LAJV
A Spotless Mind

Linn Agerhem, Simon Larsson
FREDAG 16:00 – 17:45 LÅDAN
LÖRDAG 20:00 – 21:45 LÅDAN
Hur agerar och reagerar vi om våra minnen
av vilka vi är försvinner? Vad händer när vi
vaknar upp helt tomma? Vad blir viktigt? Vilka vi var innan vi förlorade oss själva? Eller
vilka vi skulle kunna bli? Vad är vi beredda
att glömma och vad kräver vi att få behålla?
En inre resa kring betydelsen av den egna
identiteten och förlust av identitet.
#triggerwarning
På allvar, Rollarbete

Busshållplatsen

Elliot Beuze
FRE 16:00 – 16:45 LUGNET
SÖN 14:00 – 14:45 AKVARIET
Lajvet utspelar sig i nutid på en vanlig
busshållplats någonstans i Sverige. Fokuset
kommer ligga på de knasiga, stereotypiska,
skrivna rollerna och deras intriger.
Ett komiskt black-box micro lajv.
Drop-In, Lekfullt

Dalen

Carolina Renman
FREDAG 15:00 – 18:45 BOX 1
SÖNDAG 12:00 – 15:45 BOX 1
I och runt dalen finns olika slags varelser.
Många av dem söker sig till det kakelugnsformade blå huset. Där är alla välkomna.
De leker, går på äventyr, äter god mat och,
framför allt, ordnar storslagna fester.
Ett mysigt lajv med fokus på acceptans av
allas egenheter. Inspirerat av böcker
av Tove Jansson.
Experiment, Lekfullt, Mysigt

Den sista filmen

Björn Thalén, Simon Larsson
FREDAG 20:00 – 22:45 BOX 2
I skydd av biomörkret utbyts ett sista farväl.
Ett sista känslofyllt sms och blickar som
förklarar allt. Kärleken är förbjuden. Kanske är denna stund den sista de har tillsammans? Biomörkret ger dom en temporär
fristad. Kampen fortsätter. Lajvet utspelar
sig samtidigt som en biofilm visas. Nästan
all kommunikation sker via text och telefon.
Tillsammans skapar vi en stark berättelse
där filmens suggestiva kraft ger bakgrund till de textbaserade känslorna.
(Ta gärna med en smarttelefon)
Experiment, På allvar, Spelteknik

Det som en gång var

Elin Thesslin, Lovisa Karsberg
FREDAG / 16:00 – 18:45 BOX 3
SÖNDAG / 13:00 – 15:45 BOX 2
Vad händer i ett samhälle när vissa tvingas ut i krig? När makar, bröder och fäder
marscherar iväg mot ett okänt öde? Var går
gränsen mellan hopp och förtvivlan, mellan
samarbete och konkurrens? Välkommen
till Det som en gång var - ett lajv om de som
blev kvar hemma medan krigen rasade i
Europa under 1600-talet. Om hopp, längtan, saknad och sorg.
Ett utforskande av relationer och känslor
hos de kvinnor och barn som stannade
hemma under krigen.
Experiment, Historiskt, På allvar

Drömmar och tårar

Erland Nylund, Johan Nylin,
Linnea Björklund
LÖRDAG 11:00 – 12:45 BOX 2
SÖNDAG 13:00 – 14:45 BOX 3
I en värld inspirerad av vår historia sitter
en grupp runt ett bord och arrangerar sina
släktingars äktenskap. Kohandla både bildligt och bokstavligt om ungdomars öden.
De säger att det inte går att sätta ett pris på
kärlek, men vad har kärlek med äktenskap
att göra? Ett förhandlingslajv med kortspel
som stöd, inspirerat av lajvet Klappande
hjärtan
Ett kompakt lajv om att arrangera andras äktenskap
Experiment, Lekfullt, Spelteknik

Horgadansen

Eva Wei, Rosalind Göthberg
LÖR 12:00 – 15:45 BOX 1
LÖR 18:00 – 21:45 BOX 1
I detta ickeverbala danslajv berättar vi vår
version av sägnen om Horgadansen. Vi
blandar klassiska element från folksagor
med moderna ljus- och ljudeffekter samt
spelmekaniker. Det blir en berättelse om
dygder och synder, om våldsamma utbyten
och sexuella möten och om att ge hän åt
sina djupaste begär och möta konsekvenserna av sina handlingar.
Ett intimt och intensivt danslajv som
blandar nordisk folksaga med moderna
blackboxtekniker.
Fartfyllt, Lekfullt

Hövdingasaga

Janusz Maxe
FREDAG 15:00 – 16:45 RECEPTION 2
FREDAG 18:00 – 19:45 RECEPTION 2
Hövdingasaga är en interaktiv berättelse
för en (1) spelare och en spelledare, och
handlar om en flickas uppväxt in i den magiska roll som varit hennes sedan födseln.
Berättelsen fokuserar på frågor om ansvar,
lojalitet, familjekärlek, personlig frihet och
livsval. Frågor som sjukdom och död inom
familjen finns med. Närhet och kramar förekommer
Under en dryg timma deltar du i en
mystisk och lågmäld berättelse, där fokus
ligger på livsfrågor snarare än problemlösning.
Experiment, Lekfullt, På allvar

Layout och grafisk design: Emil Rogvall
innehåller vektorgrafik nedladdat från vecteezy.com

Inte bara en kram?

Emma Lundqvist
FREDAG 17:00 – 17:45 LUGNET
FREDAG 18:00 – 18:45 LUGNET
Ni spelar en 14-årig homosexuell tjej som
är på en campingresa och delar tält med
sin bästa vän/livs stora kärlek. Hela hennes
kropp skriker efter att få krama den andra
tjejen, men samtidigt finns oron för hur
kompisen ska reagera. Vågar hon visa sina
känslor? Det kan ju bli hur fel som helst!
Baserat på Erland Nylunds Hug Him and
Die.
Ett lajv om garderoben, känslor, rädslor
och förhoppningar.
Experiment, På allvar

Mardrömmarnas Hotell

Isabelle Ambec
FREDAG 18:00 – 21:45 4:E TEATERN
LÖRDAG 18:00 – 21:45 BOX 2
Ett hotell någonstans i Sverige skakas av
ett antal mystiska mord. Dess gäster är
fångade innanför dess portar. Tillsammans
måste de försöka överlista mördaren och
försöka komma överens med varandra, vilket är lättare sagt än gjort...
Ett lajv med fokus på relationer och en
mordgåta.

