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LAJV
7 dar per år

Amanda dör

fre 21:00 – 23:45 Box 1

lör 13:00 – 17:45 Special 3

Alma Elofsson och Johan Nylin

Karolina Staël, Martin Jordö

Dröm dig bort till vecka 32 och årets pilgrimsfärd

Ett känslomässigt och nära friformscenario som

till Visby, oavsett om du varit där förut eller inte. Vi

följer en ung flickas självskadebeteende under flera

bjuder på ett lajv i sju akter av skrattblandad misär,

år. I varje 3-personsgrupp finns dessa funktioner:

komplett med sena nätter, trängsel i Nordergravar

Regissör, Skådespelare, Immersionist (Amanda).

och alla dina ex. Allt det sämsta med

Föreläsning, förskrivna scener, faktakunskap,

Medeltidsveckan – inget av det bra!

teaterövningar, inrollning. All text på engelska.

❤ Nyckelord: självdistans, sång, ångest och

Bara en huvudperson, men flera sätt att rollspela!

tragikomisk igenkänningshumor

❤ Upplev en tragisk pjäs om en flicka som skär

Lekfullt

!

sig. Bonus: Utforska olika traditioner inom

All a facade

Experiment, På allvar, Spelteknik

fre 15:00 – 18:45 Ateljén

!

Simon Larsson

Debt and Deliverance!

In three different scenes we meet the same couples
who all carry their own secrets within. For each
scene they all come closer to reveal their true self
instead of the facade they usually show off. The
scenario centers around the characters’ inner
struggle between the facade and their “true selves”.
Can be played in both Swedish and/or English.
❤ En resa från att vara den mask som visas upp
för omgivningen, till att bli den individ som döljs
där inne.
Lajv som varit, På allvar

!

Dansa en bok

friform & teater.

lör 20:00 – 00:45 Forum
Sofia Stenler, Annica Strand, Frida Gamero
”Join in the TV-contest; Debt and Deliverance! As a
winner, all debts will be paid and you can start a
new life.” The scenario takes place in a near and
possible future where the social inequalities run
wide and deep. The larp is played out behind the
scenes and in-between the challenges in which two
teams compete in this TV-show.
❤ Uppleva den förtvivlade situation en individ i
djup ekonomisk skuld sitter i, där tur och otur
avgör framtidsutsikterna.
På allvar

fre 21:00 – 22:45 Forum
lör 21:00 – 22:45 ABF Stora
Mikaela Lindh
Vi dansar det klassiska verket Kameliadamen.
❤ En stunds fri dans med ramar.
Experiment, Lekfullt
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Deja Vu

En kväll på Brutna Sejdeln

sön 13:00 – 16:45 4:e Teatern

lör 19:00 – 22:45 Special 3

Olle Ireflod, Tobias Jensen

Frida Selvén från LajvVerkstaden & Peter Edgar

En grupp vänner får resa genom varandras

Ett humoristiskt lajv baserat på Drakar och

starkaste minnen och känslor. Frågan är vart resan

Demoner, Chronopia. Ytterligare ett år har har gått

är på väg och varför. Men också, vad var det för

och som brukligt är har er ledare, Dr. Kråknäbb f.d.

lysande artifakt som de tog på innan resan, vad har

ordföranden i Rygghuggarnas Rådsförsamling, dött

den för mening och hur kommer resan att sluta.

under mystiska omständigheter. Nu kallas ni

❤ Metatekniker, tejplajvande, känslorutor,

återigen till högkvarteret för att välja en ny ledare.

stämningstext, musik/ljud, byta roller, kort

Färdiga roller, kom som du är!

intensivt.

❤ Skratt, Nostalgi och Kaos!

Fartfyllt, På allvar

Lekfullt
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Falling through the cracks

Falska Människor

sön 10:00 – 12:45 4:e Teatern

lör 13:00 – 17:45 4:e Teatern

Elin Gissén

Simon Larsson och Ulrika Wiborgh

Under vår stad finns en annan. En plats där magi

En rättegång, den åtalade en Hubot, den drabbade

och mystik fortfarande lever, där det som glöms

en människa. Vad som brukar vara en enkel process

bort hamnar. Men vilka finns där? Och hur kom de

kan nu ta nya oväntade vändningar. Är det skillnad

dit? Ett lajv satt i Understockholm, baserat på Neil

på att döma en maskin än en människa? Även om

Gaimans Neverwhere, där vi tillsammans berättar

maskinen visar sig mer mänsklig än människorna?

historierna om hur människor föll emellan. Och

Baseras på TV-serien Äkta Människor och det är

hur de landade.

önskvärt att man sett något avsnitt av serien innan

Ingen utrustning. Koll på världen ett +.

lajvet

❤ En chans att smaka på Understockholm-

❤ Egna tankar och ett öppnare sinne kring flera

världen i ett stämningsfullt minilajv.

etiska diskussioner och ämnen som finns och

Experiment, Lajv som varit, På allvar

kommer att finnas i vår vardag.
Experiment, På allvar
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Heist!

Julstrul – ett litet lajv om jul

sön 10:00 – 12:45 Ateljén

fre 15:00 – 18:45 Box 1

Magnar Grønvik Müller

Josefin Westborg, LajvVerkstaden

Planerna var klara. Alla hade sina uppgifter och

Kom och spela julens främsta karaktärer i en skön

pengarna var så gott som deras. Men någon blev

blandning av kristendom, myt och äkta

skjuten. En ur gisslan flydde. Bankdirektören blev

barndomsjul med en touch av traditionella

inlåst i valvet. Vem la ut bilder från rånet på

könsroller, filmen Dogma och Galenskaparnas

Instagram? Vad tänkte du på och varför i helvete

Jasså Jul?. Ta rollen som någon av julens främsta

gick du ut och söp kvällen innan?

karaktärer: pepparkakan Brenda Mandel,

❤ Heist är ett kort lajv om en bankrån som går

stjärngossen Staffan, tärnan Esmeralda Silverstråle

helt åt helvete. Det är starkt inspirerat av (bland

eller kanske Nils ”Nisse” Karlsson?. Grundidéen är

annat) Reservoir Dogs.

Stefan och Lena Zetterströms lajv Bjällerklang och

Fartfyllt, Lekfullt

!
!

Rajtantajtan, modernisering av Caroline
Andersson.
❤ Skratt och julkänsla! Och vara med och
bestämma vem som ska vara julens ansikte utåt;
Tomten, Bocken eller Jesus!
Fartfyllt, Lajv som varit, Lekfullt
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Maffia

Mordet på direktör Ingvar von Påfågel

fre 23:00 – 00:45 Lådan

fre 20:00 – 23:45 Special 2

sön 13:00 – 14:45 Special 3

Emil Fröjd

Johannes Wretljung Persson

Lajv baserat på det gamla brädspelet Cleudo. Där

Har du vad som krävs för att överlista byborna att

spelarna iklär sig rollen som någon av gästerna eller

du är en av dem – fast du egentligen är maffia?

detektiven som försöker lösa mordet. Ett kort lajv

Eller är du den skicklige bybon som kan

där mördaren ska hittas, alla verkar ha motiv till

genomskåda lögnerna från maffian? Maffian har till

mordet och är misstänkta. Var det fröken

uppgift att mörda bybor under natten. Byborna ska

Scharlaken i salongen med ljustaken? Eller kanske

försöka hänga medlemmar av maffian under dagen.

var det Pastor Grönberg med Bibeln i biblioteket?

Ett spel fullt med lögner, taktik och förvirring – och

❤ Intriger i en liten grupp av vänner och familj.

mord!

Lajv som varit

❤ I det här spelet så sätts din logik på prov, lika

!

mycket som dina färdigheter i att rollspela. Även
om du dör är det kul.

Mormors Tiara & Fädernesgården

Fartfyllt, Lekfullt

lör 21:00 – 23:45 Lådan

!

Susanne Vejdemo

Maskernas lek
lör 13:00 – 16:45 Ateljén
Morgan Jarl
Ett Commedia Dell’arte-inspirerat lajv där en
uppsättning masker/roller spelar en komisk
berättelse om kärlek, girighet och svåra föräldrar.
Vi spelar lajvet in crowed, dvs bland alla andra
lajvare på konventet, med ansiktsmask på de flesta

Två parallella lajv om manligt, kvinnligt,
familjerelationer och hemligheter. I Mormors Tiara
möter vi 6 generationer av mödrar och döttrar:
kärlek och skuld kring en gammal släktklenod, som
nu en av dem vill sälja. I Fädernesgården möter vi 6
generationer av fäder och söner, men där rör det
kärlek, plikt och ansvaret för den gamla
familjegården.
❤ Tankeväckande relationslajv om manlighet &

av oss. Scenariot baserat på ett klassiskt

kvinnlighet. Experiment med spöken/skuggor med

stolpmanus. Ca. 120 min Workshop, 60 min lajv,

egna agendor och viljor.

20 min eftersnack.

Experiment, På allvar, Rollarbete

❤ Ett lajv med mycket fart och komiska
förväxlingar iförd halvmask.
Experiment, Fartfyllt, Historiskt, Lekfullt,
Rollarbete
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Mulholland Lajv

Nästa station: Kymlinge

lör 19:00 – 22:45 Box 3

lör 13:00 – 16:45 Box 2

sön 13:00 – 16:45 Box 1

Sofia Stenler, Annica Strand & Annika Lykta

Joel Östlund, Martin Rother-Schirren & Elsa Helin

Ett tejplajv i UnderStockholms regi. Ett möte

Mulholland Lajv är fritt inspirerat av David Lynch

mellan det vardagliga och det obegripliga. Scenen

film Mulholland Drive. Med hjälp av ljud, ljus och

är en tågresa en dag som vilken som helst, fokus är

speltekniker tas deltagaren med på ett surrealistisk

tunga beslut och rannsakan, valen gäller plötsligt

äventyr genom 16 scener. Det handlar om

liv och död.

desperation, hopp, kärlek och de viktiga val som

❤ Deltagarna får lajva kring svåra livsfrågor och

förändrar allt.

samtidigt göra en resa i gränslandet mellan Över-

❤ Ett surrealistiskt äventyr som handlar om

och UnderStockholm.

desperation, hopp, kärlek och de viktiga val som

Lekfullt, På allvar

förändrar allt.
Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

!
Nice guys

!
Om sanningen skall fram
fre 15:00 – 19:45 Box 3
Tore Olbert & Jimmy Werf

sön 13:00 – 16:45 Box 3

Ett känslomässigt och jobbigt blackboxlajv om

Tore Olbert och Jimmy Werf

processen att komma ut som homosexuell man.

