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LAJV

Avlägsna bajset från trappuppgången, tack!

Bergen vid världens ände

Under hela konventet

lör 13:30 – 16:45 Box 1

Johan Nylin

Emma Öhrström, Joel Östlund, Kristoffer Lindh,

Gestalta en roll genom den renaste formen av

Martin Rother-Schirren

kommunikation: arga lappar i en trappuppgång.

Följ med på den andra svenska Antarktis-

Hoppa fritt mellan rollerna, kom och gå som du vill

expeditionens äventyr till Vansinnets berg i mitten

och engagera dig bara så mycket du känner för.

av 1930-talet! Vi blandar lajv, brädspel, äventyr,

Lajvet pågår under hela konventet. Drop-In under
hela konventet.

skräck och använder blackboxens hela kapacitet för
att skapa det annars omöjliga.

❤ Lättsamt, humorladdat lajvande som är lätt att

Häng ut från ett flygplan på väg över världens

komma in i.

högsta bergskam. Endast fantasin sätter gränser för

Drop-In, Experiment, Lekfullt

vår resa!
❤ Deltagaren får vara med i ett ärligt försök att
blanda metoder i syfte att skapa en äventyrlig
Lovecraft pulp-berättelse.
Experiment
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Bordsrollspel för nybörjare

Dementia

lör 14:00 – 17:45 Special 2

sön 13:00 – 15:45 Nattvakten

Elin Dalstål, Malin Forsberg

Siri Sandquist

Om lajv kan beskrivas som improviserad teater

Dementia är ett lajv om identitet. Vad är vi när de

utan publik, är bordsrollspel improviserad

minnen som format oss tagits ifrån oss? Vi tvingas

radioteater utan publik. Istället för att fysiskt agera

leva med våra livsval utan möjlighet att skriva om

ut vad en roll gör så sitter man runt ett bord

historien. Ett stilla lajv om förvirring och klarhet.

berättar. Denna programpunkt vänder sig till dig

❤ Vi får konfrontera vår egen rädsla inför att

som aldrig testat bordsrollspel tidigare och är

åldras genom att porträttera människor vid livets

nyfiken på det

slut. Ett helt liv inom 2h.

❤ Ett testa-på pass bordsrollspel för nybörjare.

Lekfullt, På allvar

Lekfullt, På allvar, Rollarbete, Spelteknik
Fristad AR-GG
Bortom Barrikaderna
fre 15:00 – 17:45 4:e Teatern

fre 16:00 – 18:45 Special 2
Karl Bergström

sön 10:00 – 12:45 4:e Teatern

I detta enkammarsdrama utforskar vi den

Eva Wei, Rosalind Götberg

objektivistiska ideologin utifrån ett ödmjukt och

Året är 1832 och du har tröttnat på förtrycket och

förstående perspektiv. Du som spelare kommer

klassklyftorna. Dags att agera. Doften av krut

gestalta en av samhällets stöttepelare som slagit sig

blandas med ljudet av folkets uppror. Mot

samman med likasinnade i ett försök att komma

barrikaderna - länge leve revolutionen!

undan parasiter och blodsugare.

❤ Ett lajv i tre akter om politiska ideal, nära

❤ Ett underhållande och tankeväckande drama

relationer och svåra val.

inom en idétradition som är ovanlig för svenska

Fartfyllt, Lekfullt, På allvar

lajv.
På allvar
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Häxjakt

Levande Död

sön 10:00 – 12:45 Box 3

lör 19:00 – 21:45 4:e Teatern

Kajsa Greger

Olle Ireflod

Nu är äntligen alla häxor döda. Du förlorade din

Zombieapokalypsen har slagit till på jorden, såväl i

bästa vän till dem. Ruskiga tider. Alla i det här

Sverige. Här finns endast ett fåtal överlevare kvar, i

huset kan man lita på. Ni är en familj. Nu är det

detta kaos så behövs vänskap... oavsett vad man

dags att vara glada och trygga.

tidigare tyckt om varandra. Starka kopplingar till

Häxjakt är en berättelse om hur läskigt det är att

Walking Dead. Överlevnad i barrikaderat hus med

lita på människor. Den vi trodde vi kände kan visa

lite resurser. Ett spel om att fortifiera huset, leta

sig vara en häxa. Innehåller okänt antal hemliga

resurser, lita på varandra, inte dö.

häxor.

❤ Ständigt hot om att zombies kommer, kanske

❤ Varma relationer med risk för tragiska slut.
Enkla tekniker för magi och angiveri.
Experiment, Lekfullt, På allvar

dö, sista dagen, att överleva, vem ska man lita på.
Spelet kommer förlita sig på speltekniska element,
en mix av rent blackboxlajvande och speltokens
och inspelat audio tex.
Experiment, Fartfyllt

Innocence
fre 15:00 – 18:45 Box 3
lör 13:00 – 16:45 Box 3
Frida Karlsson Lindgren
Tänk dig att du är en clown. Oskyldig, klumpig, du
älskar och du hatar alldeles för lätt, men glömmer
snart det mesta. Ditt hem och plats i världen är en
cirkus. Men en morgon när du och de andra
clownerna vaknar är cirkusen borta.
❤ Tramsa loss med clownens extrema
känsloregister.
Lekfullt

Macbeth
lör 19:00 – 22:45 Box 1
Joel Östlund
En bearbetning av Shakespeares mörkaste och mest
kraftfulla pjäs. Alla deltagare får roller från pjäsen.
I varje scen utgår vi från repliker. Genom fem akter
återskapas historien om den destruktivitet som
följer när ambitionen om makt driver oss till
ondska.
Om mordet kunde skänka oss framgång blott och
sätta stopp för andra följder…
❤ Som deltagare får du frossa i en av
Shakespeares bästa pjäser.
Fartfyllt, Lekfullt
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Maskernas Spel

Nästa station: Kymlinge

fre 19:00 – 22:45 Box 3

fre 20:00 – 23:45 Box 2

Jon Back, Morgan March, Sara Podda

Annica Strand, Sofia Stenler

Ett Commedia Dell’arte-inspirerat lajv där en

Ett tejplajv i UnderStockholms regi. Ett möte

uppsättning masker/roller spelar en komisk

mellan det vardagliga och det obegripliga. Scenen

berättelse om kärlek, girighet och svåra föräldrar.

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

Lajvet spelas på scen med andra spelare som

tunga beslut och rannsakan, valen gäller plötsligt

publik, med ansiktsmask på de flesta av oss.

liv och död.

Scenariot är baserat på ett klassiskt stolpmanus.

❤ Deltagarna får lajva kring svåra livsfrågor och

Ca. 120 min Workshop, 60 min lajv, 20 min

samtidigt göra en resa i gränslandet mellan Över-

eftersnack

och UnderStockholm.