Nora går

Björn Thalén
LÖRDAG 13:00 – 15:45 BOX 2
Ett lajv för en person baserat på Ibsens Et
Dukkehjem. Inför det största beslutet i livet
att lämna sin partner och sina barn så finns
det ingen kvar att prata med.
Bara dig själv, dina minnen och det stora
beslutet som du måste ta. Vi har gemensam workshop och debrief men under
själva lajvet så sker ingen mänsklig interaktion.
En känslomässig resa där du själv med
hjälp av verktyg och tekniker prövar ensamlajvande taget till ytterligheten.
Experiment, På allvar, Spelteknik

Nyckel till Frihet

Olle Larsson, Tobias Jensen
FREDAG 19:00 – 22:45 BOX 1
LÖRDAG 12:00 – 15:45 BOX 3
En mörk röst ekar i rummet. ”Så ni har vaknat, så trevligt. Det är dags för er att leka en
lek. Reglerna är enkla, gör bara som jag säger, så kommer förmodligen de flesta av er
att komma härifrån oskadda. För nu börjar
vi.” Nyckel till Frihet har satts upp tidigare
på Prolog, och är inspirerat av skräckfilmer
som Saw och Cube.
Ett mörkt lajv med inslag av skräck och
misär. Uppdelat i flera akter, där varje
akt är olika rum med olika teman.
Fartfyllt, Lajv som varit, På allvar

Om omvården hos vården

Mia Svärd, Niina Jurvelin
LÖRDAG 16:00 – 17:45 BOX 2
SÖNDAG 11:00 – 12:45 BOX 2
Något är fel på Österåkers äldreboende.
Något står inte rätt till. Varje dag är en upprepning av den föregående och slutar alltid lika illa. Kommer det någonsin ta slut?
Lajv med kraftfulla inslag av buskis.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt

Ragnarök

Thilion Strömberg
LÖR 16:00 – 18:45 4:E TEATERN
På detta minilajv får man chansen att spela
en gud, från asatron. Rollerna är redan förskrivna och ingen förkunskap om religionen
behövs. Varje karaktär är lika viktig då alla
har en privat intrig, man måste tillsammans
med andra samarbeta för att komma vidare.
Det som har hänt är att Oden har samlat gudarna till möte, kan Ragnarök vara på väg?
Man får tillsammans med andra försöka
komma fram till en lösning på det problem som drabbar alla. Man lär sig att
tolka och spela färdiga karaktärer.
Fartfyllt, Historiskt, På allvar

Reflections

Simon Larsson
FREDAG 19:00 – 21:45 LUGNET
SÖNDAG 11:00 – 13:45 AKVARIET
Sex personer möts efter att deras liv har tagit slut. Under ett sista samtal får de möjlighet att se tillbaka på sitt eget liv och hjälpa
de andra att minnas sina. Tillsammans får
de utforska vad det innebär att vara människa. Reflektera över de val som gjorts och
de konsekvenser de fortfarande kanske kan
få.
Ett lajv med stort fokus på dialog. Utan
förskrivna roller, utan spelledare, utan
gemensam historia. Ett experiment där
samtalet står i fokus.
Experiment, Rollarbete

Svenska kultistsällskapets
årsmöte 2020
Dennis Joelsson
LÖRDAG 22:00 – 00:45 LÅDAN

Riksorganisationen Svenska Kultistsällskapet kallar sina medlemmar till årsmöte. Det
är dags att straffa föregående års styrelse,
läsa rapporter, komma in med förslag samt
komma fram till vems fel det är att shoggothen ätit upp föreningskassan. Samtliga
kulter välkomna!
Intensivt och flummigt lajvande som
blandar ondska och svensk föreningssed.
Improvisera, spela upp och ta initiativ till
vad som blir roligt.
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Tinade minnen

Johan Dahlberg, Sara Engström
LÖR 13:00 – 16:45 KUPOLEN
SÖN 12:00 – 15:45 LUGNET
Tinade minnen är ett kammarlajv om skuld
och identitet. En grupp fångar har legat på
is i femtio år för att sona sitt gemensamma
brott. Nu tinas dom upp och måste tillsammans rekonstruera sina minnen av dådet
i en gruppterapisession för att få återintegreras i samhället.

WORKSHOPS
Att göra upp eld

Martina Green
FREDAG 19:00 – 19:45 RECEPTION 1
LÖRDAG 11:00 – 11:45 RECEPTION 1
Dags att stå på egna ben! På den här scoutiga programpunkten lär du dig hur du gör
upp eld från början och utan tändvätska.
Målet är att alla deltagare ska veta vad som
behövs för att göra upp eld i skogen samt ha
tränat det med egna händer.
Lär dig hur du gör upp eld från grunden.
Hantverk/Teknik, På allvar

Bygg ditt läger

Adrian Bergström, Martina Jansson
LÖRDAG 12:00 – 13:45 RECEPTION 1
SÖNDAG 11:00 – 12:45 RECEPTION 2
Ett lajvläger behöver vara mer än bara ett
tält för att kännas trovärdigt och trivsamt.
Här borstar vi upp scoutkunskaperna och
lär oss bygga funktionella lägertillbehör.
Såga, surra och gräv för ett bättre läger
på skogslajv!
Drop-In, Hantverk/Teknik

Dansa historiskt med känsla

Jacob Ordeberg, Ylva Berry
SÖNDAG 10:00 – 12:45 BOX 3
Kom och testa danser från 1600-tal till tidigt 1800-tal. Inga förkunskaper krävs, vi
lär ut danserna från grunden. Det blir långdanser, ringdanser och kadriljer, men med
fokus på lättare danser som lämpar sig för
lajv och ger utrymme för en kvick konversation och starka känslor. Vi övar även att
dansa i olika sinnesstämningar och relationer.
Deltagarna på workshopen lär sig ett antal historiska danser och får utforska hur
en kan använda danserna för att spela ut
känslor och relationer.
Fartfyllt, Historiskt, Lekfullt,
Mysigt, Rollarbete

Intrigskrivning för lajvarrangörer
Emelie Edén, Peder Liljeroth
LÖR 11:00 – 12:45 LUGNET

Repris från 2018 & 2019: Erfarna lajvarrangörer från bl.a. Morgondagens gryning
delar med sig av sin metod för intrigskrivande där fokus ligger på att skriva intriger
i förväg, göra deltagarna delaktiga i lajvets
berättelse och tydlig dokumentation. Metoden är framtagen för lajv där deltagarna
skapar sina egna roller.
Övning i praktiskt användande av metoden, erfarenhetsutbyte om olika typer av
intriger och sätt att skriva intriger.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Spelteknik, Teoretiskt