Ett friforms lajv om våldtäktskultur. Vad är en

Alla könsidentiteter är välkomna!

daterape och hur känns det att dagen efter prata

❤ Ångest, förtryck, skav och insikt

med dina närmaste vänner om det när de ställer sig

På allvar, Spelteknik

på killens sida?

!

❤ En ångestladdad men konstruktiv djupdykning i

Papper

gråzoner och victim blaming
Experiment, In English, På allvar,
Spelteknik

!
Nyckeln till Frihet – Bara ett rum till

sön 10:00 – 11:45 Box 1
Martin Rother-Schirren och Joel Östlund
(medförfattare Petter Karlsson)
En lek i kontorsmiljö med mycket konsultpepp i
högt tempo om lek, arbete och människor. Ett

lör 20:00 – 23:45 Box 2

surrealistiskt lajv med inslag av kollektivt

Olle Ireflod, Tobias Jensen

performance. Vi letar efter svaret på frågan ”är

Ett skräcklajv där deltagarna tvingas utföra hemska

medarbetarna på kontoret lyckliga”? Papper har

dåd för att överleva emot och med varandra. Det

tidigare satts upp bland annat på Knutepunkt 2013

råder inga tvivel om att få kommer överleva, frågan

och Grenselandet 2013.

är vem eller vilka det blir och vad är det för nyckel

❤ En upplevelse av hur performance och lajv kan

man har runt halsen? Leder den ut?

användas tillsammans. Hög igenkänningsfaktor

❤ Lajvet är rätt intensivt och många tunga

för den som jobbat på kontor!

mentalt krävande scener.

Fartfyllt, Lekfullt

Fartfyllt, Lajv som varit
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Point of no return

Resan

fre 15:00 – 17:45 Special 3

fre 15:00 – 18:45 Special 2

Elin Gissén

Mia Svärd

Ett ungt par sitter i ett väntrum. Om en timme ska

Resan är ett scenbaserat scenario i jeepform som

de göra en abort. Om de inte ändrar sig. Medan de

tar spelarna på en mörk och tyst resa genom ett

väntar minns de hur de kom hit, och föreställer sig

fruset landskap i skuggan av apokalypsen. Fokus

hur livet ska bli. Med eller utan ett barn. Det är

ligger på ett fatalistiskt humör, karga dialoger och

också det barnets historia. Hennes hela liv, som

en konstant ton av tystnad. I en olycksbådande

kanske aldrig kommer bli verklighet. Ett scenario

postapokalyptisk värld ger du dig ut på en resa för

för tre spelare, tre timmar, ingenting medtages.

att finna hopp och en vändpunkt. En resa som med

❤ En intim och känslofylld resa genom livet, fullt

varje steg tar dig längre bort från ditt mål och den

av vardagliga kvällar, stor kärlek och omöjliga

du en gång var.

val.
På allvar

Skrivet av: Fredrik Åkerlind

!

❤ Ett lajv som bjuder in till ett tätt, intimt

Pärleportens rester

!

sön 13:00 – 16:45 Box 2

och mörkt spel.

Serbisk julafton

Tommie Augustsson
Ni som är med på lajvet har inte platsat i varken
himmeln eller i helvetet. Tydligen finns det kriterier
som måste uppfyllas för att man skall få gå åt det
ena eller det andra hållet. Trots att vissa av er är
väldigt uppenbart goda eller onda (eller?) så har ni
ändå inte uppfyllt kriterierna. Så nu är den stora
frågan…. är livet efter döden rättvist? Vad är det
som är viktigt egentligen?
❤ Ett experimentellt lajv som jag hoppas kanske
kan beröra samtidigt som vi leker lite.
Experiment, Lekfullt

fre 19:00 – 23:45 Special 3
Kajsa Greger och Dennis Lindgren
Det här är ett lajv som handlar om
grupptillhörighet. Historien utspelar sig hos en
serbisk-svensk släkt på julafton. Berättelsens
karaktärer byggs upp av roller de antar i sin vardag.
Serb, svensk, dotter, svärmor osv. Syftet är inte att
förstå en annan kultur. Vi låter stereotyper bli en
spelmekanik och är ödmjuka inför att inte förstå
varandra.
❤ Vår serbiska julafton är en berg-och-dal-bana
mellan skratt och gråt. Uttryck kärlek och
samhörighet på nya sätt.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, På allvar

!
!
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Signal 38

Svenska kultistsällskapets årsmöte

lör 15:00 – 16:45 Box 3

sön 00:00 – 01:45 Special 1

Daniel Sundström

Emil Rogvall (kassör) & Li Melus (sekreterare)

Sedan civilisationens början har människan höjt

från Svenska Kultistsällskapet

blicken mot universum och undrat om vi är

Kultister som offrar tillsammans i sin lokala

ensamma. Sedan 1960 har vi haft förmågan att

förening är inte bara blod, blot och misär! Det är

höra om någon skriker därute. 37 signaler har

också konflikter på kontoret, och ångest när kaffet

förblivit oförklarade. Vad gör du när signal 38

tar slut. Det är dags för årsmötet för 2014, då vi ska

anländer? Ett lajv om mänsklighetens första

gå igenom hur det står till i vår kära kult och

kontakt och vem som kan tala för oss alla när det

förening. Vi ska också ha trevligt tillsammans.

händer?

Föreningen bjuder på fika. (Drop-In under hela

❤ Ett kort äventyr om vilka frågor som ställs på

programpunkten)

sin spets när du måste ta beslut som påverkar en

❤ Lättsamt föreningslivslajv, nästan helt

hel planet.

improviserat. För dig som är intresserad av det

På allvar

ockulta på Prolog.
Drop-In, Experiment, Fartfyllt, Lekfullt,
Mysigt
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Temple of Blind Beings

Tidevarv komma, tidevarv försvinna

lör 20:00 – 23:45 Box 1

fre 19:00 – 23:45 Box 2

Peter Munthe-Kaas, Nina Runa Essendrop

Frida Gamero, Johan Dahlberg & Sara Engström

”Once in every cycle the blind beings gather in the

Efter katastrofen finns bara ruiner av den gamla

Temple to pray, dance and experience the divine in any

civilisationen kvar. Bland minnen och spillror finns

way possible”. This is a very physical and sensory larp

frågorna. Hur kunde detta ske och hur går vi vidare? I

experience focused on meeting other beings and

en framtid där Sverige drabbats av den stora pandemin

exploring yourself, them and the surrounding world in

samlas ett fåtal överlevare för att minnas de som dött.

total darkness (all players will be blindfolded). You can

Varje roll spelas av två personer, en fysisk gestalt och en

participate for 10 minutes or 4 hours depending on

spegelbild.

your mood and how much fun you have. Drop-In

❤ Ett lajv som kretsar kring att hantera tro och tvivel

during the whole program item.

samt behandlar det så kallade teodicéproblemet.

❤ An abstract and poetic larp experience.

På allvar

Drop-In, Experiment, Lekfullt

!

The South Will Rise Again

!
We’re all in this together
lör 16:00 – 19:45 Special 2

lör 18:00 – 21:45 4:e Teatern

Charlotte Brolin & Frida Sofie Jansen

Jon Back

Lajvet utspelar sig i en studentkorridor där hälften av

Zombiefilmslajv i den Amerikanska södern. Om

studenterna har svansar och hälften av studenterna är

redneckarketyper och vad som finns bakom ytan. Om

utan. De med svansar anses av invånarna i landet vara

mänsklighet och vad du är beredd att offra för att

bättre och mer värda medan de utan anses vara

överleva. Räkna med våld, splatter, gruppkonflikter och

konstiga, udda och sämre som människor. Lajvet

att lämna din mänsklighet bakom dig. Inga

utspelar sig i realistisk nutid.

förberedelser, inga klädkrav och inga specialeffekter

❤ Uppleva & utöva förtryck och diskriminering för att

som kladdar ner.

någon annan är annorlunda än en själv.

❤ Lite skräck, lite humor och lite berättande. Samt en

På allvar

rejäl dos upplevelser av att förlora både sig själv och
andra.
Experiment, Rollarbete, Spelteknik
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Väntan

Ödets nycker

fre 19:00 – 21:45 4:e Teatern

fre 19:00 – 22:45 Ateljén

Samuel Bäck (med Joel Östlund & Martin Rother-Schirren)

Fredrik Palmqvist

Ett absurdistiskt experiment om väntan och vänskap.

Ett lajv som utforskar och undersöker fenomenet om

Berättelsen drivs framåt av metatekniker som

öden och dess påverkan på oss människor. Hur

replikkort och akter. Vad är att vänta? Vad händer när

påverkas vi av omvärlden och hur mycket bestämmer vi

man väntar? Är livet något annat än att vänta?

egentligen själva över våra liv? Finns det saker som är

”Vänskap innebär, att man på ett nästan rörande sätt

förutbestämda och går det i så fall att motarbeta? Ett

tar saker och ting för vad de utger sig för att vara.”

experimentellt lajv med mycket metainslag och

❤ Att uppleva nuet.

relationsspel.

Experiment

❤ Ett dyk ner i det mänskliga psyket och hur våra val

!

Ängeln som inte vågade hoppa
fre 15:00 – 18:45 4:e Teatern

påverkar oss.
Experiment, Lekfullt, Spelteknik

!

Maria Rodén, Robin Schlyter, Josefine Isaksson och
Jonas Cronert från föreningen Krigshjärtan
Krigshjärta presenterar: ett lajv i fyra akter som tar
plats i Dönland. Du har precis skrivit på pappren och
tagit värvning som ängel i kompaniet Edelweiss. Nog är
solden bra, men snart ska du stå inför ditt första hopp
från ett luftskepp och hur hanterar du det? Hur
hanterar dina nya kamrater det, de som kan vara
skillnaden på liv och död?
❤ Fallskärmsjägarknektar, luftskepp och kanske lite
ångest i Krigshjärtavärlden.
På allvar
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WORKSHOPS
!

!

50 lajv på 50 minuter

Att spela en skitstövel

fre 22:00 – 22:45 Box 3

lör 13:00 – 15:45 Forum

Emil Rogvall & Hanna Myrehed

Sara Zackrisson Andersson, Hanna Modin,

Ett förslag därifrån, ett därifrån, och så sätter vi

Josefine Isaksson och Ola Johnsson

ihop det med det här – vips, ett lajv! Vi säger
”Challenge accepted!” till absurda lajvidéer och
spelar dem – innan vi hastigt ger oss på nästa idé.
Snabbt in i roll, snabbt ut!
❤ En programpunkt för dig som vill kunna skryta

(arrangörsgruppen för KH 6.4 Made in
Hessbrand)
Genom diskussioner, filmvisning och
gruppövningar identifierar vi vanliga fallgropar när
vi försöker gestalta skitstövlar på lajv och strategier

om hur många lajv du var på under 2014.

för att ta oss runt dem.