❤ Ett lajv med mycket fart och komiska

Lekfullt, På allvar

förväxlingar iförd halvmask.
Experiment, Fartfyllt, Historiskt, Lekfullt,
Rollarbete
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Nice Guys

Prolog - ett svenskt konventlajv

lör 20:00 – 23:45 Ateljen

lör 21:00 – 22:45 Box 3

Tore Olbert

Emil Rogvall, Frida Karlsson Lindgren

Ett intimt tejplajv om våldtäktskultur, att vara offer

Ännu är det vinter, men liksom ett ljus i mörkret

och att vara förövare. Lajvet innehåller vardagliga,

anordnas Prolog. Dröm dig bort till slutet på den

jobbiga scener och mycket fysiskt spel.

svenska vintern och årets besök, oavsett om du

❤ Ångest, skav och perspektiv.

varit där förut eller inte. Ett lajv i ett flertal korta

På allvar

akter komplett med skratt, nervöst arrangerande
och sena nätter med lajvarna man träffar för lite.

Ödets nycker
lör 16:00 – 18:45 Box 2
Fredrik Palmqvist
Ett lajv som utforskar och undersöker ödet och dess
påverkan på oss människor. Hur mycket av det som

Den totala prologupplevelsen!
❤ För dig som vill ha två Prolog 2015 till priset av
ett. Innehåller självironi.
Lekfullt
Relationsakuten

händer är förutbestämt och hur mycket bestämmer
vi egentligen själva? Finns det något som är
förutbestämt och vad går det i så fall att motarbeta?
Experimentellt lajv med metainslag & relationsspel.
❤ En intensiv upplevelse med utgångspunkt i de
val vi gör och hur de påverkar oss.
Experiment, Spelteknik

sön 10:00 – 12:45 Lådan
Johan Dahlberg, Martin Rother-Schirren, Mirja
Hagström, Sofia Stenler
Ta med en gammal eller ny dysfunktionell
lajvrelation och nysta i den tillsammans med våra
spelade psykologer. Scenen utspelar sig på ett
metaplan. Er relation kan vara familj, vänner,

Om- och om- och omvården
fre 21:00 – 23:45 Akvariet
lör 21:00 – 23:45 Kupolen
Dennis Lindgren, Kajsa Greger
Välkommen till långvården och

kollegor och kärlekar. En person per relation
föranmäler sig, och tar sen med sig en eller max två
andra till programpunkten. Ni får en timme/
relation.
❤ Chans att nysta och gräva i en lajv-relation,
gammal eller ny. Fördjupning att ta med sig i sitt

demensavdelningen "Snäckan". Klockan är 16:55, ja

fortsatta lajvande med rollen eller lämna därhän

det har hon faktiskt varit i flera veckor. Varsågod

som en kul grej.

och gå in i matsalen. Oj, du dog! Ni har förlorat.

Lekfullt, På allvar, Rollarbete

Diskutera en annan strategi med dina medspelare
för att vinna över spelet. Ta en chans! Skjut en
kompis! Bryt loopen! Lämna långvården.
❤ Fartfylld dialog och maffiga dödsscener.
Samarbeta med dina medspelare för att knäcka
gåtan och vinna spelet.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt
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Resan/The Journey

Semlor & Svek

fre 19:00 – 22:45 Special 1

sön 14:00 – 15:45 Box 1

Elvira Fallsdalen, Jesper Holmén Notander

Karin Johansson, Qla Zetterberg

Resan är ett scenario som tar spelarna med på en

Ett lekfullt lajv om kontroverser och konflikter

stillsam och allt mörkare resa genom ett fruset

kring semlor och hur och när dessa bör

landskap, i skuggan av civilisationens undergång.

inmundigas.

Fokus ligger på gestaltning av ödesmättad

Semmel-maffia, mordgåtor, razzior mot

stämning, korthuggna dialoger och en ständigt

konditorier, svartabörshandel med semlor. Starka

närvarande tystnad. Scenariot är scenbaserad

känslor och gräddiga bakverk.

jeepform och friformscenario skrivet 2010.
❤ En resa genom mänsklighet och undergång i ett
välskrivet scenario. Intensivt spel och otäcka
upplevelser. Triggervarning.
På allvar

Inspirerat av 1930-talets förbudstid och
stämningen i pilsnerfilmer.
Klarar DU hetväggen?
❤ En rolig och spännande stund tillsammans med
andra och med en mustig semla. Mandelmassa

Revolver

kommer ej förekomma.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

lör 14:00 – 15:45 Portvakten
lör 20:00 – 21:45 Lådan
sön 10:00 – 11:45 Special 1

Skärvor

Annika Waern

lör 13:00 – 16:45 Kupolen

På förra Prolog plockade jag åt mig en hemlös

Gustav Nilsson, Staffan Fladvad

lajvidé som löd så här:

På en terapiklink som behandlar multipel

"Ett antal personer sitter runt ett bord. På bordet

personlighetsstörning finns fyra patienter som är

ligger en pistol. När pistolen avfyras är lajvet slut."

fast i sitt förflutna. Under några intensiva timmar

Det här är det lajvet. Ett berättelseskapande lajv för
fyra spelare, en spelledare, och en airsoft-pistol.
❤ Lajvet är en övning i kollektivt berättande, med

kommer 8 spelare gestalta den skadliga kampen
mellan de olika personligheterna. Ett scenario om
motsättningar både mellan och inom oss själva

stöd av några enkla regler.

❤ Dras med i en surrealistisk kamp för överlevnad

Experiment, Rollarbete

i terapirummet. Vems verklighet skall få vinna?
På allvar
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Skugga: Bergen vid världens ände

Test session Project Oracle

lör 13:00 – 16:45 Special 1

sön 10:00 – 11:45 Box 2

Kristoffer Lindh, Martin Rother-Schirren

Olof Hedberg

Vi vill ha "skuggor" till lajvet Bergen vid världens

A test session for a project of mine called the Oracle

ände. En skugga spelleder och regisserar och

Administration. The theme is centered around the

kommer inte att spela expeditionsmedlem. Varje

questions: What would happen if the human race

skugga har också en skuggroll. Vi träffar alla

developed a way to both know the future and have

skuggor en halvtimme innan spel.

the ability to change it? How can such a power be

❤ En skugga på Bergen vid världens får vara en

controlled? Who would be the ones controlling it?

del av spelledningen och öva på att styra

What would they do with it?

metodtungt blackbox-spel.

❤ The session will feature multilayered

Experiment

storytelling influenced by bureaucratic decision
making.

Svenska Kultistsällskapets årsmöte
lör 23:00 – 01:00 Akvariet
Carl Nordblom, Li Melus
Välkomna till SKS årsmöte. Vare sig du är
ekonomiansvarig, juniorledare, orolig förälder,
profetiearkivarie eller vanlig hobbykultist.
Försök kuppa till(eller ifrån) dig en ansvarspost,
planera påskblotläger eller välj ordförande med
anden i glaset. Som vanligt har vi en del konflikter
att lösa. Föreningen bjuder på fika.
Ta gärna med egen kåpa.
❤ Ett lättsamt lajv som blandar Illuminatis mystik
med småföreningars internkonflikter och absurda
möteskaos. Humor.
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt
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Experiment, In English

Väntan

Vem skall styra när bonden har dött?

fre 16:00 – 18:45 Box 1

lör 19:00 – 21:45 Box 2

Joel Östlund, Martin Rother-Schirren

Tommie Augustsson

Ett absurdistiskt lajv om väntan och vänskap. Vi

Vem är det egentligen som styr på en bondgård,

experimenterar med tekniker och form. Du får

vilka romanser kan uppstå?

möjlighet att arbeta med replikkort, utforska roller,

Vilka avskyr varandra.... bland djuren alltså!?

relationer och vänskap. Förhoppningsvis blir du
berörd. Lajvet är skrivet både för nybörjare och
erfarna lajvare. Alla är välkomna!
❤ Någonsin försökt. Någonsin misslyckats.
Strunt samma. Försök igen. Misslyckas igen.
Misslyckas bättre.
Experiment, Spelteknik

Lajvet är ett tejplajv med metainslag som går ut på
att man kommer spela djuren och de situationer
som de kan ställas inför och hur dessa då kanske
reagerar som grupp/individ.
Lajvet är en modifierad återuppsättning.
❤ Skratt och roliga situationer. Nya erfarenheter.
Experiment, Lekfullt
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WORKSHOPS
ASMR och lajv

Blandade hantverk

lör 15:00 – 16:45 Elektra

fre 15:00 – 17:45 LajvVerkstaden

sön 10:00 – 11:45 Elektra

Martina Jansson

Karin Edman

På tre timmar roterar vi på fyra stationer för att lära

Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR)

oss några enkla och roliga hantverk.