Kulning och lajv

Björn Thalén
LÖR 18:00 – 19:45 BOX 3
SÖN 12:00 – 13:45 HISSEN
Vi prövar på den traditionella svenska herdesången. Det blir mycket teknik och musik
men också fäbodshistoria och en diskussion om hur och när kulning kan användas
på lajv. Känslan när ljudet bara fortsätter
att eka i naturen (eller
betongen) från ett ljud du själv skapat är
underbar.
Lär dig mer om fäbodshistoria men framförallt pröva på att själv testa sångtekniken som kan höras kilometer.
Historiskt, Lekfullt, Mysigt

Lajvdesign: Speltekniska system
Emelie Edén, Peder Liljeroth
LÖR 14:00 – 15:45 LUGNET

Presentation av flera speltekniska system/
metatekniker som kan användas i design
av lajv för att skapa spel, djup i fiktionen
och bättre dynamik mm. Med utgångspunkt i de system som använts i kampanjen Morgondagens gryning redovisar
vi för syften, designval och erfarenheter. Inledande föreläsning med efterföljande diskussion. Lite nytt sedan 2019.
Kunskap om användandet och design
av speltekniska system för att förstärka
lajvupplevelsen för deltagarna och lösa
vanliga lajvdesignproblem.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Spelteknik, Teoretiskt

Lädermönstring : Punsning
Kim (Joakim) Bjurström
LÖR 13:00 – 16:45 ATELJÉN

Hej och välkomna till en workshop i lädermönstring på nybörjarnivå. Metoden
jag kommer lära ut kallas Punsning. Med
hjälp av svivelkniv, hammare och punsar
får ni prova samt lära er grunderna kring
hur man skapar vackra mönster på läder.
Varmt välkomna /Kim
Workshop: Deltagarna kommer få lära
sig grunderna i läder-mönstringsmetoden
Punsning. Nybörjar-anpassad.
Hantverk/Teknik

Lär dig fläta tuskaftsband
Frida Gamero
SÖN 11:00 – 12:45 LAJVVERKSTADEN

Inga redskap behövs, bara fingrar och garn!
Lär dig fläta band i tuskaft av garn. Banden kan användas tex. som dekoration på
kläder, som bälte eller hårband. Eftersom
tuskaftsbanden är lite elastiska passar de
utmärkt som strumpeband!
Deltagarna lär sig tekniken för att fläta
tuskaftsband av garn
Hantverk/Teknik, Historiskt

Metatekniker för Intimitet

FÖRELÄSNINGAR

Elvira Andemore,
Matilda Hagerman
FRE 20:00 – 20:45 HISSEN
LÖR 14:00 – 14:45 HISSEN

Vi kommer ha en workshop med olika meta-tekniker som används på olika lajv. Vi
testar tekniker såsom Rygg-mot-Rygg, Ars
Armandi, hand-mot-kind etc. Deltagande
sker efter egen bekvämlighet men vi uppmuntrar att ni vågar testa de flesta eller alla.
Deltagare på workshopen kommer få
olika tekniker för att signalera intimitet i
lajv-sammanhang. De får ett underlag för
diskussionen som hålls efter.
Experiment, Lekfullt, Spelteknik

Nålbindning

Maria M. Broman
FRE 19:00 – 20:45 KUPOLEN
För dig som är nyfiken på nålbindning och
vill lära dig grunderna i denna uråldriga
textila teknik. Jag visar hur man börjar och
avslutar, samt minst ett grundläggande
nålbindningsstygn. Har du provat nålbindning tidigare och vill lära dig mer så kan jag
visa fler stygn och variationer.
Lite grundläggande kunskapi nålbindning.
Hantverk/Teknik

Patinering och pynt
för en smutsig framtid

Olle Nyman, Peppe Hämeenniemi
FRE 17:00 – 18:45 ATELJÉN
LÖR 11:00 – 12:45 ATELJÉN
Jag kommer bidra med kunskap och tekniker för att bättra på dina postapokalyptiska kläder. Allt från generellt slitage, till
att måla smuts, rosta och bygga småpynt.
Du behöver bara ta med de plagg och den
rekvisita du vill snygga till.
Deltagaren kommer lämna workshopen
med lite mer lajvklara kläder och tillbehör.
Hantverk/Teknik

Prologs framtid

Malin Gustavsson, Olle Nyman,
Sanna Vuorenmaa
SÖN 13:00 – 15:45 KUPOLEN
En workshop för dig som är intresserad av
Prolog och Prologs framtid. Hur vill du att
konventet skall arrangeras?
Tillsammans styr vi skutan Prolog mot
framtiden.
Arrangörsfokus

Sjung dig hes... Nej tvärt om

Malin Gustavsson
FRE 18:00 – 19:45 LÅDAN
LÖR 19:00 – 20:45 4:E TEATERN

Nybörjarvänlig workshop i sång där vi utforskar och leker med våra egna röster samt
går igenom och testar olika röstliga uttrycksätt. Workshopen innehåller andnings- röstoch sångövningar i grupp, samt lite grundläggande kunskap om hur rösten fungerar.
Deltagarna får utforska sina röster genom sång i grupp.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt,
Rollarbete

Slipa din kniv!

Torbjörn Walberg
LÖR 17:00 – 18:45 ATELJÉN
SÖN 12:00 – 13:45 ATELJÉN

Tälja i färskt trä: en introduktion
Benjamin Fahlgren
LÖR 19:00 – 20:45 ATELJÉN

Att queerläsa historia

En kniv och träbit är allt du behöver för att Samuel Sjöberg
börja tälja! Vi går igenom kniven och några FRE 20:00 – 20:45 HÖRSALEN
andra verktyg som kan var bra att ha. Utöver det blir det lite träkunskap, några olika
täljgrepp och säkerhet, och så klart testar
vi att tälja.
Materialkunskap om trä, intro till kniven
och andra slöjdverktyg, säkerhet och täljgrepp, samt att testa tälja
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt

Verktyg för ljuddesign
Solvej von Malmborg
LÖR 12:00 – 13:45 LÅDAN

Vill du använda inspelade ljud till ditt lajv
eller din trailer? På workshopen får du manipulera ljudfiler + skapa logik för uppspelning av ljudfiler så att de följer lajvets händelser.
Det är önskvärt att så många som möjligt
har med sig bärbar dator med installerad
programvara, se länk för detaljer.
Deltagare får en introduktion till digital
ljuddesign för spel och lajv.
Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik

Vi bär en ny värld i våra hjärtan
Qla Zetterberg
LÖR 14:00 – 15:45 AKVARIET
SÖN 11:00 – 12:45 KUPOLEN

I denna Workshop tar vi upp och prövar
olika metoder för att använda lajv till att
förändra världen. Från HBTQ rättigheter
till en rättvis värld, långt bortom vår nuvarande sinnesvärld.
Deltagarna får pepp och push för att skapa lajv som förändrar världen.
Arrangörsfokus, På allvar,
Spelteknik

Workshop: Kamera och
redigering i praktiken
Tommie Löfgren
LÖR 16:00 – 18:45 LUGNET
SÖN 11:00 – 13:45 LÅDAN

Lär dig hur man hantera en kamera och redigering i praktiken. Vi kommer gå igenom
ljussättning, lins, kamera och hur vi sedan
tar materialet för att placera det i en redigering för forma till våra egna filmer.
Praktiska kunskaper för kunna filma, fota
och redigera filmer.
Arrangörsfokus, Drop-In,
Hantverk/Teknik

Workshopworkshop 2.0
Mimmi Lundkvist
FRE 15:00 – 16:45 BOX 2

En workshop i att hålla workshops. Vi går
igenom några bra workshopsövningar och
hur man kan anpassa dem till sitt projekt.
En chans att prova på och diskutera några olika workshopövningar och hur de
kan användas.
Arrangörsfokus, Lekfullt,
Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

En föreläsning om svensk hbtq-historia
med exempel på queernarrativ och hur de
kan gestaltas på lajv. Vi går igenom olika tiders syn på hbtq från 1600-talet och framåt, konkreta exempel på människor som
brutit mot sin tids normer kring kön och
sexualitet och vanliga fallgropar det är lätt
att hamna i när man ska göra queerläsningar av historien.
En genomgång av Sveriges hbtq-historia
och råd kring hur man kan göra egna
queerläsningar av historia från en historiestudent.
Historiskt, På allvar

Billigare lajv – hur gör man?

Erland Nylund, Maria Carlsson, Petter Karlsson
LÖR 18:00 – 18:45 AKVARIET
Pengar gör lajv möjligt. Men alla har inte
råd att åka på dyra lajv. Hur får man ihop
ekvationen? Larpfund och Sveroks Erland
Nylund föreläser om hur man finansierar
lajv, hur arrangemangsekonomi fungerar,
och hur man gör lajvbiljetter billiga.
Grunderna i arrangemangsekonomi,
finansiering och hur lajv blir billiga.
Arrangörsfokus

Börja skriva karaktärer i team
Julia Greip
SÖN 11:00 – 11:45 HÖRSALEN

Är du nyfiken på att börja skriva karaktärer för lajv? Vet du inte riktigt var du ska
börja? I denna föreläsning presenteras lärdomar från medverkan i olika projekt, och
vad som faktiskt krävs för att bli en lyckad
karaktärsskapare.
Lär dig allt du behöver veta för att som
nybörjare kunna skriva karaktärer i större team - eller för delen på egen hand.
Arrangörsfokus, Rollarbete

En pultifags bekännelser:
matlagning på lajv
Alysia Nonor
LÖR 12:00 – 13:45 HÖRSALEN

I egenskap av vikingalaget Suggornas ständiga kokerska vill jag bjuda på mina bästa
matlagningstips. Vi kommer gå igenom
mathistoria, matplanering för stora och
små grupper, praktiska lösningar och tips
i fält och recept,
Deltagarna kommer få matnyttiga tips
och grundläggande kunskaper kring matlagning på lajv.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Historiskt

Friform:
lär dig spelleda och arrangera det
Gunnar Söderberg
LÖR 19:00 – 19:45 HÖRSALEN

Ta med din kniv och lär dig hur man håller
den vass! Medtag egen kniv, och bryne om
du har. Lånebryne finns, men i begränsad
mängd.

Friform är lajv för vissa, rollspel för andra
och mitt emellan för en del. Vi tittar på hur
friform har varit och var man kan hitta
schyssta sådan scenarion och vad man kan
göra om man vill ha mer sånt. Hur spelleder och arrangerar man det? Kan man träna det och använda det för att känna sig
som en bättre lajvare och spelledare?

Deltagaren lär sig grunderna i verktygsslipning och får med sig en vassare kniv
hem.
Drop-In, Hantverk/Teknik,
Historiskt, Lekfullt

Hur du spelleder, skriver och arrangerar
med en kort genomgång av historia och
teori om scenarion och friform som lajv
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Teoretiskt

Strategispelet knektar och cordover

Gruppchefens roll i spelet:
ledarskap på lajv

Adam Hansson, Rickard Nilsson
FRE 20:00 – 23:45 REDAKTIONEN
LÖR 13:00 – 16:45 REDAKTIONEN
SÖN 10:00 – 13:45 REDAKTIONEN

Varmt välkommen att testa ett metaspel
med syfte att utöka den fiktiva världen på
konfliktbaserade lajv och ställa deltagaren inför taktiska val. Vi kommer spela en
konventsanpassad version av ”Knektar och
Cordover” som tidigare spelats på KH9.
Spelskaparna har tidigare även skapat likartade metaspel till Lazarus- och MG-kampanjerna.

Torbjörn Walberg
FRE 15:00 – 16:45 AKVARIET

Interaktiv och diskussionsfylld föreläsning
om hur ledarskap fungerar på gruppnivå i
lajvsammanhang. Ingen förkunskap krävs.
Interaktiv och diskussionsfylld föreläsning om hur ledarskap fungerar på
gruppnivå i lajvsammanhang. Ingen
förkunskap krävs.
På allvar, Rollarbete, Spelteknik,
Teoretiskt

Hur ett metaspel kan vidga spelupplevelsen och en känsla av en större kampanjvärld utanför lajvområdet.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt,
Spelteknik

Hur man tränar en lajvare

Sy ett Syetui – och brodera på det!

Beteendevetenskap & inlärning betyder allt
i mitt yrke som heltidsarbetande hundtränare. Lärdomar från mitt arbete har varit
en stor hjälp som lajvare och arrangör. Här
delar jag med mig av tips och trix för dig
som är arrangör eller lajvare och vill veta
hur man tränar en lajvare! Lekfull föreläsning med tillhörande frågestund!