Experiment, Fartfyllt, Lekfullt

❤ Bättre förutsättningar för att lyckas spela en

!

skitstövel på lajv på ett sätt som är roligt för dig

Alternativhistoria och lajv
fre 16:00 – 17:45 Akvariet
sön 11:00 – 12:45 Kupolen
Adam Snygg
Alternativhistoria eller kontrafaktisk historia är en
form av historisk fiktion som går ut på att
historiska skeenden avlöpte annorlunda än i vår
värld. Ämnet är förvånansvärt outforskat i lajv trots
att genren passar sig bra för det. I denna
programpunkt förklaras grunderna i
alternativhistoria och korta scenarion utarbetas
tillsammans.
❤ En grundläggande förståelse för vad

och andra.
Rollarbete, Spelteknik

!
Brickbandsvävning
fre 19:00 – 20:45 LajvVerkstaden
Hanna Myrehed
Lär dig grunderna för att väva brickband! Vi går
igenom hur du skapar ett enkelt mönster och gör
sedan brickor, varpar upp och väver de första
skälen tillsammans. Med dig får du ett påbörjat
band att fortsätta med i soffgrupperna på konventet
samt kunskapen du behöver för att väva band i
framtiden.

alternativhistoria är samt ett färdigt koncept för

❤ Lär dig grunderna i brickbandsvävning och få

ett alternativhistoriskt lajv.

med dig ett påbörjat band.

Historiskt, Lekfullt, Teoretiskt

Hantverk/Teknik, Historiskt
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Culture definition through pre-larp
workshops

Dans

sön 15:00 – 16:45 Forum

fre 15:00 – 18:45 Box 2

Martin Nielsen

Maria Sillén från dansgruppen Påfåglarna

The subculture we play in is often the most

Hur man kan använda dans för att bygga upp en

important part of a larp setting. Usually, the culture

roll och hur dans kan göra ditt lajv intressantare.

is introduced by a written description provided by

Vi pratar och prövar olika stilar av dans och rörelse

the organizers. In this workshop we will practice

som man kan använda på lajv. Vi tolkar musik och

methods for pre-game techniques that make the

låter den hjälpa oss att bygga en lajvkaraktär.

players define and learn about the tribal or

❤ En kort presentation av dans och hur man kan

organizational culture where the larp take place.

blanda olika stilar så att det passar ens karaktär.

Programpunkten hålls på norska och/eller

Hur man kan använda kroppen för att gestalta en

engelska.

karaktär.

❤ Practical knowledge of methods that can be
applied for pre-larp workshops in most genres.

Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt,
Rollarbete, Spelteknik

Arrangörsfokus, Lekfullt, Rollarbete,

!

Spelteknik

En liten befäl- och taktikworkshop

!

Damfrisyrer: Viktorianskt till 1940-tal

fre 17:00 – 18:45 Forum
lör 21:00 – 22:45 Kupolen

lör 19:00 – 22:45 Akvariet

Christer Edvardsson

Teresa Axner och Erica Hasslar

Vad är bra att tänka på när man för befäl över

Vi gör tillsammans ett antal historiska damfrisyrer

andra på lajv? Hur kan man organisera sig för att

för olika hårlängd. Timme 1: 1800-talsfrisyrer,

skapa spel? En liten befäl- och taktikworkshop för

timme 2-4: 1900-tal. Målgrupp: totala nybörjare

lajv riktar sig främst till dig som inte har spelat

och de som hållit på en del men inte kan så mycket

befäl förut. Workshopen avslutas med en

om det praktiska kring historiska frisyrer. Medtag

scenarioövning där ni i grupper om tre-fyra får leka

gärna locktång, kam/borste, hårprodukter &

befäl över fiktiva trupper.

hårnålar. Frivilliga hårmodeller välkomna!

❤ En kort föreläsning om befälhavande på lajv

❤ Kunskap & praktisk erfarenhet av

följt av en workshop som lär ut samarbete genom

håruppsättning i olika historiska stilar.

lek.

Experiment, Hantverk/Teknik, Historiskt,

Lekfullt, Spelteknik

Lekfullt, Mysigt
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Ensemble och fysisk kommunikation

En workshop i slagsmål

fre 15:00 – 16:45 Forum

lör 17:00 – 18:45 Box 1

Morgan Jarl

Ola Johnsson, Sara Zackrisson Andersson,

Under denna workshop kommer vi att undersöka

Josefine Isaksson, Hanna Modin

och arbeta med fysisk kommunikation i en grupp
med spelare. Hur blir vi mer responsiva och
lyhörda? Hur kommunicerar vi tydligare? Hur kan
en grupp spelare läsa av och kommunicera med
varandra bättre? Kan vi hitta ett gemensamt
ensembleuttryck?
❤ Träna på fysiskt uttryck och att läsa av andra

(arrangörsgruppen för KH 6.4 Made in
Hessbrand)
Hur ser ett slagsmål egentligen ut? Och hur kan
lajvslagsmål fås att likna detta? Vi tittar på hur
olika typer av slagsmål kan se ut (video) och testar
en metod för att efterlikna detta (praktiska
övningar). Detta är inte teaterslagsmål utan ett fåtal

spelare och grupper.

enkla tekniker för att spela upp ett slagsmål utan

Fartfyllt, Lekfullt, På allvar, Spelteknik

omfattande förberedelser.
❤ Målet är att ge en bild av slagsmål och en metod
för att spela ut sådana. Total smärtfrihet kan ej
garanteras.
Experiment, Spelteknik
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Falsk metall – pyssla en stempunkig ask

Grundkurs i teaterslagsmål för lajvare

lör 14:00 – 15:45 Special 2

fre 19:00 – 20:45 Box 1

Anna Sortti från Berättelsefrämjandet

Niklas Torstensson

Steampunkpimpa en pappask med aluminiumtejp!

En workshop i teaterslagsmål för dig som vill lära

”Falsk metall” är en enkel och billig teknik som ger

dig några grundtekniker att använda i dina

föremål en metallisk yta. Allt material finns på

lajvslagsmål. Här får du redskap att använda

plats!

mellan bofferpinnar och sparring.

❤ Lär dig ”falsk metall”-teknik och få med dig en

❤ Du kommer lära dig några tekniker för att

tjusig ask hem!

säkert simulera våld samt tillämpning av dessa på

Hantverk/Teknik, Lekfullt

lajv.

!

Lekfullt, Spelteknik

Fulbroderi
sön 11:00 – 11:45 LajvVerkstaden
Torbjörn Walberg, Lajvföreningen Prylkompaniet
Hur man enklast möjligt smyckar textilier med
broderade detaljer. Alla fula knep är tillåtna.
❤ Vi provar på två olika riktigt enkla sömmar och
hur man enkelt för över en bild till ett broderi.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt
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Handsydda hosor och strumpor

Hattar – Landsknekt del 1

fre 15:00 – 17:45 Kupolen

lör 13:00 – 15:45 Lådan

lör 16:00 – 18:45 Lådan

Göran Hasslar

Emil Lagerquist och Karin Gustavsson från Battle

Vi går igenom och försöker skapa ett par vanliga

of Wisby 1361

knekthattar: Tellerbrettbarett, storbarett och

Lär dig tekniker för att göra ditt eget mönster till

slitsade coifer. Material finns på plats. Om du vill

hosor och sydda strumpor av 1300-talsmodell. Vi

ha en hatt i dina egna färger så ta med tunt ylletyg

tittar på hur hosor sett ut och tillverkats under

och/eller siden (1m vardera). Del 1 är till för alla. Ni

1300-talet och tränar på de sömmar du behöver för

som önskar göra en hatt med riktigt stort brätte

att sy hållbara och snygga hosor med bra passform.

behöver närvara på del 2 också.

Genomgång av materialval ingår som en viktig del

❤ Du kommer att inse att det inte är så svårt att

av workshopen.

sy hattar – jag lovar.

OBS: Vid inprovning av mönster arbetar deltagarna

Hantverk/Teknik, Historiskt

i par och turas om att nåla fram ett tygmönster

!

direkt på kroppen. Under detta moment

Hattar – Landsknekt del 2

underlättar det om den som står modell för sitt

sön 10:00 – 12:45 Lådan

hosmönster står i underkläder, men det går bra att

Göran Hasslar

ha strumpbyxor eller tighta långkalsonger på sig.

Del 2 av landsknektshattworkshopen är till för dig

❤ Du får med dig ditt eget personliga hos- och

som önskar göra en knekthatt med riktigt stort

strumpmönster hem, samt en provlapp med
relevanta sömnadstekniker.
Hantverk/Teknik, Historiskt

brätte och har varit med på det förberedande steget
under del 1. Om det är så att du varit med på del 1
och inte hunnit göra klart din hatt är du varmt
välkommen att sy klart den nu.
❤ Du kommer att inse att det inte är så svårt att
sy hattar – jag lovar.
Hantverk/Teknik, Historiskt
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Historisk dans, del 1

Hårdekorationer

lör 18:00 – 19:45 Forum

lör 16:00 – 17:45 Special 1

Susanne Staaf från dansföreningen Cadenza

lör 20:00 – 21:45 Special 1

Dans från europeisk 13-1600 tal. Jag lär ut olika

Ida Nyståhl

lätta danser från olika århundraden samt lite enkla

Gör din egen hårdekoration i bananfiber! Vi arbetar

etikettsregler(hur man bjuder upp, olika sätt att

i materialet bananfiber, man kan göra allt från små

buga/niga på). Inga förkunskaper krävs.

blommor att dekorera hattar och coiffer med eller

❤ Prova olika dansstilar från den europeiska

göra färdiga coiffer direkt i materialet. (Man kan

medeltiden.

även göra riktiga hattar, men då krävs mer tid och

Historiskt

andra verktyg). Det kommer att finnas bananfiber i

!

alla olika färger, hårspännen, nålar, tråd, lim och

Historisk dans, del 2

lite annat småplock man kan få pyssla med.

sön 10:00 – 11:45 Forum

❤ Lära sig att arbeta i materialet bananfiber.

