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Velkommen til Hyggecon
Hyggecon er en kongres med live- og bordrollespil,
workshops, foredrag, debatter og masser af hyggelige aktiviteter og mennesker. Den bliver afholdt de
sidste fire dage af efterårsferien af Eidolons Århusafdeling. Årets Hyggecon er nummer 8 i rækken.
Sidste Hyggecon blev afholdt på Vejlby Skole og
dengang var vi omkring 200 deltagere - unge som
gamle. Hovedparten af deltagerne er traditionelt i
aldersgruppen 16-28, men vi har også en del ældre
deltagere, ligesom der år for år kommer flere yngre
med.
I de forskellige aktiviteter er der plads til alle, så Hyggecon er et godt sted at komme hvis man vil have
nye inputs og lære nye mennesker at kende. Ikke
uden grund siger mange at Hyggecon er Danmarks
hyggeligste rollespilskongres hvor man virkelig har
en god oplevelse sammen med mange nye mennesker.
Sidste år var temaet Vive la Résistance, der kom
til udtryk med oppyntning i franske farver og sjove
happenings. I år flytter Hyggecon til Tyskland med
temaet Polkapølser og lederhosen. Det betyder
grimme overskæg, tyrolermusik, sauerkraut og en
god sydtysk stemning hvor alle hygger sig. Det skal
nok blive festligt!

Sidste år vandt scenariet Dødens Ironi begge onkler
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3. Lav en stand på Hyggecon

Så er årets Hyggecon allerede godt på vej. Igen i år
bliver det de sidste fire dage af efterårsferien på en
skole i Århus. Denne gang er det med tyrolermusik,
ølmaver, dårlige overskæg og dejlig sydtysk hygge.
Temaet er “Polkapølser og lederhosen” - og så ved vi
jo nok godt hvad det handler om!
Der vil være rig lejlighed for at deltage i populære
gengangere som Pornopolka og Sangworkshop, ligesom der naturligvis også vil være et ordentligt brag
af en festmiddag og dejligt kolde fadøl i baren. Det
sociale aspekt af Hyggecon vil som altid være helt i
top, men vi har også store planer for de mere seriøse
aktiviteter.
Vi har tre områder med særligt fokus i år:

1. Live og bord smelter sammen

Vi har de sidste 3 år uddelt priser i form af Onkler til
de bedste livescenarier på Hyggecon, men i år tager
vi et nyt skridt fremad ved at inkludere alle scenarieformer i bedømmelsen. Hvor kategorierne tidligere
har været klart adskilt, har vi nu kun én samlet kategori under betegnelsen “rollespil”.
Men da der jo er forskel på scenarieformerne, indfører vi samtidig en model hvor scenarieforfatterne
kan vurdere deres scenarie indenfor tre kategorier.
Denne varebetegnelse er en stor fordel for spillerne,
da det giver dem bedre mulighed for at vurdere om
det er et scenarie, der tiltaler dem. Desuden er det
også med til at ruske op i vores forestillinger om
hvad rollespil er og kan være.
Vi håber det vil medføre at der vil blive spillet en
masse rollespil af høj kvalitet på Hyggecon, og vi
vil gerne opfordre alle vordende forfattere til at læse
mere om modellen på http://hyggecon.eidolon.dk.
Måske det var noget for dig at skrive et spændende
scenarie til Hyggecon hvor du ikke er begrænset af
vanetænkning om hvordan scenarier plejer at være?

Glæd dig til Græskarworkshoppen

2. Hjernerne skal motioneres

De sidste mange år har vi haft en bred vifte af aktiviteter hvor man enten kunne lære noget, deltage
i en debat eller høre et spændende foredrag. Vi har
haft en del fokus på “intellektuelle” aktiviteter, og
dem vil vi naturligvis også have nogle af på dette års
Hyggecon. I år vil vi dog lægge stor vægt på at fremhæve aktiviteter med et praktisk sigte. En debat om
noget interessant er fint, men hvilket formål tjener
den og hvad skal deltagerne have ud af den?
Her skal vi eksempelvis have en paneldebat om sammensmeltningen af bord og live, som jo er yderst aktuelt på dette års Hyggecon. Det kunne nemt ende i
en snakkeklub hvor alle lufter deres holdninger uden
at det har nogen betydning, men ved at samle op på
erfaringerne fra debatten, kan det få stor betydning
for udviklingen både på kommende Hyggeconner,
men også for kongresser som Fastaval. Vil du være
med til at præge den udvikling, har det altså et praktisk sigte for dig at komme og deltage i debatten.
Derudover er det også vores mål at få flere workshops hvor deltagerne lærer noget, de kan bruge som
rollespillere. Her vil være gengangere som kostumeog stuntworkshop, men vi håber også at kunne have
en række workshops der handler om både at skrive
og spille bedre rollespil. Hvis du har gode forslag til
hvad du kunne tænke dig at lære, så skriv det endelig til os, så vi kan prøve at skaffe det.

Hyggecon vokser år for år, og vi regner med at få
en anden og større skole i år. Da ansøgninger for
efteråret ikke bliver behandlet så tidligt på året, kan
vi dog ikke sige noget med sikkerhed endnu. Men
hvis vi får den skole vi regner med, betyder det
blandt andet at fælleslokalet bliver endnu større end
vi har været vant til de sidste 3 år på Vejlby Skole.
Det skal udnyttes, så vi vil gerne genoptage fortidens
store succes med at have et bredt udbud af stande
for alskens butikker, foreninger, middelalder- og vikingegrupper, rollespilsprojekter og hvad der ellers
er derude.
Det er ganske gratis at have en stand, og vi kan love at
der vil være masser af plads til alle. Standene vil blive
placeret lige midt i det centrale område på kongressen sammen med kiosken og det store fællesområde,
så standene vil få den bedst mulige eksponering. Vi
kan også stille lokaler til rådighed hvor ting kan låses
inde om aftenen, og vi kan naturligvis trække strøm
og stille borde til rådighed.
Desuden vil alle stande også få gratis eksponering på
hjemmesiden, så der ingen undskyldning for ikke at
dukke op med en. Det eneste du skal betale, er det
generelle deltagergebyr for dem der står i standen,
og det kan være så billigt som 25 kroner pr. person
eksklusiv mad. Hvis det lyder interessant, er det bare
med at tage kontakt til Hyggemester Danni Rune på
danni@eidolon.dk eller 60 91 97 97.
Tilbage er der vist kun at sige at vi er en stor flok, der
glæder os gevaldigt til årets Hyggecon. Vil du være
med i flokken, så er her alt hvad du skal vide:
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