Anna-Maria Odén
FRE 17:00 – 19:45 LAJVVERKSTADEN

Mesma, marsma, huswif, syrulle; kärt barn
har många namn. Kom och sy ditt egna syetui och lär dig broderi och handsömnad på
kuppen. Vi går igenom lite historia, material och självklart hur man gör rent tekniskt
för att få ihop etuiet och användbara stygn
och broderisömmar. Lite teori men större
delen av workshopen syr vi! Varmt Välkomna!
Ett egethändigt gjort syetui. Pröva på
och grundkunskaper i handsömnad och
broderi. Kunskap i hur syetuier har sett ut
genom tiderna.
Hantverk/Teknik, Historiskt,
Lekfullt, Mysigt

Så syr du din första
medeltida lajvgarderob

Martina Green
FRE 20:00 – 21:45 ATELJÉN
LÖR 16:00 – 17:45 LAJVVERKSTADEN

Vad hände, egentligen? Och kan du leva
med det?

Bota klädångesten! En busenkel metod för
hur du kan sy alla dina kommande tunikor
och särkar. Målet är att alla deltagare ska
ha minst ett påbörjat lajvplagg när programpunkten är över. Du får också handfasta tips på hur du på billigast och enklast
sätt kan sätta ihop de klädesplagg du behöver till ett lajv i medeltidsmiljö samt några
mönster.

Ett lajv som behandlar teman som skuld,
identitet, våld, och död. Situationer där
barn far illa kan förekomma.
På allvar

De viktigaste grunderna i sömnad till
medeltidslajv samt några tricks för hur en
första lajvgarderob kan byggas upp.
Hantverk/Teknik, Mysigt

Emmelie Nordström
LÖR 19:00 – 20:45 AKVARIET
SÖN 10:00 – 11:45 HISSEN

Beteendeforskning/inlärningsprinciper
applicerat på lajvande och arrangerande,
föreläsning och frågestund
Arrangörsfokus, Drop-In, Lekfullt

Kartografi för nördar
Emil Rogvall
FRE 18:00 – 18:45 HÖRSALEN

Att rita upp kartor över sina fantasivärldar
är en hobby som vi nog är många nördar
som ägnat oss åt. På den här programpunkten får du veta mer om hur en karta bör designas, hur du gör geografin mer realistisk
och lite tips om hur du kan göra en egen
topografisk karta digitalt.
Introduktion till hur en karta fungerar,
till geografi, och vad du själv bör tänka
på när du skapar en karta.

Konsten att arrangera en lajvgrupp
Terje Walberg
FRE 15:00 – 16:45 KUPOLEN
LÖR 14:00 – 15:45 HÖRSALEN

Med avstamp i grundtesen att ett lyckat
lajvprojekt mer hänger på gruppen än på
själva arrangemanget, så reder vi ut bästa sättet att gå till väga. Genom analys av
erfarenheterna från hundratals lajv benar
vi ut de faktorer som gör arrangerande av
lajvgrupper roligt, lätt och tacksamt, oavsett lajvtyp eller storlek. Lämpligt även för
nybörjare.
Deltagarna ges ett smörgåsbord av verktyg att använda för att skapa sin perfekta
lajvgrupp, undvika fallgropar och utveckla sitt lajvande.
Lajv som varit, Spelteknik,
Teoretiskt

Lajv som yrke

Anna Westerling, Cecilia Redner,
Erik Jonsson, Gunnar Söderberg,
Lisa Nordemo, Qla Zetterberg
LÖR 11:00 – 11:45 AKVARIET
Ett panelsamtal med folk som har lajv som
en del av sin yrkesroll om hur det är att
sin hobby som yrke. Vi pratar om hur man
skiljer sitt jobblajvande från det privata
lajvandet, vad man gör i vardagen mer än
lajvar och skillnaderna mellan olika jobb
med lajv. Med i panelen finns folk Svenska
Kyrkan, Lajvverkstaden, mm & det leds av
Lajvbyrån.
Du får veta hur det är att jobba med lajv
som yrke och även olika perspektiv på
det, från kyrka, till skapande skola, från
eventdesign till fritid.
Arrangörsfokus, På allvar,
Teoretiskt

Lajvfilmer – Hur gör man?
Tommie Löfgren
FRE 15:00 – 16:45 HÖRSALEN

Föreläsningen går igenom hur man producerar en lajvfilm från idé till färdig produktion. Vad är ett manus? Hur tar man snygga bilder? Vad behöver man kunna för att
börja redigera. Är du nyfiken att producera
egna filmer för ditt lajv eller grupp, är detta
för dig.
Att få grundläggande kunskaperna för att
kunna producera filmer
Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik,
Teoretiskt

Lär känna dina grannar:
presentation av Ensemble
Janusz Maxe
LÖR 18:00 – 19:45 HISSEN

Hur ger vi spelarna den där känslan av att
rollerna levt tillsammans i åratal? Föreläsningen är i tre delar. Först ser vi på en metod för att att underlätta inlärning, av alla
karaktärernas namn samt deras position på
lajvet. I andra delen presenteras ett onlineverktyg för att göra inlärningen rolig och
effektiv. Till slut testar vi Ensemble.
Enkla tips för hur arrangörer kan använda karaktärernas namn, och presentation
av Ensemble som gör det lättare att lära
sig alla roller på lajvet
Arrangörsfokus, Rollarbete,
Teoretiskt

Lärdomar från Isterträsk

Emmelie Nordström, Joel Carlquist
LÖR 13:00 – 13:45 AKVARIET
2019 arrangerade vi Här Slutar Allmän
Väg, ett lajv om en by i Norrlands inland I
den processen stötte vi på frågor och tankar
kring lajv. Frågor gällande att representera och problematisera egna erfarenheter,
att förmedla ett budskap utan handpåläggning. Vi kommer att presentera hur vi förhöll oss till dessa frågor och andra erfarenheter.
Att arrangera lajv om samtiden och från
egna erfarenheter. Om att representera
och problematisera.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Teoretiskt

Mångfald på lajv!

