
Program 
 
13:00 Dealer-room med Steen Pegani, Mr Dannyman och Jimmy 
Svärdhagen öppnar 
 
Vi har återigen förmånen att välkomna Steen Pegani, en av väldens ledande 
trollerifirmor. Steen kommer med det senaste inom trolleriet. 
Mr Dannyman kommer att ha med sig egna uppfinningar och Jimmy 
Svärdhagen från Kortleksbolaget har alla varianter på kortlekar. 
 
15:00 Seminarium med Mortenn Christiansen 
 
Mortenn Christiansen blev i år världsmästare i Komisk Magi som anordnades 
av FISM i Kanada. Han utförde massor av gedigen, situationsanpassad magi 
som fick publiken att flämta, skrika och jubla flera gånger. 
Mortenn är ett kreativt energiknippe. I seminariet kommer han visa flera roliga 
ideer, tekniker och rutiner som han har utvecklat samt vägen till 
världsmästerskapet. Det kommer att bli ett humoristiskt och inspirerande 
seminarium. 
 
16:00 Fortsättning Dealerroom 
 
16:30 Dealershow 
 
17:45 Middag 
 
Förrätt: SKAGEN PÅ NORRA BRUNNS VIS 
Varmrätt: NORRA BRUNNS WALLENBERGARE 
Alt: LAXFILÈ 
Kaffe/Te och en liten kaka 
 
19.00 Stand Up Magic: Tävling mellan Sveriges bästa trollare och dansken 
Mortenn Christiansen. 
 
Anmälda tävlande i bokstavsordning. 
(Startordningen lottas på tävlingsdagen) 
Crillo 
Dozzie 
Jimmy Svärdhagen 
Kim Gordon 
Love 
Mortenn Christiansen 
Mr Dannyman 
Satori 
Seth 



 
Kvällen avslutas med prisutdelning. 
Tävlingen sponsras av John Lönnqvist och Livsmedelsteknik 
 
Priser till de tävlande: 
 
1:a pris 5.000 kronor 
2:a pris 3.000 kronor 
3:e pris 2.000 kronor 
 
Individuellt eller lag: Det är tillåtet att ha medhjälpare eller ställa upp som ett 
lag. Vid många anmälda tävlande kan kvalificering komma att tillämpas. Max 
startande är 10 tävlande. 
Intresseanmälan skickas till Dag Lofalk. 
Domarna bedömer: Presentation - Publikkontakt - Skicklighet - Originalitet 
Tävlingstid: Rekommenderad tid 6 minuter dock max 8 minuter Tävlande 
som lag har samma tävlingstid som ensamtävlande. 
Rekvisita: Allt trollerimaterial ska kunna rymmas i eller på den tävlandes 
kläder eller i en handväska. På scenen finns möjlighet till ett mindre bord och 
några stolar. 
Jury: Jurygrupperna består av lekmän och trollkarlar. 
 