är det som på svenska ibland kallas för
mysrysningar. Med hjälp av så kallade triggers kan
allt från milt välbehag till intensivt positiva fysiska
reaktioner framkallas hos mottagliga personer. På
workshopen lärs några vanliga triggers ut för att
användas på lajv.
❤ Lär dig att ge dig själv och andra lajvare
positiva känslor genom att använda triggers som

Det vi tänkte köra är:
Tvåmannaflätning från taket (Eller fyrmanna, eller
sexmanna, vi kan ta reda på hur många som går!)
Dekorera med brännpenna. Gör små billiga
ringspännen. Bind ett simpelt anteckningsblock.
❤ Lär dig några snabba hantverk.
Hantverk/Teknik, Lekfullt

genvägar.
Experiment, Lekfullt, Mysigt, Spelteknik

Brickbandsvävning
lör 13:00 – 15:45 LajvVerkstaden

Bekänn, konfrontera, gräla offentligt & lägg

Jan Olsson

dig i

En workshop i brickbandsvävning. Vi kommer att

lör 17:00 – 18:45 Box 1

gå genom hur man skapar egna mönster, hur man

Janusz Maxe, Susanne Vejdemo

väver och gör egna brickor. Material finns

Vi diskuterar, övar och utforskar tillsammans hur

tillgängligt, ta annars gärna med eget garn och/eller

man med ett inkluderande sätt skapar intressant

brickor.

spel kring personliga hemligheter och konflikter.

❤ En överskådlig workshop hur man väver med

Det blir övningar i att läcka hemligheter, sprida

brickor och vad man kan göra med brickvävda

rykten, gräla så alla förstår och hur man lägger sig i

band.

en dispyt utan att ta över den.
❤ Bli bättre på att sprida ditt mustiga spel till alla
som vill ta del. Fånga upp och driv på spel och
intriger.
Lekfullt, Spelteknik
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Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt

Concordia - prova på!

Drömmar från Djupet

lör 16:00 – 17:45 Portvakten

sön 14:00 – 15:45 Box 2

lör 19:00 – 20:45 Portvakten

Christina Bodling, Jon Back

Karl Bergström

I gränstrakten mellan lajv, avslappningsövning,

Var med och testa tekniken bakom

hypnos och drömresa skapar vi ett gemensamt

rymdskeppslajvet Voidship Concordia.

upplevt äventyr med både ljusa och mörka minnen.

❤ Som deltagare får du testa att styra ett

Vi spelar drömmande med tunna roller i

rymdskepp från bryggan.

gränslandet till medvetenhet.

Fartfyllt, Spelteknik

Programpunkten är ett spelttest av en teknik för att
skapa gemensamt upplevda drömminnen, med

Dekorativa inläggningar i trä

koppling till kommande lajvet Sömnkliniken.

lör 17:00 – 18:45 Ateljen

❤ Om allt går bra har vi interaktivt skapat ett

Mathias Strand, Max Lundkvist

gemensamt drömminne. Annars vaknar vi i alla

Vi går igenom enkla sätt att fälla in andra material i

fall utvilade.

trä. Teknikerna och materialen är relativt enkla och

Experiment, Rollarbete, Spelteknik

resultatet ser långt mer komplicerat ut än det är att
genomföra. Enkla symboler eller bildelement går

Fallteknik för nybörjare

relativt snabbt att göra och med lite mer tid och

lör 19:00 – 20:45 ABF Stora

möda går det att göra mer komplicerade intarsia-

Cornelia Karlslund, Elin Dalstål

liknande motiv. Höga ljud förekommer.

Cornelia och Elin lär ut fallteknik för den som inte

❤ Du får prova på att göra enkla inäggningar av

har så mycket erfarenhet. Fokus ligger på att göra

horn, ben, metall eller andra träslag i en träskiva.
Kanske ett spelbräde?
Hantverk/Teknik

deltagarna bekväma med att falla och ge riktlinjer
för hur fysiska scener som involverar fall kan ske på
ett säkert sätt. Bekväma kläder är en stor fördel,
gärna långärmat.
❤ Grunderna i fallteknik
Fartfyllt
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Forumspel
fre 15:00 – 18:45 ABF Stora

Frisyrworkshop del 1. Vikingatid och
tidigare

Emma Lundqvist

fre 19:00 – 19:45 Akvariet

Deltagarna delas in i grupper utefter

Erica Hasslar

intresseområde och skapar varsin scen med en

För dig som är nyfiken på riktigt tidiga

orättvisa, konflikt eller ett förtryck som en realistisk

kvinnofrisyrer. Vi kommer att gå igenom två olika

avbild av verkligheten.

frisyrer där en baseras på bevarade

Varje scen spelas sedan upp flera gånger och när
publiken sett scenen en gång får de bryta in och ta
den utsattes plats för att försöka hantera orättvisan
eller konflikten på olika sätt.
❤ Genom rollspel hitta nya sätt att hantera
konflikter och underlägen.
Lekfullt, På allvar
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bronsminiatyrer och den andra på rapporter från
en utgrävning. För att kunna göra frisyrerna är det
bra om du har längre än axellångt hår. Det går även
utmärkt att ta med en kompis att göra frisyrer på.
❤ Beskrivningar av kvinnofrisyrer med tid för att
prova själv.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Frisyrworkshop del 2. 1500-tal

Gör din bästa lajvdräkt

fre 20:00 – 20:45 Akvariet

lör 14:00 – 15:45 Akvariet

Erica Hasslar

Linda Öhman

Vågar du visa dig utan huvudduk? Här lär du dig ett

Utveckla ditt dräktskapande och dina kunskaper!

par vackra frisyrer att variera din utstyrsel med.

Vi startar med en genomgång av olika sätt att se på

Med utgångspunkt från träsnitt och målningar lär

dräktskapande; vad dräkten är till för, vad den

vi oss två olika frisyrer. För att kunna göra

kommunicerar och hur den kan användas, går

frisyrerna är det bra om du har längre än axellångt

vidare med praktiska tips och lösningar och

hår. Det går även utmärkt att ta med en kompis att

avslutar med att skissa och arbeta på egna dräkter.

göra frisyrer på.

För alla genres, medtag gärna dräkt/hantverk.