Susanne Staaf från dansföreningen Cadenza

Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt,

Historisk dans från europeisk medeltid och tidig

Mysigt

renässans. Lite mer avancerade danser med
intressanta steg. Viss förkunskap krävs(tex
historisk dans, del 1)eller vana vid dans. Viss
etikettsutlärning som är kopplad till dans.
❤ Djupare kunskap kring den tidens danser.
Historiskt

PROLOG 2014 16
! /!40

Impro – Spontanitet och mod

Konflikter är inte endast till för att lösas

sön 13:00 – 14:45 Forum

fre 21:00 – 23:45 ABF Stora

Jens Karström och Sofie Persson

lör 19:00 – 21:45 Ateljén

Att lägga ifrån sig sitt ansvar och våga gå på sina

Olof Hedberg

impulser kan i vardagen vara livsfarligt. I lajv är

De allra flesta lajv förlitar sig på konflikter för att

just detta beteende ett fundament och därför är det

skapa handling. Samtidigt kan det av många

viktigt att träna på. Vi tänkte i 2 fartfyllda timmar

anledningar vara svårt att göra bra saker av alla de

berätta om våra tumregler och göra lekar, övningar

konflikter som uppstår och utvecklas runt en

och scener som förhoppningsvis leder till ökad

karaktär. Jag är dock övertygad om att det går att

spontanitet.

lära sig och därför är detta syftet med årets

❤ 2 intensiva timmar improvisationsteater i

workshop.

spontanitetens tecken

❤ Deltagarna inspireras att reflektera över sina

Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

karaktärers möjligheter att på ett nytänkande sätt

!

Improvisation och spelbejakande
fre 15:00 – 17:45 Lådan
lör 17:00 – 19:45 Box 2

möta konflikter.
Rollarbete, Speltekni

!

Kroppar och status

Rosalind Göthberg

sön 10:00 – 11:45 Box 3

En workshop i grundläggande improvisation. Med

Lukas Renklint & Elvira Fallsdalen

hjälp av olika teaterövningar tränar vi på att bejaka

Hur förhåller vi oss till kroppar och status på lajv?

spel, driva scener framåt, skapa minnen och

Vi går igenom kort teori om normer kring kroppar

relationer mitt under spel samt att våga följa

och status och sedan ägnar vi oss åt fysiskt och

impulser och släppa loss

praktiskt. Vi vill hitta verktyg för att spela upp

❤ En lekfull workshop där deltagarna får öva på

status genom kroppspråk. Hur kan en stå, gå och

och utveckla sin impovisationsförmåga

positionera sig för att skapa uppspel?

Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

❤ Konkreta tips och enkla övningar.
Experiment, Lekfullt, På allvar, Rollarbete,
Spelteknik
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Lajvhobbn i Sverige, vad behöver vi?

Ljudteknik för lajvbruk

sön 11:00 – 11:45 Akvariet

fre 20:00 – 21:45 Box 3

Rebecka Prentell, Sverok

lör 17:00 – 18:45 Box 3

Vi diskuterar lajvhobbyn i Sverige och vad vi

Karl Victorin

behöver för verktyg för att förbättra

Vi lär oss om grundläggande ljudteknik med fokus

förutsättningarna för nationella samarbeten. Hur

på hur det kan användas på lajv. Vi går bland annat

ser lajvhobbyn ut för dig – i den bästa av världar?

igenom hur ett mixerbord fungerar, digital

Vad behöver vi för att komma dit?

ljudredigering, högtalare, olika typer av ljudkablar

❤ Brainstorm och workshop där du är med och

med mera. Vi provar även på att koppla ihop olika

formar lajvhobbyns förutsättningar framöver.

ljudriggar för lajv och genomföra några praktiska

Teoretiskt

övningar. Tag gärna med egen laptop för de digitala

!

Laskade skinnhandskar
lör 13:00 – 15:45 LajvVerkstaden
Max Lundkvist och Mathias Strand

arbetsmomenten.
❤ En introduktion till ljudteknik och hur den kan
användas på lajv.
Experiment, Hantverk/Teknik, Lekfullt

Vi tillverkar enkla laskade tumhandskar i skinn. De

!

kan användas som överdragshandskar för att

Låtskrivande för nybörjare

skydda stickade eller nålbundna vantar i hårt och

fre 19:00 – 20:45 Forum

blött väder, eller som skyddshandskar vid grovt

Lars Nerback från lajvmusikgruppen Gråfötterna

arbete eller strid.

En praktisk workshop för dig som skulle vilja skriva

❤ Du får med dig ett par handskar och en

låtar men inte riktigt vet hur man gör, eller som har

genomgång av hur du kan tänka vid

en halvfärdig låt du fastnat med. Först går vi

mönsterkonstruktion av handskar.
Hantverk/Teknik, Historiskt

igenom tips och tricks för låtsnickrande, sedan går

!

vi över till skrivarstuga där du kan jobba på din

Lär dig sticka

och feedback. Inga förkunskaper krävs!

sön 14:00 – 16:45 Special 2

❤ Konkreta redskap för låtskrivande och kanske

Linnea Öhman

en färdig låt!

För både den erfarne som vill prata stickningstips

Experiment, Hantverk/Teknik, Lekfullt

egen låt, hela tiden med tillgång till handledning

och nybörjaren som vill prova på för första gången.
Drop-In under hela programpunkten.
❤ Hjälp, råd och stickningssällskap.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

!
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Maktlöst medskapande

Mask & clown

lör 14:00 – 16:45 Akvariet

sön 10:00 – 11:45 Box 2

Frida Karlsson Lindgren

Ralf Wallen

Lämna över skapandet av din roll till dina

Tänkte att man ska ha roligt med mask och få en

medspelare, och hjälp till att forma andras. Det här

grund i hur man kan tänka när man har masker i

är ett experiment där vi ska pröva olika metoder

sin roll.

och sen se resultatet i ett kort litet lajv.

Våga jobba med kroppen. Ge dig som deltagare ett

❤ Inspiration och verktyg till att skapa en roll på

till verktyg i väskan att skapa karaktär.

ett annat sätt.
Experiment, Rollarbete

❤ Känna på hur man jobbar med mask och en
rolig tid. Samt lite historia om masker.
Lekfullt, Rollarbete, Spelteknik
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Maskspel
fre 19:00 – 21:45 Lådan

Mörkrets Furstinnor – kvinnliga
antagonister

Morgan Jarl

fre 15:00 – 16:45 ABF Stora

En workshop om att spela i mask. Vi undersöker

sön 15:00 – 16:45 Akvariet

olika roller/masker och hur de kan hjälpa oss hitta
en större uttrycksfullhet i kroppen. Masken kräver,
för att komma till liv, att vi tjänar den. Hur kan
masken ta över oss, och låta oss följa vad den
behöver? Att hitta en rollfigur och låta den diktera
vart spelet går.
❤ Deltagaren lär sig grundläggande maskspel och
får undersöka maskernas ”magiska” effekt.
Lekfullt, På allvar, Rollarbete, Spelteknik

!

Mobbning i lajvsverige
fre 20:00 – 21:45 Akvariet
Adam Hansson och JeanPierre Salkvist
Vi kommer att diskutera vilken typ av mobbning
och övergrepp som finns och sker i Lajvsverige. Vi
vill undersöka frågan om vad arrangörer, men
också deltagare, kan göra för att motarbeta detta.
Första delen är en workshop där vi identifierar
nuläget och andra delen är mer av ett
utvecklingsforum om åtgärder.
❤ En grundlig utbildning av problemet med

Karin Edman
En inledande kort föreläsning om stereotypa
kvinnliga skurkroller går över i en workshop där
deltagare i små grupper får arbeta med att bredda
koncepten för kvinnliga antagonistroller.
Redovisning sker genom att en scen spelas upp.
❤ Lär sig skapa, antingen för egen del eller
andras, intressanta kvinnliga antagonister.
Experiment, Lekfullt, Rollarbete,
Spelteknik

!

Riskhantering, varför då och hur då?
lör 19:00 – 20:45 Kupolen
Agnes Hulthén
Först har vi en genomgång av vad du som
lajvarrangör, gruppledare eller lajvare har för nytta
av riskhantering. Vi går sedan igenom
grundläggande steg. Därefter delar vi upp oss i
grupper och riskhanterar några olika scenarion.
Slutligen samlar vi oss i storgrupp igen och går
igenom ett par scenarion tillsammans.

mobbning och övergrepp i Lajvsverige. Och

❤ Som deltagare får jag tillräcklig kunskap och

förhoppningsvis en väg framåt.

övning för att kunna börja hantera risker på en

Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

grundläggande nivå.

!

Arrangörsfokus

Nålbindning
lör 16:00 – 18:45 LajvVerkstaden
Cajsa Lithell
Lär dig nålbinda! Vi lär oss grunderna genom att
börja på ett par pulsvärmare. Ta med ett eget
garnnystan i ull om du vill göra klart ditt projekt.
Nålar och garn finns även att låna.
❤ Deltagarna lär sig grunderna i nålbindning.
Hantverk/Teknik, Historiskt
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Scener ur ett äktenskap

Skinn(sömnad) 101

lör 19:00 – 20:45 ABF Stora

fre 17:00 – 18:45 LajvVerkstaden

sön 10:00 – 11:45 ABF Stora

sön 15:00 – 16:45 LajvVerkstaden

Anneli Friedner

Mathias Strand

En workshop som fokuserar på övningar för att

Sy i skinn! Vi går igenom dem vanligaste sömmarna

spela trygga, trovärdiga nära relationer på lajv.

och vad dem är bra för. Även lite grundläggande

Fokus ligger på stabila kärleksrelationer och sex

materiallära för att komma närmare in på skinnet!

(inklusive lite Ars Amandi), men inte på flörtar.

❤ Kunskap om skinnet och en provlapp över

Diskussioner blandas med praktiska övningar.

genomgången.

Många övningar görs i par, så anmäl dig gärna

Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt

tillsammans med någon du känner dig trygg med.

!

❤ Du får snacka relationsspel och testa favoriter i

Ta hand om dina fötter på lajv

repris från alla sex- och samlevnadsworkshops du

lör 16:00 – 17:45 Forum

önskar att du gått på.

Alexander Arvidsson och Torbjörn Walberg

Lajv som varit, Rollarbete, Spelteknik

!

Sjunga och skapa lajvmusik

En workshop kring fotens anatomi, hur blåsor och
skador uppkommer, vad man gör av dem, varför
man bör ta hand om fötterna samt hur man på

lör 14:00 – 15:45 ABF Stora

bästa sätt tar hand om sina viktiga fötter.

lör 17:00 – 18:45 ABF Stora

❤ Deltagarna lär sig varför och hur man tar hand

Andreas Eriksson & Elin Ledenvik

om sina fötter på lajv.

Med visor och sånger som passar till lajv fyller vi

På allvar

huset och oss själva med glädje och inspiration.

