
Kära besöKare...
Varmt välkommen till Prolog | 2009. Prolog är ett lajvkonvent 
där över 200 personer från hela sverige som sysslar med lajv, 
levande rollspel, har samlats.

Du är välkommen att som dagsbesökare delta i följande 
programpunkter för att lära dig mer om lajv.

VaD HäNDer UNDer DaGeN? 

Utställning om lajv
med: Lajvföreningen Svarta Galten 
en utställning av ett typiskt medeltidslajv, med paviljong, 
rekvisita, kläder, foton, texter och häftiga monsterdräkter. Hur 
gör man ett lajv rent praktiskt, och hur kan en typisk lajvare se 
ut? Hur ser en lajvby ut och hur bygger man ett hus till lajv?

Varför ska man börja lajva?
med: Karl Ytterberg
Varför ska man egentligen börja lajva? Karl Ytterberg, känd 

från TV-programmet barda berättar. Missa inte!

Filmvisning: Sagan om Den Sjunde Draken
Vid två tillfällen kommer vi att visa filmen från lajvet Sagan 
om Den Sjunde Draken som arrangerades våren 2008. en 
film som på ett bra sätt förklarar vad lajv är för något och som 
dessutom delvis är filmad under lajvet!

Lajvauktion
skaffa dig en lajvgarderob! en möjlighet för lajvare att sälja 
sina gamla lajvkläder och prylar till andra. säljaren får alla 
intäkter. se till att ordna kontanter innan.

Trolleriföreställning
med: Trollkarlen MrDannyman och Maria Byquist
Tolkieninspirerad magiföreställning.

Lajvpresentationer
Här kan du lyssna på olika  lajvarrangörer som presenterar 
sina kommade lajv för 2009.

scHeMa
Allmänna programpunkter
14:00 - 18:00  Utställning om lajv (Torget)
 
14:30 - 15:15  Karl “barda-Karl” Ytterberg:   
           “Varför ska man börja lajva” (4:e Teatern)
16:00 - 16:30 Filmvisning från lajv, visning 1 (bio elektra) 
16:30 - 17:00  Filmvisning från lajv, visning 2 (bio elektra) 
17:00 - 18:00  auktion av lajvutrustning (Torget)
17:00 - 18:00  Trolleriföreställning (4:e Teatern)

Lajvpresentationer
14:00 - 15:00  Kampen i ringen (akvariet - övervåningen) 
15:00 - 16:00  Krigshjärta 3 (akvariet - övervåningen)
16:00 - 17:00  Politics of Pressure (akvariet - övervåningen)
16:00 - 17:00  ödesväv III (4: Teatern)
17:00 - 18:00  sagan om Valdra (bio elektra)
17:00 - 18:00  Tuonelas Port (akvariet - övervåningen)

FrÅGOr?
är det något som du undrar över? Tveka isåfall inte att fråga 
personalen vid receptionen under konventet eller skicka ett 
mejl till prolog@lajvkonvent.se

besöksdag på Prolog | 2009 - ett svenskt lajvkonvent
Lördagen den 28 februari på culturen i Västerås. öppet mellan 14:00 och 18:00. entré 50 kr.

Lyssna på KarL “Barda-Karl” ytterberg 

“Varför sKa man börJa LaJVa“!