❤ Beskrivningar av kvinnofrisyrer med tid för att

❤ Tydlig och heltäckande genomgång av dräktens

prova själv.

betydelse för lajvupplevelsen och hur du kan

Hantverk/Teknik, Historiskt

arbeta praktiskt med din dräkt.
Hantverk/Teknik, Mysigt, Rollarbete

Gjutning 101
sön 13:00 – 15:45 LajvVerkstaden

Grundläggande HLR

Mathias Strand, Max Lundkvist

lör 17:00 – 17:45 Box 3

Vi går igenom grunderna och praktiken för gjutning

lör 18:00 – 18:45 Box 3

i sandform. Vi fokuserar främst på tenn men

sön 15:00 – 15:45 4:e Teatern

kunskaperna gäller för alla gjutbara metaller i sand.

Anders Palm, Ralf Wallen

Om du har en förlaga sedan innan som du vill gjuta
av så ta med den!
❤ Utökade hantverksskills förhoppningsvis och

Lär dig HLR. Hjärt- och lungräddning. Du får
grundläggande information och hur du ska tänka
och göra vid hjärtstopp av två HLR instruktörer.

snyggt bling!

❤ Grundläggande HLR utbildning.

Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt

På allvar

Historisk dans från 1200-tal till empir:
Grund
fre 19:00 – 21:45 Box 1
Susanne Staaf
Lär dig dansa danser från medeltiden och fram
t.o.m. empiren. Inga förkunskaper krävs utan vi
börjar på en basnivå och ser hur långt vi hinner.
❤ Lära sig olika danser från de olika
århundradena samt lite etikettsregler.
Drop-In, Historiskt

PROLOG 2015 !12/!45

Historisk dans från 1200-tal till empir:
Avancerad

Kantvävning
sön 10:00 – 12:45 LajvVerkstaden

sön 10:00 – 12:45 Box 1

Jan Olsson

Susanne Staaf

Vill du göra dina lajvkläder ännu snyggare, lägga till

En lite mer avancerad dansworkshop med svårare

den där extra detaljen som får den att stå ut?

danser från de olika århundradena, kräver att man

Välkommen då till en workshop i kantvävning!

har viss dansvana(eller har gått basworkshopen). Vi
går lite mer på djupet med steg, med
uppbjudningar och med hur man för sig.
❤ En fördjupad danskunskap.
Drop-In, Historiskt

Vi kommer att göra egna brickor och lära oss hur
man kantväver från början till slut. Ta med ett
plagg att kantväva eller så väver vi på ett stycke tyg.
❤ Översiktlig introduktion till kantvävning och
lite grundläggande om brickbandsvävning samt
handledning.

Impro!

Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt

lör 13:00 – 15:45 Box 2
sön 13:00 – 15:45 Box 3
Erika Stark

Kroppar och status
lör 19:00 – 20:45 Box 3

Sluta grubbla. De mest originella och intressanta

Elvira Fallsdalen, Lukas Renklint

idéerna ligger ofta nära till hands. Så sa improns

Vi kommer att varva korta föreläsningsmoment

pionjärer och utvecklade en teknik för att nå den

med praktiska workshops om hur vi tänker kring

fantasi och spontanitet som finns i alla människor

kroppar och statusspel. Fokuset ligger på hur stora

och som är grunden för bra berättelser. Det är en

och små kroppar bemöts och hur du kan utnyttja

djupdykning i det undermedvetna som kan leda till

det. Hur förhåller sig en lång, bredaxlad kropp

skratt, gråt och okontrollerat ordbajsande.

gentemot en kort? Du kommer få känna och prova

❤ Deltagarna ges olika tekniker för att utveckla

hur du kan använda din kropp för att ge en annan

karaktärer, dialoger och berättande.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, På allvar,
Rollarbete, Spelteknik

uppspel.
❤ Handfasta tekniker för att använda din kropp
som ett uppspel. Fysiska moment, praktiska
övningar.
Experiment, Lekfullt, På allvar, Spelteknik

! /!45 PROLOG 2015
13

Lajvbrainstormingsworkshop!

Måla fana på väggen

sön 14:00 – 15:45 Lådan

fre 19:00 – 20:45 Ateljen

Susanne Vejdemo

sön 14:00 – 15:45 Ateljen

Vi brainstormar våra bästa, galnaste och konstiga

Torbjörn Walberg

lajvidéer mot fulländning. Post-it-lappar, mycket

Lär dig tillverka fanor, vimplar eller banér genom

bejakande, te, kaffe och full kreatitivtetsrulle!

att måla på sidentyg.

Alla idéer på alla stadier är välkomna: från "jag
behöver bara en perfekt lokal - ge mig tips" till "jag
vill typ göra ett postapträdgårdstomtemusikallajv"

❤ Deltagaren lär sig hur man skapar en
pappersmall, för över denna till ett tunt sidentyg
och sedan målar tyget. Detta kan användas för att
göra fanor, vimplar och andra fälttecken för

till "nån annan borde göra nåt med Narnia".

lajvbruk.

❤ Deltagare kommer ett steg närmare att sätta

Hantverk/Teknik, Historiskt

upp (nu, nästa år, om tio år) det där lajvet de gått
och funderat på.
Arrangörsfokus, Drop-In, Lekfullt, Mysigt

Mitt första förband och jag
fre 17:00 – 18:45 Kupolen

Lajvdesign och platser
lör 22:00 – 23:45 Lådan
Elin Dalstål
Med hjälp av metoder från arkitektur och
stadsplanering kommer vi utforska hur man kan
använda den fysiska platsen i lajvdesignen.

lör 21:00 – 22:45 Special 1
Jan Åke Fonnaland
På temat blödningar varvar jag teori och praktik för
att lära ut vad jag kan om ämnet. Fokus kommer att
ligga på vad vi kan göra med ett vanligt första
förband. Vi tittar på några olika typer av förband
och provar dem utifrån troliga scenarion.

Vi kommer arbeta en del utifrån kartor men även

❤ Deltagaren skall efter genomgången workshop

röra oss runt i konventslokalen för att titta på hur

kunna identifiera och stoppa olika typer av

platser skulle kunna användas.

blödningar.

❤ Testa och diskutera kring hur man kan använda
platsen lajvet utspelar sig på i speldesignen.
Arrangörsfokus, Experiment, Spelteknik
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Mönstra läder

Polskeworkshop

fre 15:00 – 18:45 Ateljen

lör 15:00 – 16:45 4:e Teatern

Maria Rodén

Carl Nordblom, Sofia Bertilsson

Lär dig ett sätt att mönstra läder med hjälp av

Virvla runt i en dans som aldrig vill ta slut. Lär dig

punsar. Vi går igenom processen från början till

den ädla konsten att ta sig runt i en polska, så att

slut och passar samtidigt på att göra en så kallad

du kan dansa hela nätterna på nästa

jaegerväska, en väldigt enkel variant av väska som

spelmansstämma eller under ett torn i Visbys

knappt kräver några sömmar.

ringmur. Eller kanske på det där folkdanslajvet som

❤ En mönstrad jaegerväska och kunskapen om

någon borde arra.

tillverkning och mönstring.