!

Under ledning av Andreas Eriksson och Elin

Utvecklat lajvarmborstskytte

Ledenvik från musikgruppen Patriarkus bekantar
du dig med sånger ur svensk folkmusik,
världsmusik samt egenskrivet material. Du får
också pröva att tillsammans med andra skapa egen
musik på plats. Nybörjare som erfaren - hjärtligt
välkommen!

lör 19:00 – 20:45 Lådan
sön 15:00 – 16:45 Lådan
Terje Walberg från Föreningen Prylkompaniet
Med avstamp i modern skjututbildning och dess
sätt att omsätta verkliga situationer till praktiska
övningar överför vi detta till arenan lajv.

❤ Bredda din repertoar av lajvlåtar, får inspiration

Workshopen består av en kortare genomgång och

från olika sångskatter och dessutom tips kring att

ett tillämpat skjutpass. Medtag om möjligt eget

skriva egen musik

lajvarmborst och skäktor. Inga förkunskaper krävs.

Experiment, Fartfyllt, Hantverk/Teknik,

Leds av utbildad skjutinstruktör.

Historiskt, Lekfullt, Mysigt

❤ Deltagarna ges insikter i hur det går att
utveckla tänket kring skjutövningar inför lajv.
Experiment, Fartfyllt
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Visstuga

Workshop–battle

sön 13:00 – 14:45 ABF Stora

lör 13:00 – 16:45 Box 1

Kristin ”fornfela” Svensson

Anna-Karin Linder Krauklis och Peter Munthe-

Kom och sjung folkvisor! En visstuga är att sjunga

Kaas

tillsammans. Lära sig nya folkvisor. Kanske lära ut

Anna-Karin Linder Krauklis och Peter Munthe-

en visa om man har någon på lager. Jag kan massor

Kaas har många års erfarenhet av att hålla

av folkvisor och jag lär gärna ut dem till den som

Workshops. De håller inte alltid med varandra.

önskar. Den som vill komma ihåg visorna kan med

Kom och var med på tidernas workshopsbattle, där

fördel ta med sig någon form av

övningar Peter hatar prisas av Anna-Karin och

inspelningsmöjlighet.

tvärtom. Kul, lekfullt och förhoppningsvis lärorikt.

❤ Lära sig ett antal nya folkvisor och ha en mysig

Workshopen hålls på engelska.

stund.

❤ Olika perspektiv och infallsvinklar av att hålla

Lekfullt, Mysigt

workshops.

!
!

Arrangörsfokus, Fartfyllt, In English,
Lekfullt, Spelteknik
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UTVECKLINGSFORUM
!
Arkivera lajv – Hur och varför?

Finansiering av lajv

sön 12:00 – 12:45 ABF Stora

sön 13:00 – 14:45 Akvariet

Hanna Bäckström, masterstudent i

Johannes Axner & Charlotte Brolin från

Arkivvetenskap

Berättelsefrämjandet

Lajv håller på att utvecklats från obskyr hobby till

Att förverkliga visioner för lajv kan vara kostsamt,

erkänd kulturform. Finns det något intresse för att

oavsett om det handlar om att bygga rekvisita eller

göra en gemensam insats för att bevara vår kultur

flyga in spelare från mellanöstern. Här diskuterar vi

inför framtida forskning? Om ingenting görs

och delar idéer om hur vi får pengar till våra

riskerar värdefull kunskap att glömmas bort. Om vi

lajvprojekt.

skapar ett lajvarkiv, vad ska bevaras, och hur? Vilka

❤ Kunskap och idéer om hur de kan finansiera

bevarandeprojekt finns redan därute?

sina lajv.

❤ Vara med och skapa grunderna för ett projekt

Arrangörsfokus, På allvar

att bevara lajvkulturen inför framtiden, och få nys
om vad som redan görs.

!
Funkar svenska lajv för funktionshindrade?

Lajv som varit, Teoretiskt

!
Att förändra Lajvien, lite i taget

fre 19:00 – 20:45 ABF Stora
Annika Windahl Pontén, RBU Uppsala
Hur funkar lajv och funktionshinder? Vad görs och

lör 19:00 – 20:45 LajvVerkstaden

vad kan göras? Tanken är att utbyta erfarenheter

Frida Karlsson från Projekt Lazarus

och få inspiration kring hur lajv kan anpassas och

Vi diskuterar vad vi som arrangörer kan göra för att

vara inkluderande. Särskilt fokus på rörelsehinder,

få våra arrangemang att vara mer inkluderande och

synskador och kognitiva funktionshinder. Tanken

hur vi kan påverka våra deltagare till att följa våra

är att kunna diskutera brett; rollkonstruktion,

egna jämställdhets- och inkluderingsvisioner.

pedagogik, eller praktiska aspekter.

Hur tror ni, arrangörer som deltagare att

❤ Erfarenhetsutbyte och inspiration kring att

arrangemang bättre kan få fram sina idéer om

arrangera lajv med funktionshindrade deltagare.

jämställdhet och inkludering? Ta gärna med bra

Arrangörsfokus, På allvar

exempel!
❤ Referenspunkter för hur olika arrangemang
jobbar kring dessa frågor och förhoppningsvis nya
idéer och lärdomar.
Lajv som varit, På allvar, Teoretiskt

! /!40 PROLOG 2014
23

Foto: Bilal Lashari- The Royal Family (CC-BY)

Kung, dam, knekt – om offstatus och
Ingen jävla misär!

statusbleed

fre 18:00 – 18:45 ABF Stora

sön 15:00 – 16:45 ABF Stora

Elin Gissén

Elvira Falldalen och Alma Elofsson

Vill du komma hem efter ett lajv och kunna fungera

Ett utrymme för arrangörer/gruppledare/

som människa? Vill du umgås med dina

intresserade att prata om social offstatus, socialt

medspelare inlajv och inte hata eller förtrycka

kapital och hur man kan lära sig att se och förvalta

någon? Vill du spela en karaktär som mår bra?

det på ett bra sätt. Vad händer när högstatuslajvare

Hur gör du då? Vi lajvar mycket misär. Det är inget

arrar lajv? Vad händer i castingsituationer?

fel i det, men vilka andra vägar finns?

Hur skapar vi ett inkluderande klimat för nybörjare

Dela dina erfarenheter av att spela positivt, utan

i sammanhang med hög social status?

ångesten i centrum.

❤ Vi jobbar tillsammans fram verktyg för att se

❤ Öppen diskussion där vi delar erfarenheter och

problematiken och skapa konstruktivitet.

tankar kring hur en skapar spel utan fokus på

Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

konflikt.
Arrangörsfokus, Mysigt, Spelteknik
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Nördfeminism för män

Rekrytering och tillgänglighet

fre 17:00 – 17:45 ABF Stora

lör 12:00 – 12:45 Akvariet

Johannes Axner från Berättelsefrämjandet

Magnar Grønvik Müller

Ofta när jämställdhet inom lajv diskuteras så ställs

För ett kort introduktion till hur man på flera olika

frågor om män och deras behov i skymundan.Hur

sätt kan jobba med rekrytering till lajvhobbyn.

drabbas män av icke-jämställda miljöer? Vilka

Efter det det kommer vi att dela in oss i grupper för

strategier kan män ha för ökad jämställdhet? Hur

diskussion.

kan män vara bra allierade till andra? Hur tar vi

* Hur når man ut till människor som aldrig lajvat?

praktiskt med oss insikter om jämställdhet ut på
lajven? Alla är välkomna, men vi talar om frågor
som berör män.
❤ Utrymme att tala om mansfrågor inom
jämställdhet och feminism. Nya verktyg för att
främja jämlikhet.
På allvar
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* Hur kan vi få fler att arrangera lajv?
* Hur skapar vi en lajvmiljö med bra
rekryteringskultur?
❤ Ett teoretiskt perspektiv på rekrytering och en
öppen diskussion om hur vi kan göra lajv
tillgängligt för fler.
På allvar, Teoretiskt

Steampunk-konvent 2015

The Borderland vs lajv

lör 12:00 – 12:45 Box 2

lör 17:00 – 17:45 Akvariet

Jean-pierre Salkvist från föreningen Bruk i baljan

Isadora Wronski (Mama Rabbit)

Bruk i baljan inbjuder alla som är intresserade av
ett steampunk-konvent 2015 att komma och
samtala med oss. Vi vill undersöka intresse, höra
tankar och ideér. Föreningen vill försöka finna
andra intresserade personer som vi kan få backa
upp i ett arrangerande av nästa konvent.
❤ Ta del av våra erfarenheter från tidigare

The Borderland har växt fram som ett regionalt
Burning Man evenemang i Sverige men är
samtidigt en förlängning av lajvkulturen då många
av medskaparma har sitt ursprung i lajvrörelsen.
Vad kan the Borderland lära av lajvvärlden som
etablerad deltagarkultur? Hur kan lajvelementet
stärkas och finns det saker lajvvärlden kan lära av

arrangemang (Steampunk- Alingsås). Vara med

The Borderland?

och påverka kommande arrangemang.

❤ Introduktion till The Borderland som

Arrangörsfokus

deltagarkultur och en möjlighet utveckla
lajvelementen på The Borderland.

!

Arrangörsfokus, Teoretiskt
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FÖRELÄSNINGAR
Att skapa en meningsfull omvärld

Bipolär och lajvare

lör 12:00 – 12:45 ABF Stora

fre 19:00 – 19:45 Elektra

Staffan Rosenberg, Karl Bergström, Daniel

Frida Jacobson

Sundström från Interaktiva Institutet

Bipolär sjukdom är den vanligaste psykiska

Hur skapar man illusionen av en omvärld under ett

sjukdomen och något man måste lära sig leva med.

lajv som känns trovärdig, meningsfull och

Det är också en sjukdom som påverkar

interaktiv? Vi har under några år utforskat olika

omgivningen väldigt mycket. Jag går igenom hur

metoder för att låta deltagare ha möjlighet att

det kan vara att vara lajvare med bipolär sjukdom,

interagera med lajvets omvärld och utforska

vad man bör tänka på och vad medlajvare kan

berättelser och göra val som påverkar både spelet

tänka på för att undvika problem innan, under och

och världen kring spelet. Välkommen att titta in i

efter lajv. Vi har också interaktiva diskussioner.

arrangörernas verktygslåda!

