ve ever seen!
- Jack Carpenter
Nathan never fails to astonish me every time we meet, he fools me badly.
- Joshua Jay
I love to watch Nathan’s magic, his style is creative and elegant.
- Doug Conn

Nate is part of The Next Generation of Magic. He has amazing work with everything from cards and coins to breath
mints and tan lines (really!).
- Steve Mayhew
I was fortunate enough to catch Nate’s lecture recently and he did an excellent job. His magic is extremely visual and
very well routined.
- Steve Bedwell

Ziehier een greep uit wat hij ons ten beste zal geven:
* Voor de Close-up goochelaar:
De Tic Tac Trick
Nathan Kranzo zal je een zeer knappe manier leren om een handvol Tic Tac's te laten verdwijnen. De Tic Tac's
kunnen ook het doosje penetreren en zelfs van kleur veranderen.
My favourite Triumphs
Kranzo zal je drie van zijn favoriete Triumph routines leren. Alles gebeurt in beide handen mét een geleend
spel; geen tafel nodig!
Silver Dollar Opener
Dit is Nathan's favoriete muntenroutine en wellicht de trick die hij het meest vertoont. Zijn handelingen zijn
moeilijk te overtreﬀen…. in feite krijg je een volledige les in het goochelen met munten, van hem cadeau.
Prediction Aces
Een zelfwerkende azen-productie die in de handen van de toeschouwer gebeurt
Lightning card to wallet
Een zelfwerkende kaart in portefeuille, totaal onverklaarbaar voor goochelaars en leken.
https://youtu.be/qmZnD1bOBeQ

* Voor de Stand-up goochelaar:
Eye opener
Een knotsgekke opener met een kunst-oog dat terug in je hoofd schiet.
52 Gone
Op de markt gebracht door Ellusionist én een best seller. Het kaartspel verdwijnt op de meest magische manier.
Je kan het spel visueel doen verdwijnen of je kan het platslaan en doen veranderen in je GSM of in een wolk
confetti !!
https://youtu.be/U7z-d98ZH5g
Blue poker
Een stand-up kaartroutine die kan vertoond worden voor een kleine of grote groep, jong of oud met veel
comedy en een verbluﬀende climax…en helemaal zelfwerkend!

EZ Canasta
Een zelfwerkend kaartenmirakel waarbij 3 gekozen kaarten in 3 verschillende zakken van de toeschouwer
gestoken worden en identiek zijn aan de kaarten die in de zak van de goochelaar zaten !!!
Animatie eﬀecten
Een normale, niet-getrukeerde fles valt op commando omver…
Haunted Deck tips en alle finesses…
The True Test
Dit is dé BESTE "woord test "of "een-woord-waaraan-je-denkt" -revelatie op de markt. Gelijk welke pagina van
een bekend magazine wordt gekozen en eruit losgescheurd. De toeschouwer denkt aan om het even welk
woord op deze pagina. En jij zegt hem het woord waaraan hij denkt…

NICK EINHORN
Nick Einhorn is al 20 jaar full time professioneel
goochelaar. Zijn close-up en cabaret shows zijn
zeer gegeerd op bedrijfsevenementen en privéfeesten. Nick Einhorn is een "Gold Star" lid van de
Inner Magic Circle in Londen.
Hij behoort tot de selecte groep winnaars van Penn
& Teller: FOOL US!
In 2005 werd hij verkozen tot "The Magic Circle
Centenary Close-up Magician", wat deel uitmaakte
van de speciale viering ter gelegenheid van de
100ste verjaardag van de Magic Circle.
Ook veroverde hij de tweede plaats in de categorie
"Micro Magie" op het F.I.S.M. Wereldcongres in
2003. Tenslotte won hij tweemaal de felbegeerde
titel "Beste close-up goochelaar van het jaar" (1996
en 2002).
Wereldwijd was hij te zien in vele televisieshows.
Hij schreef ook talrijke boeken over goochelkunst,
waaronder: The Art of Magic & Sleight of Hand, How
To Do Magic, Close-up Magic, The Encyclopedia of
Magic, Card Magic, Magic Illusions, Conjuring Tricks,
Amazing Puzzles & Stunning Stunts, The Illustrated
Compendium of Magic Tricks and Stunning Stunts, Stand-up Magic and Stage Illusions .
Nick Einhorn ontpopte zich eveneens tot magisch adviseur voor verschillende theater-en filmproducties en gaf
ontelbare lezingen op congressen en in goochelverenigingen.
Misschien is hij nog het meest bekend van zijn talrijke goocheleﬀecten, zoals Spooked - The Ultimate
Haunted Deck, Pro-Flite, The Deluxe Nest of Wallets, InFlight Self Levitation, Word in a Million…
Producten die u wellicht kent of reeds hebt aangekocht.
Nick Einhorn is one of busiest pros in the business. He exudes class and always leaves his audiences amazed, amused
and in awe with his ingenious methods with hard hitting and entertaining eﬀects." - Marvin Berglas