❤ Vi lär dig grunderna i att föra och följa i en

Hantverk/Teknik

vanlig polska (Bingsjöpolska).
Fartfyllt, Lekfullt

Nu dansar vi!
fre 20:00 – 23:45 ABF Stora

Sångskrivande för Lajvet och Livet

Mikaela Lindh

fre 20:00 – 21:45 Kupolen

Vi dansar pardans av olika slag, foxtrot, blues,

David Bergkvist

tango, folkdans och vad mer vi kan komma på.

Få är de lajv som inte blir påtagligt bättre av att

Ta gärna med egen musik.

besjungas. Här erbjuds konkreta tips och utrymme

❤ Dans

att öva på detta värv! Skapa en ny sång eller gör

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

klart en gammal.
Först blir det miniseminarium med tips och tricks,

Örtlära och historiskt inspirerad tandkräm
fre 15:00 – 16:45 Kupolen

sedan skrivarstuga och till sist valfritt framträdande
inför gruppen för de som vill pröva sina vingar.

sön 14:00 – 15:45 Kupolen

Inga förkunskapskrav.

Mia Welander

❤ Feedback, tekniker, tips - och kanske en färdig

En kortare föreläsning om vad man kan använda

sång! Ta gärna med egna instrument.

sig av i naturen medicinskt/hygieniskt, samt

Hantverk/Teknik, Lekfullt

tillverkande av historiskt inspirerad naturvänlig
tandkräm. Ett måste för alla som vill spela
apotekare/häxa, eller bara vill lära sig hur man
hittar resurser ute i naturen.
❤ Grundkunskap örtlära/naturmedicin, samt
egentillverkad tandkräm
Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt

! /!45 PROLOG 2015
15

Sjukvårdspel - tips och trix

Skafta en Kniv

sön 10:00 – 12:45 Akvariet

lör 13:00 – 16:45 Ateljen

Sara Zackrisson Andersson

Anders Johansson

Lär dig enkla tekniker för att gestalta sjukvårdare

På workshopen får deltagarna hjälp att skafta en

på ett trovärdigt sätt.

enkel täljkniv. Ett verktyg som du kommer har stor

Jag hämtar inspiration från riktiga

nytta av i dina kommande hantverksäventyr.

undersökningstekniker och anpassar dem för

Vill du skafta någon annan kniv än en täljkniv kan

lajvbruk. Jag tänkte också diskutera bakomliggande

du ta med ett eget knivblad. Vill du ha ett särskilt

orsaker till varför man gör de olika

material i skaftet går det bra att ta med detta också,

undersökningarna, samt vad för typer av skador

betänk torktider på lim som du tar med.

som kan vara intressanta och lämpliga att spela på.

❤ 1. Föreläsning (teori) 2.Workshop (Praktik) 3.

❤ Utveckla sitt sjukvårdsspel

En färdig täljkniv

Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

Hantverk/Teknik

Skadesminkworkshop

Skjut som ett proffs

lör 19:00 – 20:45 LajvVerkstaden

lör 21:00 – 22:45 Special 3

Alva Harju Jansson, Nova Norell

Terje Walberg

En workshop där vi tillsammans delar med oss utav

Detta är workshop i lajvarmborstskytte, med fokus

våra bästa tips kring smink som specialeffekt på

på att använda de tekniker och rön utarbetats om

lajv. Vi kommer lära ut några enkla "skador" som

fältskytte i krig och fred under de senaste hundra

passar till olika typer utav lajv men framför allt vill

åren. Den är uppdelad i en kortare teoridel med

vi att ni ska dela med er utav era bästa tips!

historik och teknik, och ett längre skjutpass, där vi

❤ Få chansen att utbyta tips och trix inom

övar mot måltavlor. Ingen förkunskap eller

skadesminkning.

utrustning krävs. Leds av utbildad skjutinstruktör.

Hantverk/Teknik, Lekfullt, Mysigt

❤ Ha kul med lajvarmborst och samtidigt uppleva
magin av att kunna träffa utan att alls sikta.
Experiment, Fartfyllt, Hantverk/Teknik,
Spelteknik
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Skulptera med greenstuff

Snören, snoddar och flätor

fre 21:00 – 23:45 Ateljen

fre 19:00 – 20:45 LajvVerkstaden

Maria Rodén

Maria M. Broman, Nina Trolllis Abrahamsson

Du lär dig hur du kan skulptera mindre föremål i

Vi visar hur du kan göra ett gäng olika tvinnade

greenstuff (en slags tvåkomponentslera),

och/eller flätade snoddar och band att knyta, fästa

exempelvis göra märken, sigill, original till

eller dekorera med. För du vet aldrig när du

gjutningar, med mera. Greenstuff är väldigt

behöver ett snöre!

lätthanterligt och enkelt att arbeta med hemmavid.

Delvis HK/purjo - Ibland har vi till och med fynd

❤ Kunskapen om greenstuff som material samt ett

att hänvisa till! ;)

eller flera föremål av greenstuff.
Hantverk/Teknik

❤ Snoddar och flätor att knyta, fästa, dekorera
med.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt,
Mysigt
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Spelleda blackboxlajv

Teknikhörna

lör 15:00 – 17:45 ABF Stora

På torget under hela konventet

sön 13:00 – 15:45 ABF Stora

Cecilia Dolk, Cornelia Karlslund, Henrik

Morgan March

Esbjörnsson

Vi tittar på olika tekniker för att spelleda ett

Intresserad av elektronik? Har du en idé till den

blackboxlajv. Dramarturgi, bryta spel, vad vi tittar

bästa specialeffekten någonsin? Kom till

efter och hur vi kan driva berättelsen framåt. En del

Teknikhörnan och laborera, bygg en modell av

föreläsning, en del praktiskt prova på. Vi utgår ifrån

magikerns drömtorn, undersök hur användbart

När våra öden möts, men teknikerna kan användas

svärdet sting skulle vara. Drop-in under hela

till alla friform och kammarlajv.

konventet.

❤ En workshop om att regissera och spelleda ett

❤ Deltagare inspirerar och inspireras kring

black box lajv/friform scenario/kammarlajv.

teknik, byggnationer och elektroniska

Arrangörsfokus, Lajv som varit, Lekfullt,

specialeffekter.

På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

Drop-In, Experiment, Hantverk/Teknik,
Lekfullt, Mysigt

Stygn att leka med
lör 19:00 – 20:45 Kattvakten

Termoplastik-få det "perfekta" leendet

sön 11:00 – 12:45 Nattvakten

lör 19:00 – 20:45 Special 1

Anna-Maria Odén

sön 14:00 – 15:45 Special 1

En workshop i broderi där vi går igenom olika stygn

Emily Hultman

att dekorera med. Vi går igenom och testar

Lär dig tillverka löständer av termoplast och få en

förstygn, stjälkstygn, kedjestygn, läggsöm, &

introduktion till detta underbara material och dess

franska knutar. I mån av tid pratar vi om olika

mångsidiga arbetsområden.

tekniker & knep i broderandet generellt. Med hem

❤ Deltagaren lär sig tillverka ett par egna

får man en egensydd provlapp, ett stygnhäfte &

löständer i termoplast direkt i dennes mun för att

självförtroende att dekorera sina lajvgrejer.

sen måla dem.

För nybörjare.