Helena Sandahl
LÖR 16:00 – 17:45 AKVARIET
En föreläsning/seminarium om att skriva
och arrangera lajv på ett inkluderande sätt.
Vi kommer utgå från ett anti-rasistiskt perspektiv, men diskussionen kommer även
beröra andra diskrimineringsgrunder.
Information om och verktyg för antirasistiskt arbete och normkritik, samt utrymme att diskutera detsamma.
Arrangörsfokus, På allvar

Pilbågar: poundstyrka
och anslagsenergi
Peder Liljeroth
SÖN 10:00 – 10:45 AKVARIET

Under lajven Morgondagens Gryning och
Krigshjärta gjordes mätningar av förhållanden mellan dragvikt (poundgräns) och
anslagsenergin för pilbågar och armborst.
Detta gjordes genom att mäta utgångshastigheten, pilvikt m.m. Genomgång av försöksuppställning, resultat och slutsats.
Rapport kommer troligen gå att läsa i utskriven version under prolog.
Bättre förståelse varför poundgränser
för pilbågar och armborst på lajv är ett
trubbigt mått och hur detta förhåller sig
till anslagsenergi.
Arrangörsfokus, Teoretiskt

UTVECKLINGSFORUM
”Wow, lajv, vad är det!?”
Evelina Karlsson
LÖR 11:00 – 12:45 REDAKTIONEN

Hur förklarar en lajv för någon som aldrig har lajvat? En kan inte helt förstå lajv
utan att uppleva det, men hur kommer vi
nära? Hur generaliserar vi något som inte
kan generaliseras? Passet avslutas med att
vi rollspelar relevanta situationer utifrån
det vi kommit fram till. Du som aldrig lajvat har en viktig synvinkel och är supervälkommen!
Vi försöker definiera lajv, främst utifrån
hur vi vill förklara det i vardagssituationer!
Lekfullt, På allvar, Teoretiskt

Brave Spaces:
lajv att våga och utvecklas med
Anneli Friedner
LÖR 12:00 – 13:45 HISSEN

När lajv är som bäst kan det pusha oss utanför vår comfort zone, utmana oss och ge
oss fantastiska erfarenheter. Men för att
det ska inträffa behöver vi vara trygga.Jag
tror att trygghet på lajv handlar både om
safe spaces - frihet från obehagliga saker,
och brave spaces - frihet att våga och växa.
Här pratar vi om hur man skapar sådana.
Du får en introduktion till konceptet Brave Spaces, och sedan genom diskussioner
utveckla en verktygslåda för hur man skapar dem på lajv.
Arrangörsfokus, På allvar,
Spelteknik, Teoretiskt

Drömmen om en Sångbok –
Att välja sång efter lajv
Emma Persson
LÖR 14:00 – 15:45 LÅDAN

Det finns många olika så ger som sjungs på
flera olika lajv, men är alla sånger verkligen
lämpliga för alla lajv? Kom och diskutera
saker såsom ”är det arrangörernas ansvar
att gå ut med information” ”hur en gör för
att anpassa en lajvsång”, ”vad gör vi med de
kampanspecifika sångerna” och ”hur sprider vid detta till deltagarna?”
Diskussion kring sånger på lajv, hur de
kan sållas, skrivas om eller anpassas, och
vad en som arrangör kan göra.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Lekfullt, Teoretiskt

Lajvbydesign

Torbjörn Walberg
FRE 19:00 – 20:45 AKVARIET
Ett utvecklingsfoum kring olika tankesätt
om hur man bygger en lajvby som skapar
bäst förutsättningar för spel. Tanken är att
få fram tankar, erfarenheter och ideer om
hur vi i framtiden kan förbättra de lajvbyar
som finns i Sverige.
En förhoppningsvis mycket intressant diskussion om hur man kan tänka när man
planerar lajvbyar.
Arrangörsfokus, Spelteknik

Metatekniker för Intimitet – Diskussion
Elvira Andemore, Matilda Hagerman
LÖR 15:00 – 16:45 HISSEN

En uppföljning på workshoppen Metatekniker för Intimitet, MEN man är såklart
välkommen oavsett om man deltagit på föregående punkt. Vi kommer diskutera olika
tekniker på lajv, våra erfarenheter av intimitet på lajv samt för- och nackdelar med
de olika teknikerna. Hur kan dessa tekniker
vara spelskapande, är någon bättre än en
annan, varför?
Ett diskussionsforum där vi diskuterar
metatekniker för intimitet samt delar med
oss av våra erfarenheter och tankar kring
ämnet
Drop-In, Mysigt, Teoretiskt

Skadespel på lajv

Malin Forsberg
LÖR 11:00 – 12:45 KUPOLEN

ÖVRIGT
Anonyma Misärlajvare 2020
Maria Larsson-Olanders
LÖR 19:00 – 20:45 LUGNET

Anonyma Misärlajvare är stödgruppen för
dig som inte minns sist du var på ett ”glatt”
lajv, inte känner att lajvet var lyckat om du
inte gråtit minst två gånger, alltid har med
smink för att kunna göra blåmärken eller
sår, och känner stort behov att förtydliga
att det är lajv det handlar om när du är ute
bland folk och berättar om helgens äventyr
Här har du möjlighet att träffa personer
i samma situation som du. Vi kan ge dig
verktygen att hantera ditt beroende om du
själv vill lyfta dem. Kom på vårt första årliga möte och delta i misären... HJÄLPEN
MENAR VI!
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Bluesdansgolv

Anneli Friedner
FRE 21:00 – 23:45 BOX 3
Runda av kvällen genom att flyta med i
ljuv blues på vårt stämningsfulla dansgolv.
Dans till soft musik.
Drop-In, Mysigt

Arrangera Knutpunkt 2022
Charlotte Brolin, Eva Wei
FRE 19:00 – 19:45 REDAKTIONEN

Knutpunkt är en nordisk konferens om lajv
som varje år hålls i ett nordiskt land. 2022
är det åter igen Sveriges tur.
Under mötet kommer du få mer information om vad Knutpunkt är och på vilka sätt
som det går att hjälpa till i arbetet. Huvudpunkten för mötet är att välja den arbetsgrupp som kommer att vara drivande för
arrangemanget.
Möjlighet att hjälpa till att skapa
Knutpunkt 2022.
Arrangörsfokus

Cyberoke

Möjlighet att möta likasinnade och samtala tillsammans.
Lekfullt, Mysigt, Spelteknik,
Teoretiskt

Var är lajven? Spelkartan och framtiden
Erland Nylund
FRE 18:00 – 18:45 REDAKTIONEN

En gång i tiden fanns det forum och kalendarier där merparten av Sveriges lajv
samlades. Idag sprids information om lajv
i en uppsjö av facebookgrupper, forum och
fikaträffar. På medlemmarnas uppdrag
har Sverok utvecklat Spelkartan.se, men
den har inte fått genomslag hos lajv. Hjälp
oss göra Spelkartan bättre så vi kan göra
hobbyn mer tillgänglig!
Utvecklingsforum om hur information om
lajv kan göras tillgänglig, med möjlighet
att påverka hur Sverok utvecklar sin digitala Spelkarta
Arrangörsfokus