"Nick is one of the best. His thinking is always brilliant and his material is utterly dependable and real world." - Andy
Nyman
“Nick’s creativity and attention to detail is incredible - I love his stuﬀ!” - Nigel Mead, Producer, Writer and Head
Magic Consultant for ITV 2’s award-winning show Tricked
"Yes, he is a good friend, but Nicholas is also one of the most creative magicians I know. I don't brainstorm with many
people, but he is someone whose advice I will always seek out and, invariably, go with.” - Jon Allen

Ziehier een greep uit de eﬀecten die hij u zal aanleren…

Double Triple Prediction:
Dit is een soort "Stoel predictie routine" en in feite al een hele act op zich! Nick zal hiervan zowel zijn toneel- als
zijn close up versie uit de doeken doen. Beide maken gebruik van zeer knappe, verschillende methodes.
The Three Levels of Creativity
Hoe kunnen we leren om inventiever te zijn? Nick onderscheidt 3 verschillende niveau's van creativiteit en past
deze toe om een creatievere goochelaar te worden.
Rainbow Deck Nick’s Rainbow Deck zal je zeker weten te bekoren en zal bij ieder close-up publiek grote
verbazing wekken.
Pro Flite Nick’s presentatie en uitleg van de klassieke Ring Flight én de hiermee gepaard gaande "ring aan
touw" handelingen.
Nest of Wallets Nick’s presentatie en uitleg voor dit top product. Verschillende routines met deze kleine
portefeuilles worden onder de loep genomen.
Watch Match Een aaneenschakeling van "toevalligheden" met 2 geleende uurwerken.
Paper to Money Steek deze kleine gimmick in je zak en je bent klaar om op gelijk welk ogenblik een klein
mirakel te presenteren.
Digital Force Bag Nick zal je de mogelijkheden laten ontdekken van deze geweldige Android en iPhone app.
En nog zoveel meer….
Zijn lezing richt zich tot iedereen: van beginner tot beroepsgoochelaar, voor goochelaars en mentalisten.
Zeker niet te missen !

Hoe vind je Sint-Ulriks-Kapelle?

Sint-Ulriks-Kapelle is een deelgemeente van Dilbeek en ligt in het Pajottenland, vlakbij de autosnelweg E40,
dichtbij Ternat in de Brusselse rand.

Hoe bereik je Kasteel La Motte?
Verlaat de ring rond Brussel in Groot-Bijgaarden (afrit 11). Neem rechts de R. Dansaertlaan tot het rondpunt.
Volg links de Brusselstraat (4,8 km) dwars door Groot-Bijgaarden tot het centrum van St-Ulriks-Kapelle.
Net voorbij de Kerkstraat sla je achter de gemeenteschool links af.
Een paar honderd meter verder vind je Kasteel La Motte.

Verlaat je op de E40 afrit 20 in Ternat, volg dan links de Assesteenweg. Al na 100 meter merk je links de weg
naar St-Ulriks-Kapelle. Na het rondpunt wachten je nog 3 km en 5 verkeersplateaus. Succes ermee!
In het centrum van Kapelle sla je links de Lumbeekstraat in.

Mocht je aan de ingang van het kasteel geen plaats meer vinden voor je auto, dan is er een paar honderd
meter verder ruime parkeermogelijkheid rondom het bedrijf DoDo.
Vandaar ben je op loopafstand van de ingang van het kasteel.
Binnen de omheining van het kasteel is het echter niet toegelaten om te parkeren.
Zo nodig kan je ons steeds bereiken op ons GSM nummer: 0477 - 46 91 11

Kom je met het openbaar vervoer, dan neem je aan Brussel Noord, buslijn 355 naar Liedekerke.
Je stapt uit aan de kerk van St. Ulriks vanwaar het nog slechts een boogscheut is naar het kasteel.

Afspraak dus op 30 september a.s. in Sint-Ulriks-Kapelle !

Met magische groet,
Freddy Coppens