Hantverk/Teknik

❤ Deltagare lär sig grunderna i broderi och minst
5 enkla stygn.

Testing opt- in & out mechanics for

Hantverk/Teknik

Inside Hamlet
fre 17:00 – 18:45 Box 2
Bjarke Pedersen
We will test and work on the opt-in and opt-out
mechanics for Inside Hamlet making them better
and ready to be used for the larp.
❤ Help create safety rules and test out new
mechanics.
In English, Spelteknik
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Vad är Sanctera?
sön 10:00 – 11:45 Kupolen
Erika Eriksson, William von Hofsten
En workshop kring världen som kampanjen
Drömmen om Sanctera utspelar sig i. Ett öppet
deltagarforum där arrangörsgruppen svarar på
frågor, diskuterar världen och regler samt utvecklar
och skapar världen tillsammans med deltagarna.
❤ Svar på frågor och funderingar om världen
Testa på Hjälteblod

Sanctera samt kampanjens vision och
arrangörsgruppens mål.

lör 15:00 – 16:45 Special 3

Drop-In, Mysigt, Rollarbete, Spelteknik,

Andreas Markehed, Ems Nydegger, Frida

Teoretiskt

Karlsson
På Projekt Lazarus: Spiraltornets fall 2-5 juli 2015

Workshop om workshops

kommer Hjälteblod att gestaltas. Hjälteblod är en
in-lajv sport som kommer att gestaltas med hjälp av
metatekniker för att minimera fysiska offegenskaper. Sporten baseras på jugger från filmen
Salute of the Jugger. Kom i bekväma kläder.
Hjälteblod, svett och dårar!
❤ Lär dig grunderna i sporten hjälteblod.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

The last dance

lör 13:00 – 14:45 ABF Stora
sön 11:00 – 12:45 ABF Stora
Mimmi Melkersson
Vi kikar på hur man kan använda workshops inför
lajv, både som enskild lajvgrupp och som arrangör.
Fokus kommer ligga på erfarenheter från lajvet
Lindängens Riksinternat som jag var med och
arrangerade 2013 och 2014; hur den workshopen
var utformad och varför.
❤ Deltagarna får prova på och fundera kring

lör 22:00 – 23:45 ABF Stora

olika workshopsövningar för roll-, relations- och

Morgan March

fiktionsskapande.

Kommunikation främst via dans. Efter fler år av

Arrangörsfokus, Rollarbete, Spelteknik,

olika experiment så kommer här sista höjdpunkten,

Teoretiskt

The last dance.
Detta är inte en workshop, utan snarare ett lajv,
men vi kommer inte att spela specifika roller utan
mer typ oss själv uttryckta i dans. 30 min
uppvärmning, 75 min dansimprovisation.
❤ Möjlighet att uppleva icke-verbal
kommunikation, dans, närhet och koppling.
Drop-In, Experiment, Fartfyllt, Lekfullt,
Mysigt, På allvar, Spelteknik
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UTVECKLINGSFORUM
Alla ska lajva!

Att lajva utanför könsnormerna

lör 16:00 – 17:45 Akvariet

sön 13:00 – 14:45 4:e Teatern

Artur Hulu

Valentin Öckinger

För att lajvsverige ska kunna fortsätta vara levande

En programpunkt endast för personer med

behöver vi säkra återväxten. I detta

transerfarenheter (transpersoner, icke-binära,

utvecklingsfourm diskuterar vi hur vi kan få fler att

personer med transbakgrund, personer som bryter

vilja prova på lajv, hur vi hjälper de som är nyfikna

normerna kring kön och könsidentitet m.fl). Vi vill

att åka på sitt första lajv, hur vi gör lajv mer

skapa ett tryggt rum för diskussioner om

tillgängligt, hur vi blir bättre på att marknadsföra

transidentiteter och lajvande, både ur binärt och

oss och hur vi kan sänka trösklarna.

icke-binärt perspektiv. Vilka utmaningar finns? Vad

❤ En möjlighet för deltagarna att inspirera/

är extra kul?

inspireras och få idéer om hur man kan locka fler

❤ Ett tryggt rum för personer med

att börja lajva.
Arrangörsfokus, Teoretiskt

Att jobba sig ur krisen
fre 15:00 – 16:45 Special 1
Sebastian Utbult
Inför lajvet Hinterland håller vi ett
utvecklingsforum där vi gemensamt diskuterar
praktiska saker man kan arbeta med i ett
katastrofscenario och praktiska överlevnadstips att
gestalta i lajvformat, t.ex olika sätt att hålla sig
varm, producera mat och verktyg mm.
❤ Var med och ta fram praktiska uppgifter för ett
katastroflajv
Drop-In, Hantverk/Teknik

transerfarenheter (binära och icke-binära) att
diskuterar och ventilera kring lajv.
Mysigt, På allvar

Bipolär och lajvare
fre 19:00 – 20:45 Lådan
Frida Jacobson
Information om bipolär sjukdom med efterföljande
diskussion om vad man kan göra för att underlätta
för sig själv eller andra med sjukdomen, innan,
under och efter lajv. Jag berättar utifrån mina egna
erfarenheter som bipolär (dvs manodepressiv).
❤ Information och diskussion där deltagarna lär
sig mer om bipolär sjukdom i samband med lajv.
På allvar
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Designa lajv för alla sinnen

Lajvby Finnåker

lör 12:00 – 12:45 Akvariet

fre 17:00 – 18:45 Akvariet

Erik Pihl

Cecilia Dolk, Charlotte Brolin, Henrik Esbjörnsson,

Gör ditt lajv till mer än en 360-graders upplevelse,

Thor Forsell

stimulera alla sinnen genom sensory design / 5:1

Drömmar kan bli verklighet - en lajvby i

design! Efter en presentation av hur detta gjorts på

fantasymiljö planeras i detta nu. Projektet ägs och

tidigare lajv, i Sverige och utomlands, så har vi en

drivs av Svenska kyrkans unga, kom och var med i

diskussion om hur det kan vidareutvecklas och bli

utvecklingen av projektet.

ett kraftfullt redskap för att boosta lajvupplevelser.

Vi vill veta vad lajvsverige vill ha, behöver och

❤ Lajvarrangörer och gruppledare får ett redskap

drömmer om.

att ordna ännu mer intensiva och känslomässiga

❤ Möjlighet att vara med i startgroparna av ett

spelupplevelser

av de mest ambitiösa lajvbyprojekten någonsin.