Häng med Heartless

Emelie Björnsdotter, Emma Ejermo,
Sofie Cederlund
LÖR 14:00 – 15:45 LAJVVERKSTADEN
Häng med Heartless!
Vi i Heartless larp arrangörsgrupp bjuder
in till tekalas. En och annan lek kan också
förekomma för de modiga. Man kan komma och gå under som det passar en själv
under hela arrangemanget och vi arrangörer kommer finnas tillgängliga för att svara
på frågor om lajvet, livet och lingonsylten.
Välkomna!
Ni får leka lekar, fika, dricka te och ställa
frågor om ni har några. Ni får en trevlig
och mysig stund.
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Invigning

Prolog på Culturen
FRE 14:00 – 14:45 BOX 1
Nu startar Prolog!
Invigning av Prolog.
Fartfyllt

Kohrt ehmoot mänskeligheeten:
Dehmoospeel

Maria M. Broman
LÖR 16:00 – 17:45 RECEPTION 2

Will duu drifwa giäck meehd medeltijdaa
persohnlijgheeter och fenomeen uthaan
att behöfwaa reesa ij tijdeen? Kohm och
prowfspehla föhrsta upplagaan af Kohrt ehmoot mänskeligheeten - ett fåhnijgt kohrtspeel af Ylfwa Fröhjmarch och Elijas Hahll.
Prowfspehl!
Drop-In, Lekfullt

Lajvhistorier!

Kom och berätta lajvhistorier och/eller
lyssna på andras! Vi samlas och myser och
berättar om saker som hänt oss på lajv. Här
finns inga måsten, du behöver inte berätta
bra historier eller berätta historier på ett
bra sätt, eller ens berätta något alls. För att
det ska bli lättare att komma på historier
kommer vi utgå från olika teman.

Dans och rörelse.
Drop-In, Fartfyllt

Deltagarträff: I skuggan av Pelarberget
Emma Persson
LÖR 18:00 – 18:45 LAJVVERKSTADEN

Deltagarträff för lajvet ”På okänd stig” i
kampanjen I skuggan av Pelarbergen. Kom
och peppa med andra deltagare, ställ frågor, kom på rollidéer eller bara häng en
stund med trevliga lajvare!
Deltagarträff för I skuggan av
Pelarberget: På okänd stig
Drop-In, Mysigt

Deltagarträff:
De gröna Krigens Efterdyningar
Prolog på Culturen
LÖR 13:00 – 13:45 LUGNET

Kom och möt arrangörerna för De gröna
krigens efterdyningar. Ställ frågor. Träffa
andra deltagare. Och peppa postapokalyps.
Svar på frågor, pepp och idéer.

Deltagarträff:
Grågripens Monsterjägarskola

Emma Persson
LÖR 12:00 – 12:45 LAJVVERKSTADEN

Deltagarträff för gruppen Grågripens
Monsterjägarskola i lajvkampanjen Drömmen om Sanctera, samt deltagarträff för
Grågripen 1.1.
Kom och peppa gruppen, eller minilajvet,
ställ frågor om vår grupp eller minilajvet
och lär känna andra trevliga lajvare!

Anna-Maria Odén

Med några års erfarenhet av att anpassa
strategispel för att öka immersionen vill vi
bli ännu bättre. Kom och dela med dig av
dina tankar och erfarenheter!

Pyssel och mys
Drop-In

Skön dans i neonljusens sken medans regnet strilar ner utanför. Som tårar i regn.

Spelar du inte sjukvårdare? Det spelar ingen roll! Om du är nyfiken - kom!

Adam Hansson, Rickard Nilsson
FRE 18:00 – 19:45 HISSEN

Kvällshäng med eget hantverk. Ta tid för
småpysslet du aldrig hinner göra eller kom
med ditt stora projekt. Ingen person leder
hänget. Drop-In under hela programpunkten.

Evelina Karlsson
FRE 21:00 – 22:45 RECEPTION 1

Deltagarträff för gruppen Grågripens
Monsterjägarskola
i
lajvkampanjen
Drömmen om Sanctera, samt deltagarträff för Grågripen 1.1.
Drop-In, Mysigt

Strategispel på lajv:
Samtal och utveckling

Prolog på Culturen
FRE 20:00 – 22:45 LAJVVERKSTADEN
SÖN 13:00 – 15:45 LAJVVERKSTADEN

Petter Karlsson
LÖR 22:00 – 22:45 BOX 3

Det här är en möjlighet för dig som lajvare
att lära dig mer om skadespel på lajv. Målsättningen är att få möjlighet att diskutera
metatekniker, tipsa om props/rekvisita och
dela med oss till varandra av våra erfarenheter av skadespel, positiva såväl som negativa.

En möjlighet att lära sig mer om skadespel
på lajv genom en gruppdiskussion där deltagarna utbyter kunskap.
Spelteknik

Hantverkshäng

Den ambulerande broderikonsulten
Vill du brodera, men vet inte vad, eller
hur? Behöver du hjälp med tekniken?
Vilket stygn passar egentligen till broderiet
du vill göra? Och vad för garn kan du använda? Stora som små frågor är välkomna!
Drunkna inte i frågor och funderingar,
hjälpen är nära!
I ett Prolog nära dig finns den ambulerande BRODERIKONSULTEN redo att
hjälpa!
Råd, tips och inte minst inspiration, till
hur man dekorerar sina kläder och grejer
med hjälp av broderi.
Drop-In, Hantverk/Teknik

Folkdans

Juni Hag
LÖR 20:00 – 21:45 BOX 3
Dans till spellista, eller eventuellt levande
musik. Ta med dig två vänsterfötter eller
ett valfritt instrument så lär vi av varandra.
Få utlopp för dansabstinensen!
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Föräldrahäng

Sara Zackrisson Andersson
FRE 17:00 – 18:45 AKVARIET
En chans för oss som både är eller snart
ska bli föräldrar och håller på med lajv att
ses och hänga. Diskussioner kring att lajva
som förälder uppmuntras men det kommer
inte finnas någon särskilt uppstyrd agenda,
utan vi tar det som det kommer. Barn är så
klart välkomna att komma på den här aktiviteten också.
Träffa andra lajvare som också är
föräldrar. Barnvänligt häng.
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Stickhäng