❤ Kunskap om bipolär sjukdom, och vad man kan

❤ Designstrategier, spelledning och lärdomar

göra som lajvare/medlajvare för att undvika

kring världsdesign och gameplay från bland

lajvrelaterade problem.

annat Celestra och Voidship Concordia

På allvar, Teoretiskt

Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik, Lajv
som varit, Teoretiskt
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Foto: John-Paul Bichard (CC-BY-NC-ND)

Effektiv lajvpedagogik för yrkesverksamma
Brandsäkerhet på lajv

vuxna

lör 15:00 – 16:45 Elektra

fre 16:00 – 16:45 Elektra

Fredrik Eriksson och Anders Palm

Sara Hjalmarsson från Svensk Scenarioexpertis

En programpunkt som tar upp brandsäkerhet på

Lajvpedagogiken NEST utvecklades vid Edith

alla typer av arrangemang, från eldstäder på

Cowan University i Australien 2011 med

fantasylajv till utrymningssäkerhet på PA-lajv. Vi

utgångspunkt från Nordisk lajvmetodik och

som arrangerar detta är en brandman och en

traditionell scenariometodik. Likheterna mellan

brandingenjör samt lajvare. Vi kommer prata både

dessa metoder gör att lajv med fördel kan användas

om vad man som arrangör ska tänka på angående

för att utbilda vuxna. Under föreläsningen delar

brandsäkerheten och vad du som deltagare på ett

Sara Hjalmarsson med sig av sin forskning och sina

lajv kan göra. Programpunkten berör både vad man

erfarenheter. Hon argumenterar även för att

kan tänka på för att minska risken för brand samt

användningen av lajvpedagogik inom denna

att ge deltagarna förståelse för brand och vad man

målgrupp kan vara avgörande för Sveriges säkerhet

gör om det börjar brinna. Diskussion, experiment

och våra möjligheter att skapa en hållbar framtid.

och praktik utlovas!

❤ Lär dig mer om hur man skapar effektiv

❤ Brandsäkerhet och trygghet både som deltagare

lajvpedagogik för vuxna, hur man marknadsför

och arrangör

den och varför lajvpedagogik kan vara avgörande

Arrangörsfokus, Experiment, På allvar,

för att skapa en hållbar framtid.

Teoretiskt

Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

!
KH6 – lärdomar från sjukvårdsarbetet
lör 12:00 – 12:45 Elektra
Alexander Arvidsson
En genomgång av KH6 ur skarpsjukvårdens
perspektiv. Jag tittar på vilka skador som uppstod
och försöker förklara varför, hur detta hanterades
och vad som kan dras för slutsatser och lärdomar
för framtida arrangemang.
❤ Insikt i vad det skarpa sjukvårdsarbetet innebär
och vad man kan lära sig av det, både som
deltagare och arrangör.
Lajv som varit, På allvar
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Kvinnor med makt – Att spela statusroller

Lajvstress i vardagen

lör 16:00 – 16:45 ABF Stora

fre 17:00 – 17:45 Elektra

Eva Wei och Anna Erlandsson

sön 10:00 – 10:45 Elektra

Om hur det är, och hur det borde vara, att spela

Tommie Augustsson

statusroller som kvinna. Hur får man fler kvinnor

Hur behåller man sin hälsa när man inte hinner

att spela roller med hög status och stort

med sitt vanliga liv. Vad är stress och hur angriper

handlingsutrymme? Hur bemöts en kvinna i

det en? Vad kan man göra för att motverka stress.

statusroll på lajv och vilka problem kan komma att

❤ Lära sig lite mer om stress och få lite tips om

uppstå? Hur arbetar man såväl inlajv som offlajv

hur man kan balansera sin vardag.

för att uppmuntra kvinnor att ta plats och känna sig

På allvar, Teoretiskt

mer bekväma i maktroller?

!

❤ Insikt hur det är att som kvinna spela

Mobbing och förtryck på barnlajv

statusroller på lajv och hur man bör göra för att

fre 18:00 – 18:45 Elektra

höja roller samt hur man ska arbeta för att

Qla Zetterberg, LajvVerkstaden

uppmuntra kvinnor att ta mer plats på lajv.
På allvar, Teoretiskt

!
Lajv i Norden

Lajvpedagog Qla Zetterberg ifrån LajvVerkstaden
delar med sig av erfarenheter ifrån att arrangera
pedagogiska lajv om mobbning och förtryck.
❤ Tankar och erfarenheter kring hur man kan

fre 20:00 – 20:45 Elektra

lajva mobbing med barn.

Carolina Renman & Helene Willer Piironen

Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar,

Hur ser lajv ut utanför Sverige? Här får du en snabb

Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

introduktion till hur lajv ser ut i våra nordiska

!

grannländer presenterat av deltagare från

Nordiska lajv i Palestina

Danmark, Finland och Norge.

fre 15:00 – 15:45 Elektra

❤ Inblick i lajv våra nordiska grannländers

Johannes Axner från Berättelsefrämjandet

lajvkulturer

Sedan 2011 finns det en levande lajvkultur i

Historiskt

Palestina med rötter i den nordiska lajvscenen.
Föredragshållaren har deltagit i tre olika lajvprojekt
på Västbanken och ett par projekt med palestinska
lajvare i Norden. Här får ni höra om dessa,
lajvscenen i Palestina och lite om vad framtiden har
att bjuda på.
❤ Lära sig om lajvscenen i Palestina.
Lajv som varit
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Nördfeminism - Kommentarer och
argument

Praktisk sömnad i teorin
sön 14:00 – 14:45 Lådan

lör 17:00 – 17:45 Elektra

Carl Nordblom

Josefin Westborg, LajvVerkstaden

Har du en idé om ett plagg men vet inte hur du

En utveckling av grundkursen i nördfeminism. Här

börjar? Vill du designa fantasyplagg som känns

tänker jag gå igenom de vanligaste kommentarer

trovärdiga? Lägger du ner timmar på handsömnad

som man som feminist och nörd stöter på och

och ändå blir det inte som du tänkt dig? Jag går

varför jag anser att de är fel. Alla är välkomna

igenom tillverkningsprocessen av dräkt. Funktion,

oavsett kön.

inspiration, kort dräkthistoria,

❤ Argument för att bemöta kommentarer i

mönsterkonstruktion, material, teknik m.m.

feministdebatter.
På allvar, Teoretiskt

❤ En genomgång av dräktsömnad i praktiken.
Med utgångspunkt i 1200-1900-talets estetik.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Teoretiskt
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Skador är skoj!

Vad händer med kroppen på lajv?

sön 14:00 – 15:45 Elektra

sön 11:00 – 11:45 Elektra

Torbjörn Walberg, Lajvföreningen Prylkompaniet

Alexander Arvidsson

Föreläsning om skadespel på lajv.

Vad händer med kroppen när man inte sover? När

❤ Lär dig om skadespelets mekanik, hur man kan

man utsätts för svår psykisk stress? När man inte

spela skadad,och hur man kan ta hand om

äter och dricker som man brukar? Hur kommer det

skadade. Äckliga bilder utlovas.

sig att det känns som man klarar sig på mindre

På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

!

mat? Vad händer med tidsuppfattningen? Många

Steampunk inom lajvhobbyn

oväntade. Alexander försöker svara på dem och

sön 16:00 – 16:45 Elektra

många andra.

Jean-pierre Salkvist från föreningen Bruk i baljan

❤ En insikt i hur lajv faktiskt påverkar kroppen ur

En föreläsning som syftar till att besvara frågor

både fysisk och psykologisk synvinkel.

kring: Vad är steampunk och hur kan jag som

frågor, en del uppenbara och en del något mer

Lajv som varit, Lekfullt, På allvar

arrangör respektive deltagare närma mig genren?

!

Fokus på arrangör/arrangemang.

Varför informationsdesign?

❤ En god insikt i steampunk genren.

sön 14:00 – 14:45 Kupolen

Arrangörsfokus, Teoretiskt

!

Belinda Ekström och Daniel Kvarnström

Stenåldern crash course

information du kämpar med att få ut? Läser de inte

sön 12:00 – 12:45 Elektra

utskicken trots att ALLT står där? Vi lägger

Siri Sandquist

arrangörsfokus på informationsdesign och går

Föreläsning och workshop i ett. Vilka förkunskaper

igenom grunderna i hur du når ut med viktig

och fördomar har vi om stenåldern? Du får en kort

information. Lär dig vad du kan göra för att hjälpa

genomgång av de stenåldern generellt och en

dina deltagare bli mer förberedda inför

inzoomning på en specifik kultur. Vi diskuterar,

arrangemanget.

inspireras och lär oss mer.

❤ Du får grundläggande kunskap i

❤ Deltagare får en djupare förståelse för

informationsdesign. Tips & trix. Do’s & don’ts.

stenålderns bredd och diversitet och inspiration till

Arrangörsfokus, Teoretiskt

gestaltning av ”stenåldern”.
Historiskt
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Har dina deltagare svårt att hitta och ta till sig den

!

FILMVISNING
7 dagar – En dokumentärfilm om
medeltidsveckan
lör 00:00 – 01:45 Elektra
Kapitel film
7 dagar är en intim och ärlig film som på ett
kärleksfullt sätt skildrar Medeltidsveckan i Visby.
Tanken med filmen är att visa varför mängder med
människor anser att vecka 32 är den mest heliga
veckan i kalendern. Under tre års tid har
filmteamet dokumenterat människor och skeenden
i längtan inför och under Medeltidsveckan. Filmen
är 58 minuter.
❤ En skildring av vad som gör Medeltidsveckan i
Visby.
Historiskt, Mysigt, På allvar

!

Danish cinema session 1: Delirium +

Danish cinema session 2: Kapo + What are

PanoptiCorp

you worth

fre 21:00 – 22:45 Elektra

lör 23:00 – 00:45 Elektra

Flemming H. Jacobsen

Flemming H. Jacobsen

We will show the two documentaries from the

We will show the two documentaries from the

Danish larps Delirium and PanoptiCorp and after

Danish larps Kapo and What are you worth and

each showing, there will be a participant from that

after each showing, there will be a participant from

game to answer questions the audience might have.

that game to answer questions the audience

Delirium is in danish but with english subtitles.

might have.

PanoptiCorp is in english.

Kapo is in Danish but with English subtitles. What

❤ 2 danish larps documentaries and opportunities

are you worth is in English.

to ask questions to a participant.

❤ 2 danish larps documentaries and opportunities

In English, Lajv som varit

to ask questions to a participant.
In English, Lajv som varit

!