Arrangörsfokus, Spelteknik

Drop-In, Hantverk/Teknik, Lekfullt, På
allvar
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Lajvsinne?
lör 20:00 – 21:45 Nattvakten
Patrik Frank
Lajvsinne är ett gammalt älskat och avskytt
samlingsbegrepp på hur man bör bete sig på ett
lajv. Jag tror att lajvsverige behöver en allmän
uppförandekod, en minsta gemensamma nämnare
för hur man bör bete sig på de allra flesta lajv. Här
diskuterar vi det gamla begreppet och försöker se
om det kan finnas ett behov av att definera ett nytt
begrepp.
❤ Deltagaren får en insikt i hur andra tycker man
bör bete sig på lajv och förhoppningsvis få med sig
en uppförandekod.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Spelteknik, Teoretiskt

Larp Men Unite
fre 17:00 – 18:45 Lådan
Johannes Axner, Michael Hemmingsson
För alla som identifierar sig helt eller delvis som
män eller bemöts som män.
Ett gruppsamtal med avstamp i facebookgruppen
Larp Men Unite.
Hur drabbas män av icke-jämställda miljöer? Vilka
strategier kan män ha för ökad jämställdhet? Hur
kan män vara bra allierade till andra? Hur tar vi
med oss insikter om jämställdhet ut på lajven?
❤ Utrymme att tala om mansfrågor inom
jämställdhet och feminism.
På allvar

Nätverka mera!
lör 17:00 – 17:45 Kupolen
Charlotte Brolin
Under Sveroks Riksmöte beslutades det att
förbundet under 2015 ska driva olika nätverk för
intressegrupper inom Sverok. Har du idéer på hur
ett nätverk kan vara utformat? Vad skulle du eller
din förening vilja ha ut av ett nätverk?
Programpunkten riktar sig till alla oavsett
erfarenhet. De går även bra att bara komma och
lyssna om du är nyfiken.
❤ En möjlighet att diskutera dina behov och
önskemål med en ledamot i Sveroks
förbundsstyrelse.
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Prylar, artefakter och ett och annat lik

Vad säger visionen?

lör 15:00 – 16:45 Nattvakten

sön 10:00 – 11:45 Kattvakten

Anna Sortti, Jenny Fornell Hjelm

Andreas Markehed

Ta del av historier om rekvisita på lajv. Vad är

Att ha en stark och tydlig vision för ett lajv är ett

lajvrekvisita? Hur har du upplevt den? Var den

kraftfullt kommunikationsverktyg som många lajv

underbar, tråkig eller alldeles, alldeles

använder sig av. Vad kan du säga med din vision,

fruktansvärd? Vi berättar våra historier, ni berättar

till deltagare såväl som till arrangörer?

era. Ingen rekvisita behövs. Historierna står i fokus

Forumet inleds med en kort föreläsning som följs

på detta utvecklingsforum.

upp av en workshop där du tillsammans med andra

❤ Lyssna, berätta, inspireras och dela dina

utformar en vision för ett fiktivt slumpgenererat

historier om rekvisita på lajv.
Mysigt, Teoretiskt

lajv.
❤ Hur du som arrangör så kommunicerar med
lajvets vision. Vad du som deltagare kan vänta dig

Religioner och ritualer
fre 15:00 – 16:45 Akvariet
Tomas Walch
"Avgörelsens tid" som jag sätter upp i vår utgår från
verklig religion och äkta gudstro, något många ser
som kontroversiellt. Passet innehåller en workshop
där vi i grupper designar inlajv-ritualer utifrån
olika mål och förutsättningar + ett forum för öppet
utbyte av idéer om religion på lajv. Respekt för
religiösa övertygelser anbefalles.
❤ Utforska hur lajv bäst konstrueras med hänsyn
till äkta religiös tro, samt ställa frågor om
kommande "Avgörelsens tid".
Experiment, På allvar
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av ett lajv från dess vision.
Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

FÖRELÄSNINGAR
40-talets frisyrer, lägga och styla hår

Att tänka på för ett inkluderande event

sön 10:00 – 11:45 Hörsalen

lör 15:00 – 15:45 Hörsalen

Sofia Bertilsson

Josefin Westborg

Med hjälp av modeller och tv-magi (ni vet tv-kockar

Vad är bra att tänka på om man vill göra sitt event

som har förberett maten dagen innan) kommer jag

så inkluderande som möjligt? Här kommer jag

visa hur en kan lägga håret som en lade det när min

presentera några grundläggande saker som kan

mormor Stina var ung. Bilder, lite frisyrhistoria,

vara bra att tänka på oavsätt om det är ett litet lajv

demonstration av hårläggning, hur en borstar ut

eller stort konvent.

det lagda håret och hur en sen kan forma frisyrer på

❤ Bli en bättre arrangör för fler.

lockarna utlovas. Kvinnligt kodade frisyrer.

Arrangörsfokus

❤ 40-talshårnörderi i bästa form. Hela vägen från
nyduschad till redo att möta världen i 40-talssvall.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Historiskt,
Lekfullt

Att utnyttja lajvmusikwikin
lör 14:00 – 14:45 Elektra
Solvej von Malmborg

Att opta in och opta ut - designa för säkerhet
lör 21:00 – 22:45 Hörsalen
Johanna Koljonen
Att delta i ett lajv är alltid en frivillig, aktivitet, som
inte bara kräver deltagarnas medgivande i början

Lajvmusikwikin, en databas för lajvmusik, är under
uppbyggnad! Vad kan den användas till och hur
kan du bidra till innehållet? Jag går igenom
- wikins uppbyggnad
- hur man lägger till nytt material

utan löpande under hela tiden. Föreläsningen

- funderingar kring upphovsrätt.

beskriver en praktisk attityd för tänka på säkerhet

Vi avslutar med en sångstund för de som vill!

på lajv, både för individen och communityt, som

Ta gärna med en pryl med internetläsare.

inte handlar om att förbjuda saker utan istället att

nyfiken.net/lajvmusik

möjliggöra att folk kan göra bra val.

❤ Deltagarna får sig en uppfattning om

❤ Metoder för att designa för säkerhet på lajv

möjligheterna med lajvmusikwikin och hur de kan

På allvar

bidra med innehåll.
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Best of Arrtankar

Damkläder 1800-1990, så fuskar du looken

sön 14:00 – 14:45 Hörsalen

sön 13:00 – 13:45 Hörsalen

Annica Strand, Sofia Stenler

Anneli Friedner

Två av tre anonyma djur som driver bloggen

Jag är lärare och klädnörd av rang. Nu tänkte jag

Arrtankar berättar om sina erfarenheter och

dela med mig av 45 minuter modehistoria på en

lärdomar av att sätta upp lajvet Last Will två

väldigt grundläggande nivå. Vi tittar på typiska

gånger.

drag, silhuetter och plagg i 200 års dammode. Vad

❤ Tips och trix och erfarenheter om hur man

är typiskt för modedräkter under 18- och 1900-

arrangerar lajv.

talen, och hur fuskar man ihop looken till ett lajv

Arrangörsfokus

utan att ruinera sig?
❤ Trekvarts timme modehistoria och verktyg för
att bygga ut din lajvgarderob.
Historiskt, Lekfullt
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Deltagande berättande - universitetskurs i
lajvarr

Etnicitet och lajv 2.0

lör 12:00 – 12:45 Kupolen

lör 16:00 – 16:45 Hörsalen

I höst kan lajvarrangörer gå en specialutbildning på

Anna Erlandsson, Eva Wei

Stockholms Dramatiska Högskola. Kursen är

En genomgång av hur den framskridande

anpassad för studenter från hela landet och

främlingsfientligheten i samhället påverkar

internationellt (med delar på distans). Helfart, 30

lajvhobbyn och individer med utomnordiskt

universitetspoäng, start HT15.

utseende. Under föreläsningen varvas personliga

Kursansvariga Christopher & Josephine berättar
mer! Etablerade svenska lajvarrangörer och
internationella experter är inbjudna.
stdh.se/utbildningar/fristaende-kurser/
deltagande-berattande-design-och-produktion
❤ Deltagaren får en tydlig bild av kursen, hur
man ansöker och tar med sitt eget lajvprojekt in i
kursarbetet.
Arrangörsfokus

