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Magi i Mørke er det nye sort
                

Pressemeddelelse

Dansk Blindesamfund og Nick Caraway, tryllekunstner og entertainer 
inviterer til en unik trylleoplevelse i totalt mørke, hvor alle sanser vækkes.

kan blinde og svagsynede se, når kaninen trækkes op af hatten, eller når spar fem forvandles til hjerter dame? giver det 
mening at trylle for mennesker med synshandicap? Ja, hvis der trækkes på andre sanser. derfor har dansk Blindesamfund 
og nick Caraway entertainment indgået et samarbejde om en række trylleforestillinger, der foregår i totalt mørke.

det nye sort
trylleforestillingerne ”Magic in the dark” foregår i en mørkelagt sal, hvor publikum og tryllekunstneren har bind 
for øjnene. For når synssansen udelukkes, bliver de øvrige sanser skærpet. Publikum kan derfor indstille sig på en 
anderledes og mindeværdig aften, hvor de kan genopdage og udforske hele spektret af sanser. give sig hen til lyde, 
dufte og magiens verden.

”det er et lidt utraditionelt samarbejde, at dansk Blindesamfund og en tryllekunstner og entertainer går sammen, men 
med ”Magic in the dark” ønsker vi at skabe et unikt show, som stiller blinde og seende lige. Vi viser, at det umuliges 
kunst er muligt – også for en blind”, siger Jannie Hammershøi, medlem af forretningsudvalget i dansk Blindesamfund. 
Hun er selv blind og håber, at publikum får en magisk oplevelse og opdager, at man kan meget, selvom man ikke kan se.

alle sanser vækkes
selve ideen til forestillingen opstod, efter nick Caraway havde deltaget i verdens største tryllekongres, hvor han blev 
præsenteret for trylleri i mørke. i første omgang var han dog ikke helt overbevist om konceptet.

”Jeg troede ikke på, at det kunne lade sig gøre. Jeg var simpelthen nødt til at opleve det, før jeg var overbevist om 
konceptet. tryllekunst er jo enormt visuelt, når man sidder og kigger på noget, som forsvinder”, siger nick Caraway, 
som hurtigt blev betaget af trylleri i mørke efter at have oplevet det på egen krop. Han var ikke i tvivl om, at forestillingen 
også ville betage og forundre publikum i danmark. Han gik derfor i gang med at udvikle konceptet og rakte ud til 
dansk Blindesamfund.

trylleforestillingerne foregår ved, at publikum får udleveret en sort maske, som de har på under hele forestillingen. Med 
hjælp fra frivillige føres publikum trygt på plads i en mørkelagt sal, og derefter begynder forvandlingen fra tilskuer til 
aktiv deltager. alle får nemlig også udleveret en kasse med en række rekvisitter, som publikum selv skal bruge til at 
udføre forskellige tricks under kyndig vejledning fra tryllekunstneren, der også har bind for øjnene.

”Jeg håber, at publikum får en helt unik og anderledes oplevelse, hvor de for en stund glemmer tid og sted og drages 
ind i magiens verden, hvor alt kan ske. at publikum genopdager og udforsker hele spektret af sanser og måske lærer 
nye sider af sig selv at kende”, fortæller nick Caraway.

nick Caraway, tryllekunstner og entertainer holder i marts og april fem forestillinger i københavn og to forestillinger i 
maj i Fredericia for blandt andre medlemmer i dansk Blindesamfund. Planen er, at der på sigt vil blive holdt forestillinger, 
som det almene publikum kan købe billet til.