!
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ÖVRIGT

Artemis

Cod-/cuntpiecemodevisning

sön 11:00 – 11:45 Special 1

fre 22:00 – 22:45 Special 1

sön 15:00 – 15:45 Special 1

Maria Rodén & Robin Schlyter från föreningen

sön 16:00 – 16:45 Special 1

Krigshjärtan

Berättelsefrämjandet

Visa upp din snyggaste, fulaste, roligaste, mest

Artemis är ett digitalt system där du axlar rollen

bisarra eller mest vulgära codpiece till publikens

som stridsledning över ett antal små trupper i en

jubel. En opretentiös modevisning som visar själva

fiktiv konflikt. Ni styr trupperna på marken,

pärlan i din dräkt. Inspirera och inspireras. Ingen

analyserar det taktiska läget, kommunicerar och

dräkt behövs i övrigt, vi fokuserar helt på vad du

bedömer spaningsunderlag. Kan ni fatta de svåra

har mellan benen. Drop-In under programpunkten.

besluten på kort tid, och kan ni lita på de

❤ Lättsamt nöje med möjlighet för Inspiration.

knapphändiga uppgifter ni har tillgång till? Detta är

Drop-In, Lekfullt

en egenutvecklad mjukvara, inte rymdsimulatorn

!

Artemis.

De hemlösa lajvens programpunkt

❤ En spännande simulation där det gäller att
multitaska, hålla koll på en strid ström av
uppgifter och fatta beslut snabbt.
Experiment, Fartfyllt, In English

lör 21:00 – 22:45 Special 2
Anna-Karin Linder
Har du en lajvidé som är superbra men som du
aldrig kommer arrangera? Ta med din idé och låt
någon annan inspireras av den, eller till och med
adoptera den och ta med sig den hem! Drop-In
under hela programpunkten.
❤ Inspiration och nya idéer.
Arrangörsfokus, Drop-In, Lekfullt

! /!40 PROLOG 2014
33

Deltagarträff – Krigslive X i Danmark

Deltagarträff – Mingel inför Granland III

lör 15:00 – 15:45 Kupolen

lör 13:00 – 14:45 Kupolen

Bjarke Pedersen, arrangör för Krigslive X – Ære

Hampus Ahlbom, Felix Antman Debels & Johan

Findes Kun i Døden

Nylin

För alla som är intresserade av Krigslive X som

Kom och prata med arrangörerna till Granland III

hålls i Danmark under våren 2014. I Sverige så

samt med andra nyfikna deltagare och engagerade.

finns det en etablerad kultur kring krigslajvande

Vi bjuder på lite alkoholfritt bubbel och tilltugg

med kampanjer som tex Krigshjärta och Granland,

medan vi pratar om vårt lajv. Drop-In under hela

vi bjuder in till diskussion att prata om skillnader

programpunkten.

och likheter. Välkomna! Drop-In under hela

❤ Träffa andra intresserade och engagerade. Få

programpunkten.

svar på frågor direkt från arrangörsgruppen. Du

❤ Träffa arrangör och intresserade av danska

får stilla din törst också.

lajvet Krigslive X.

Drop-In, Fartfyllt, Mysigt

Drop-In

!

!
Deltagarträff – Sanctera

Deltagarträff – Malcontenta

lör 12:00 – 12:45 Kupolen

lör 12:00 – 12:45 Lådan

William von Hofsten

Mikaela Lindh

Lajvkampanjen: Drömmen om Sanctera. Drop-In

Presentation av adelskampanjen Malcontenta och

under hela programpunkten.

träff för deltagare. Drop-In under hela

❤ Lära dig mer om lajvkampanjen Drömmen om

programpunkten.

Sanctera.

❤ Vad Malcontenta handlar om och kan erbjuda

Drop-In

deltagare.

!

Drop-In

Deltagarträff – Vinterblomman 2
sön 13:00 – 13:45 Kupolen
John Bergström
Information och träff för intresserade av lajvet
Vinterblomman 2. Drop-In under hela
programpunkten.
❤ En inblick i lajvet Vinterblomman 2.
Drop-In
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Fun & Games

Kontaktimprojam

fre 19:00 – 21:45 Special 1

fre 23:00 – 00:45 Forum

Frida Karlsson Lindgren

Mirja Hagström och övriga deltagare

Nu är det nog med djupa diskussioner, blodiga

Kontaktimprovisation är att dansa, röra sig,

hantverk och misärlajv. Det är dags att tramsa!

utforska rummet och sina egna rörelser enskilt eller

Droppa-in och ut under hela programpunkten eller

i kontakt med andra. Vi hjälps åt att värma upp och

stanna och lek hela kvällen!

guidar oss själva genom jammet. Vill du leda det

❤ Äntligen få träffa andra deltagares inre 5-

hela är du välkommen att göra det. Drop-In under

åringar.

hela programpunkten.

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

❤ Må-bra-hormoner, skön känsla, rörelse, dans.

!
Hantverkshäng
fre 21:00 – 00:45 LajvVerkstaden

Drop-In, Lekfullt, Mysigt

!
Lajvloppis

lör 21:00 – 00:45 LajvVerkstaden

sön 10:00 – 13:45 Torget

Robin Schlyter, Maria Rodén, Josefine Isaksson

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker.

och Frida Karlsson.
Kvällshäng med eget hantverk och möjlighet att
ställa frågor till arrangörer från Krigshjärta och
Projekt Lazarus.

Ta med det du vill bli av med och kom hem med
något som någon annan vill bli av med. Det
kommer att finnas bord där du kan ställa ut dina
saker under loppistiden, du ansvarar själv för

Ta tid för småpysslet du aldrig hinner göra eller

försäljningen av dina saker. Drop-In under hela

kom med ditt stora projekt. Drop-In under hela

programpunkten.

programpunkten.

❤ Sälj och köp roliga lajvpryttlar.

❤ Hantverk, pyssel och sällskap.

Drop-In, Lajv som varit

Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

!
Lajvpresentationer
lör 10:00 – 11:45 Box 1
Presentationer av årets lajv.
❤ En inblick i lajvåret 2014.
Drop-In
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Moa Rönnåsen och Bandet
lör 23:00 – 23:45 Torget
Moa Rönnåsen, Pernilla Rosenberg och Niclas Hell
Moa Rönnåsen och Bandets musik beskrivs av
andra som finurlig pop på svenska, euforisk pop
och ibland som hjärtskärande. Själv tänker vi på vår
musik som sagor. Små berättelser om livet. På
Prolog kommer vi berätta om ett one-night-stand,
om att börja om för att du och staden gått åt olika
håll och om att vara skamlösa istället för att
skämmas. Och kanske spela någon låt som känns
igen från något lajv eller så. Drop-In under hela
programpunkten.
❤ Små musikaliska berättelser om livet. En
blandning av sprudlande och finstämt helt enkelt.
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt, På
allvar

!
Prologs avslutning

Sofia läser för oss

sön 17:00 – 17:45 Box 1

sön 16:00 – 16:45 Special 2

Prolog 2014 tackar för sig och resten av lajvåret

Sofia Nordin

fortsätter.

Sofia Nordin läser högt ur sin bok Natthimmel.

❤ En skön avslutning på en härlig helg.

”Tilda är plågsamt självmedveten och bor i en

Mysigt

familj där alla tiger bakom stängda dörrar. Så blir

!

hon vän med Jesper, glad och utlevande och

Prologs invigning

passionerat förtjust i lajv. Tilda har avfärdat lajvare

fre 14:00 – 14:45 Box 1

som emokids som leker sagor i skogen, men genom

Den festliga invigningen med fartfyllt mingel och

Jesper inser hon att lajv kan vara precis vad som

inkluderande workshops.

helst – en familjemiddag, en fest, en medeltida

❤ Några nya bekanta, viktig info och en bra start

strid.”

på konventet.

❤ En mysig sagostund

Lekfullt, På allvar

Drop-In, Mysigt

!
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LAJVPRESENTATIONER
!
1940 – En Svensk Tiger

Clockbottom

Kampanjen Europa Brinner utspelar sig i Sverige

Ett steampunklajv i amerikanska inbördeskriget.

innan och under andra världskriget, med spionage,

11-14 september

förräderi och svek som utgångspunkt.

!

pegas.sverok.net/?page_id=349

Drömmen om Sanctera

29 mars

Ett annorlunda fantasy-lajv

!

Barbaricum: Vårblot

sanctera.se
27-29 september

Barbaricum är en lajvkampanj som utspelar sig i

!

300-talets Europa.

Flowers from Exile

barbaricumlajv.co.nf

Ett lajv om de internationella brigaderna i det

11-13 april

spanska inbördeskriget.

!

beratta.org/flowersfromexile

Barnlajv i Katrineholms Äventyrsklubb

4 – 8 juni

lajv.nu

!
Blodsdrottningens bal
lajv.nu

!
Cabaret
Ett musikallajv.
cabaretlarp.wordpress.com
16 – 17 maj

!

Café Lustiania - Mörklagt Göteborg
Ett lajv i skuggan av ett krig i 1940-talets Sverige.
29 november

!

Granland III
Ett drama om sociala orättvisor, förtryck, religion,
relationer och rotlöshet – mot kulissen av ett
brinnande krig.
granland3.se
21 – 27 juli

!

I lägereldarnas och sagornas tid
Ett lajv inspirerat av nordisk folktro.
ginnungagap.se
13-16 juni

!

I Skuggan av Pelarberget
lajv.nu

!
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KH6.3 – Hemkomsten

Krigslive X – Ære Findes Kun i Døden

Ett lajv som fokuserar på den skaegiska

Warhammer inspired larp with regimental battles.

hederskulturen i Krigshjärtavärlden.

krigslive.dk

krigshjarta.com

15 – 18 maj

5-8:e juni

!

!

Last Will

KH6.7 – Knekten som lekte med krutet

Ett lajv om slaveri, fattigdom och demokrati i en

Interna stridigheter i Dönland öppnar upp för ett

dystopisk framtid där viljan att skapa en framtid

stridsfokuserat lajv med slits, pluder och profit.

varje dag vägs mot rädsla och hunger.

krigshjarta.com
14-16:e november

!

KoiKoi
A larp about the everyday life, rites of passage and
celebrations in a hunter-gatherer society.
KoiKoilaiv.org
1-5 juli

15-17 augusti

!

Made in Hessbrand
Ett lajv som utspelar sig i en bruksort i det fattiga
landet Hessbrand i Krigshjärtavärlden.
krigshjarta.com
22-24 augusti

!

Magiska lajv
lajv.nu

!
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Mare Incognitum

Operation Java

November

Ett high-fantasy post-apokalyptiskt lajv om när

!

kaffet tar slut.

I Skuggan av Pelarberget

operationjava.se

lajv.nu

22-24 augusti

!

!

Malcontenta

Orcherna Kommer!²

Lajv i feodal hovmiljö.