Mathilda Nyman Hagfoss
LÖR 19:00 – 21:45 LAJVVERKSTADEN
Kravlöst häng där vi flashar våra stickprojekt, tipsar varandra om tekniker, garn och
mönster eller kanske frågar andra sticktokiga om hjälp. Andra hantverk får ha egna
häng – här är det räta och aviga som gäller!
Garnmys utan prestationskrav.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

Svartstensskogen:
ett politiskt processdrama
Simon Rosén
LÖR 16:00 – 17:45 BOX 3
SÖN 13:00 – 14:45 4:E TEATERN

”Vi har levt på den här platsen i evighet och
jag älskar den. Jag kan inte tänka mig ett
annat liv.”
Processdrama är en dramapedagogisk metod som är typ som experimentellt lajv. Vi
tar oss in i en story med hjälp av en mix av
berättande, rollspel, gemensamt världsbyggande och reflektion. Fokus på det gemensamma snarare än karaktärsutvecking.
Du blir guidad in i ett fantasifullt äventyr
som kan väcka nya tankar och känslor om
politiska teman såsom miljö, kolonialism,
urfolk och landsbygd.
Lekfullt, På allvar

Sveroks Snackbar

Erland Nylund, Sanna Hedlund
LÖR 19:00 – 19:45 RECEPTION 1
Sverok bjuder på snacks, dipp, diskussioner
om spelhobbyn och en möjlighet att ställa
frågor till personal och förtroendevalda i
spelhobbyförbundet! Om du är arrangör så
hjälper vi dig lägga in ditt arrangemang på
spelkartan på plats.
Snacks, mingel och tillfälle att prata om
Sverok med förbundssekreterare och personal.
Drop-In, Mysigt

Träffa Bäckedals folkhögskola
Jolanda Snellenberg
LÖR 13:00 – 13:45 LAJVVERKSTADEN
SÖN 10:00 – 10:45 LAJVVERKSTADEN

Bäckedals folkhögskola har flera unika
kurser med fokus på historisk återskapade
(hantverk) och kunskap för en hållbar livsföring. Många lajvare har pluggat på Bäckedal, och många fortfarande gör det. Kanske är du intresserad! Kom för att hänga,
prova på lite Bäckedals hantverk och prata
om allting i Sveg!
En plats för lite hantverk, information,
sällskap och återträffa sina gamla kompisar
Drop-In, Hantverk/Teknik,
Historiskt, Mysigt

Hör och om du vill berätta historier från
lajv som varit! Skratt, gråt, pepp, mys, gemenskap.
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Unga lajvare

Lajvloppis

Har du någonsin märkt att du skämts för
att du beter dig som din ålder för att många
omkring dig är mycket äldre? Har du någonsin velat ha en romantisk lajvrelation
men inte haft någon i rimlig ålder tillgänglig? Får du en stor reaktion när du nämner
ditt födelseår? Let’s talk about it.

Prolog på Culturen
SÖN 10:00 – 13:45 RECEPTION 1
Det återkommande lajvloppiset är på plats
även i år. Kräng eller införskaffa allt du behöver för kommande lajvsäsong.
En chans att köpa eller sälja lajvpryttlar.
Drop-In

Lajvpresentationer

Prolog på Culturen
LÖR 10:00 – 10:45 BOX 1
Lajvpresentationer av en del av årets kommande lajv.
En försmak av lajvåret.

Larp Women Unite:
Träffas i verkligheten
Karin Gustafsson
FRE 17:00 – 18:45 KUPOLEN

Är du helt eller delvis kvinna eller har erfarenhet av att bli könad som kvinna? Är du
dessutom medlem i facebookgruppen Larp
Women Unite (LWU), eller nyfiken på vilka
vi är? Kom och träffas i verkligheten, och
diskutera stort och smått under delvis uppstyrda former.
Träff för facebookgruppen
Larp Women Unite.
Lekfullt, Mysigt, På allvar

Mingel efter lajvpresentationerna
Prolog på Culturen

LÖR 11:00 – 11:45 BOX 1

Träffa arrangörerna för lajvet du är intresserad av/träffa intresserade deltagare!

Evelina Karlsson
FRE 15:00 – 15:45 REDAKTIONEN

Diskussion runt frågor och allmänt separatistiskt häng. Hur är det att vara under
30 i hobbyn som mugglare tror bara består av 20-åringar?
Mysigt, På allvar

Ungdomsträff

Robin Henning
FRE 16:00 – 17:45 REDAKTIONEN
Vem arrangerar för den som inte har jobb
eller bil? Var hittar man lajv att åka på om
man inte har facebook? Vilka lajv passar
den som är under 18? Hur startar och driver vi föreningar och lajv?
En social fikaträff primärt riktad till dig under 20, där vi kan prata om vilka problem
vi möter för att vi är unga och hur vi löser
de problemen!
Nätverksträff för unga i lajvhobbyn.
Drop-In, Mysigt, På allvar

Visstuga

Sanna Vuorenmaa
LÖR 16:00 – 17:45 LÅDAN
Kom och sjung visor tillsammans! Vi lär oss
nya visor eller sjunger gamla godingar, allt
utifrån gruppens önskemål. Inga särskilda
sång- eller förkunskaper krävs, vi lär oss på
gehör och upprepar visorna till vi kan dem,
hyfsat i alla fall. :)
En trevlig sångstund och förhoppningsvis
några nya visor till din repertoar!
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Mer info, svar på frågor, bara du sätter
begränsningarna.
Drop-In

Prologs avslutning

Prolog på Culturen
SÖN 16:00 – 16:45 RECEPTION 1

FESTEN

Nu är det slut!
Deltagaren får sen gå hem, eller stanna
kvar och hjälpa till.
Drop-In

Rant your heart out

Sanna Hedlund
LÖR 20:00 – 21:45 HISSEN

För dig som vill ranta av dig om saker som
du tänkt på, oavsett om det är folk som går
på fel sida av vägen eller lajvare som inte
kan packa en bil!
Kom förbi en stund eller stanna länge, här
är punkten för dig som vill hänga och höra
andra dra av passionerade rants.
Möjlighet att ranta om allt mellan himmel
och jord.
Drop-In, Lekfullt

UV-bar

Prolog på Culturen
LÖR 20:00 – 21:45 RECEPTION 1
Prolog ser till att du kan dansa i neonfärger
hela kvällen. Kom till vår UV-bar och utrusta dig med såväl UV-smink som glowsticks
så du syns i rökdimmorna!
Neon- och UV-färg till alla!
UV-färg och neon!
Drop-In, Lekfullt