Ett sandlådelajv med fokus på lajvglädje och

malcontenta.se

spelskapande.

5-8 juni

25-26 april

Metamorfozes

Pilgrimsfärd

Vilnius international larp festival.

Ett sommarlajv i Thule-kampanjen

metamorfozes.com

thulekampanjen.se/kampanj/kalendarium/

14-19 Juli

pilgrimsfard.html

!

!

Mörkvatten
lajv.nu

!
Ófridr
Ett lajv om dödsångest och svåra val.
Oktober
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!

3-6 juli

!
!
!
!
!

Projekt Lazarus presenterar
Krigshjärta 6.5 – Dunkelherz

Sägner från Eterna – Sagors slut

Jakten på en förrädare, hårda strider och desperata

Det nionde lajvet i Eterna, en fantasykampanj om

förhandlingar i en vansinnig värld.

olika människofolks kamp mot varandra med

https://www.facebook.com/groups/Dunkelherz

tonvikt på intriger och äventyr.

3-6 juli

eterna.nu

!

17-20 juli

Rexlajv

!

lajv.nu

The Larpwriter Summer School

!

An intensive summer course in larp organizing.

Spår av Frost III

larpschool.blogspot.se

Vikingainspirerad mytologi med fokus på politik

8-13 juli

och mystik.
midgardssagor.sverok.net
4-6 april

!

Täby sommarlajv
Två lajv, ett för åldern 11-13, den 23-27 juni och ett

!

för åldern 14-18 i juli.

Stormvarning

!

Ett alternativhistoriskt lajv om radikalism, konflikt
och politik i ett 1937 års Sverige såsom det kunde
ha blivit.
September

23-27 juni och i juli

Vår Sista Natt Tillsammans
Ett dans- och relationslajv i 40-talsmiljö.
varsistanatttillsammans.wordpress.com
10 maj

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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00:00

23:00

22:00

WS / WORKSHOP

SOVSAL

SOVSAL

WS 50 lajv på
50 minuter

FI 7 dagar

SOVSAL

WS Konflikter är
inte endast till
för att lösas

WS Mobbning i
lajvsverige

WS Alternativhistoria och lajv

AKVARIET

UF / UTVECKLINGSFORUM

FI Danish
ÖV
cinema session Hantverkshäng
1: Delirium +
Panopticorp

FÖ / FÖRELÄSNING

SOVSAL

UF Ingen jävla
misär!

UF
Nördfeminism
för män

WS Brickbands- UF Funkar
vävning
svenska lajv för
funktionshindrade?

WS
Skinn(sömnad)
101

WS Mörkrets
Furstinnor kvinnliga
antagonister

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR
DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG.SPELKONVENT.SE

LA / LAJV

SOVSAL

21:00 LA 7 dar per år

20:30

20:00
FÖ Lajv i
Norden

FÖ Bipolär och
lajvare

19:00 WS Grundkurs i LA Tidevarv
teaterslagsmål komma, tidevarv
försvinna
19:30 för lajvare

WS Ljudteknik
för lajvbruk

FÖ Mobbning
och förtryck på
barnlajv

18:30

18:00

LA Väntan

FÖ Lajvstress i
vardagen

17:00

17:30

FÖ Effektiv
lajvpedagogik för
yrkesverksamma

FÖ Nordiska
lajv i Palestina

16:00

hoppa

LA Om sanningen LA Ängeln som
skall fram
inte vågade

LAJVVERKSTADEN

WS
Improvisation
och
spelbejakande

LÅDAN

FI / FILMVISNING

ÖV Kontaktimprojam

LA Dansa en
bok

ATELJEN

LA Ödets
nycker

LA All a facade

ÖV / ÖVRIGT

LA Maffia

WS
WS Maskspel
Låtskrivande för
nybörjare

WS En liten
befäl- och
taktikworkshop

WS Handsydda WS Ensemble
hosor och
och fysisk
strumpor
kommunikation

KUPOLEN

ÖV Cod- /
cuntpiecemodevisning

ÖV Fun &
Games

LA Mordet på
direktör Ingvar
von Påfågel

LA Resan

LA Serbisk
julafton

LA Point of no
return

00:00

23:00

22:00

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:00

15:00

WS Dans

ELEKTRA

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 1
SPECIAL 2
SPECIAL 3

15:00 LA Julstrul - ett
litet lajv om jul

BOX 2

VÅNING 2
FORUM

14:00

BOX 1

VÅNING 1
ABF STORA

14:00 ÖV Prologs
invigning

ENTREPLAN
BOX 3
4:E TEATERN

FREDAG / Middag 17:30 - 20:30

SOVSAL

FI Danish
cinema session
2: Kapo + What
are you worth

ÖV
Hantverkshäng

UF Att förändra
Lajvien, lite i
taget

00:00

SOVSAL

LA Dansa en
bok

WS Scener ur
ett äktenskap

WS
Damfrisyrer:
Viktorianskt till
1940-tal

WS Sjunga och UF The
skapa lajvmusik Borderland vs
lajv

WS En liten
befäl- och
taktikworkshop

WS
Riskhantering,
varför då och
hur då?
LA Debt and
Deliverance

WS Historisk
dans del 1

Fädernesgården

LA Mormors
Tiara &

WS Utvecklat
armborst

!!
!!
!!
!!
!

WS Ta hand om WS Handsydda
dina fötter på
hosor och
lajv
strumpor

WS Konflikter är
inte endast till
för att lösas

LA Svenska
kultistsällskapet
s årsmöte

WS
Hårdekorationer

ÖV Moa
Rönnåsen och
Bandet

ÖV De hemlösa
lajvens
programpunkt

WS
LA We’re all in
Hårdekorationer this together

LA En kväll på
Brutna Sejdeln

21:00

20:30

20:00

19:00

18:00

17:30

17:00

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

LA Amanda dör 13:00

00:00

23:00

SOVSAL

LA The South
Will Rise Again

FÖ Nördfeminism
- Kommentarer
och argument

WS Nålbindning FÖ Kvinnor med
makt - Att spela
statusroller

ÖV Deltagarträff
- Krigslive X i
Danmark

WS Falsk metall
- pyssla en
steampunkig
ask

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 1
SPECIAL 2
SPECIAL 3

23:00

SOVSAL

LA Mulholland
lajv

WS Ljudteknik
för lajvbruk

FÖ
Brandsäkerhet på
lajv

WS Sjunga och WS Maktlöst
skapa lajvmusik medskapande

ÖV Deltagarträff WS Att spela en WS Hattar - Mingel inför
skitstövel
Landsknekt del
Granland III
1

LA Maskernas
lek

ATELJEN

22:00

SOVSAL

LA Nyckeln till
Frihet - Bara ett
rum till

WS
Improvisation
och
spelbejakande

LA Signal 38

WS Laskade
skinnhandskar

ÖV Deltagarträff
- Malcontenta

LÅDAN

22:00

21:00

20:00 LA Temple of
Blind Beings
20:30

19:00

18:00

17:00 WS En
workshop i
17:30 slagsmål

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

LA Falska
människor

VÅNING 2
FORUM

LA Nästa
station:
Kymlinge

ÖV Deltagarträff
- Sanctera

KUPOLEN

13:00 WS Workshopbattle

FÖ Att skapa en UF Rekrytering
och tillgänglighet
meningsfull
omvärld

AKVARIET

12:00

FÖ KH6 lärdomar från
sjukvårdsarbetet

VÅNING 1
ABF STORA

UF Steampunkkonvent 2014

LAJVVERKSTADEN

12:00

ELEKTRA

11:00

ENTREPLAN
4:E TEATERN

11:00

BOX 3

10:00

BOX 2

10:00 ÖV Lajvpresentationer

BOX 1

LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30

WS / WORKSHOP

FÖ Steampunk
inom lajvhobbyn

FÖ Skador är
skoj!

FÖ / FÖRELÄSNING

LA Deja Vu

UF Kung, dam,
knekt - om
offstatus och
statusbleed

KUPOLEN
WS Historisk
dans del 2

VÅNING 2
FORUM

WS Mörkrets
Furstinnor kvinnliga
antagonister

FÖ Praktisk
sömnad i teorin

WS Hattar Landsknekt del
2

LÅDAN

ATELJEN
LA Heist!

ÖV / ÖVRIGT

WS Culture
WS Utvecklat
definition
armborst
through pre-larp
workshops

FI / FILMVISNING

FÖ Varför
informationsdesign

UF Finansiering ÖV Deltagarträff - WS Impro Vinterblomman 2 Spontanitet och
av lajv
mod

WS Lajvhobbyn WS Alternativi Sverige, vad
historia och lajv
behöver vi?

AKVARIET

UF / UTVECKLINGSFORUM

WS
Skinn(sömnad)
101

WS Visstuga

UF Arkivera lajv
- Hur och
varför?

WS Scener ur
ett äktenskap

VÅNING 1
ABF STORA

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR
DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG.SPELKONVENT.SE

LA / LAJV

17:00 ÖV Prologs
avslutning

16:00

15:00

14:00

13:00 LA Mulholland
lajv

LA Pärleportens LA Nice guys
rester

FÖ Lajvstress i
vardagen

LAJVVERKSTADEN

FÖ Stenåldern
crash course

LA Falling
through the
cracks

ELEKTRA

12:00

WS Kroppar
och status

ENTREPLAN
4:E TEATERN

FÖ Vad händer WS Fulbroderi
med kroppen på
lajv?

WS Mask &
clown

10:00 LA Papper

BOX 3

11:00

BOX 2

BOX 1

SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00

ÖV Artemis

ÖV Artemis

ÖV Artemis

WS Lär dig
sticka

ÖV Lajvloppis

ÖV Sofia läser
för oss

LA Maffia

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 1
SPECIAL 2
SPECIAL 3

17:00

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

!
!!

VÅNING 2
ATELJÉN

LOFTET
LÅDAN

HALVAN KUPOLEN
VINDEN

FORUM

AKVARIET

WC

VÅNING 1
KÖKET
DUSCH
BALKONGEN
BRON

ABF STORA

ENTREPLAN
DUSCH

DUSCH
BOX 2

BOX 3

BIO ELEKTRA

BOX 1

4:E TEATERN

RECEPTION
TORGET

CAFÉ

WC LAJVVERKSTADEN

ENTRÉ

VINDEN

WC

AKVARIET

STälle för häng

Viktig plats

LOKAL för PROGRAMPUNKT

WC

INGÅNG

TRAPPA

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

ETT SVENSK LAJVKONVENT

28/2 - 2/3 VÄSTERÅS
!
LAJVKONVENT.SE

MÄLARDALEN