Designa trolldrycker
lör 19:00 – 20:45 Akvariet
Staffan Rosenberg
Hur designade vi systemet för att blanda
trolldrycker på College Of Wizardry? Vad var målen
med designen och vilken typ av spel ville vi forma
och främja med den? Potionssystemet på CoW är
ett mycket bra exempel på hur man kan göra

anekdoter med en genomgång av ett antal för
diskussionen relevanta termer och tips på
antirasistiska handlingar och varför dessa är så
viktiga för ett inkluderande klimat.
❤ Vi erbjuder en inblick hur det kan vara att vara
lajvare med ett utomeuropeiskt utseende i en allt
mer främlingsfientlig värld och tips och tankar på
hur man blir en god allierad.
På allvar

Focused experience design for larp
lör 17:00 – 18:45 Elektra
Peter Munthe-Kaas
A presentation and following discussion of a larp
design philosophy based on "design for
experience”. Introduces tools which makes it
possible to get to the core of your design and
communicate it clearly to the players.

funktionell design av aktiviteter på lajv och hur

Followed by a workshop/discussion.

man kan skapa speldrivande situationer och

❤ New perspectives on how to think about

speldrivande mekaniker.
❤ Förståelse för hur potionssystemet var designat
till CoW och insikter kring hur man kan designa

designing larps and concrete tools for defining and
communicating larp experiences
Arrangörsfokus, In English

aktiviteter på lajv.
Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik, Lajv
som varit, Teoretiskt
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Inuti glasbubblan - Sexuella övergrepp &
Gambesoner, panzar och 5000 stygn

förövare

lör 20:00 – 20:45 Hörsalen

lör 17:00 – 18:45 Hörsalen

Carl Nordblom, Gill Edgar

Anna Erlandsson, Eva Wei, Maria Rodén

Dumbitiösprojekt - ett av de bättre orden på att

Lajv är inte en skyddad värld. Det har visat sig

göra sig en gambeson, tidsslukaren är ett annat.

finnas flera förövare inom lajvvärlden som begått

Men är det verkligen så farligt? Behöver det vara

sexuella övergrepp, ofta upprepade gånger. Många

svårt? Vi hävdar bestämt nej.

lajvare känner ett offer, få vet att de känner en

Herrarna Nordblom och Edgar guidar er i

förövare. Hur hanterar vi förövare och sexuella

gambesondjungeln, allt för ett snyggare lajvsverige.

övergrepp som deltagare? Som arrangör?

❤ Kunskapen att lyckas göra sin egna gambeson.

Vi går också igenom hur viktigt det är att ta

Hantverk/Teknik, Historiskt

ställning och agera.
❤ Föreläsning med diskussion efteråt där fokus
ligger på övergrepp och sexuella förövare i
lajvvärlden samt hur man som arrangör och
deltagare hanterar dessa.
På allvar
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Könsidentitet och lajv

Larping in the shadow of oppression

lör 12:00 – 12:45 Lådan

lör 14:00 – 14:45 Hörsalen

Valentin Öckinger

Martin Nielsen

Hur kan lajv användas för att utforska ens "off"-

Over the past five years, the Norwegian NGO

könsidentitet? Vad är egentligen en könsidentitet

Fantasiforbundet has used larp as a tool to build

och går det att se på någon vilken könsidentitet den

civil society in Belarus, Palestine and refugee camps

har? Vad är någons "riktiga" kön och vad betyder

in Lebanon. While the challenges are different, the

det att "passera"?

population in all of these countries are facing

❤ Grundkurs i könsidentiteter och vad det har

oppression in their daily life. How does the ability

med lajvande att göra.

to play and larp survive under such conditions?

På allvar

❤ An quick historical overview of how it has been
working with larp in three different countries with

Lajvstrid och genus
sön 15:00 – 15:45 Hörsalen
Anna Rosengren, Emma Walett, Martin Lysén,

political oppression
Drop-In, In English, Lajv som varit, På
allvar

Robert Östberg
Lajvstrid med boffervapen är en aktivitet som ofta

Militärteori och stabsarbete

väcker starka känslor och där det kan finnas stora

fre 17:00 – 18:45 Hörsalen

skillnader i lajvares inställning hur det ska gå till.

Johan Resare

Föreläsningen kommer att visa på hur strukturella

En introduktion och idéer kring hur militära staber

och och tänkta skillnader påverkar vår uppfattning

kan gestaltas på lajv. Vi kommer att titta närmare

av och våra premisser för att delta i lajvstrid med fri

på hur en riktig militär stab arbetar, på militär

fäktning.

organisation och taktik. Från utgångspunkt i hur

❤ Du kommer att få tankeredskap och kunskap

detta kan anpassas för att generera spelöppningar

om hur du kan göra lajvstrid mer inkluderande

samt öka känslan av realism på krigs- och

och intressant för fler lajvare.

soldatlajv.

Teoretiskt

❤ Idéer för den som vill gestalta ett militärt befäl
på krigs- eller soldatlajv.
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Prettolajv och fulkultur
lör 12:00 – 12:45 Hörsalen
lör 20:00 – 20:45 Kupolen
Adam Snygg
Hösten 2014 skrev jag en kortare uppsats om
kulturellt kapital i lajvsverige. Resultatet blev
riktigt intressant och förklarar mycket hur lajvare
ser på sig själva och sin hobby, på vad som är fint
och vad som är fult, vad som är ens guilty pleasure
och vad som ger en status. Det är vad denna
föreläsningen handlar om.
❤ En föreläsning som ämnar att ge större
förståelse om hobbyns strukturer och status, i
form av vilka lajv som är "fina".
Teoretiskt

Producenten gör entré
Plåtslagning och rustningssmide
fre 20:00 – 21:45 Hörsalen
Jan Olsson
Om teorin bakom plåtslagning och formandet av
plåt. Genomgång av de grundläggande teknikerna
för kallsmide och de teoretiska verktyg som krävs
för att börja forma din egen rustning. Vad händer
egentligen med plåten när man slår på den och hur
utnyttjar vi det för att forma den efter vår vilja?
❤ En lekman förklarar teorier bakom
rustningssmide.
Hantverk/Teknik, Historiskt

fre 18:00 – 18:45 Elektra
lör 14:00 – 14:45 Lådan
Tomas Walch
Vad gör egentligen en producent, och varför
behöver alla lajvprojekt en? Om man tror att hen
bara är den som fixar det praktiska missar man
rollens viktigaste funktioner, och ens lajv kommer
bli lidande. Detta är tyvärr det vanligaste idag.
Som exempel har jag tänkt använda bl a "The
Monitor Celestra" som jag var huvudproducent för.
❤ En presentation av vad en producent gör (nej
det är inte att fixa det praktiska) och varför alla
lajvprojekt behöver en.
Arrangörsfokus, Lajv som varit
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Sy tält - 50 % optimism och 200 % galenskap

Varför informationsdesign?

fre 16:00 – 16:45 Hörsalen

lör 17:00 – 17:45 Lådan

Joakim Mörk

Belinda Ekström, Daniel Kvarnström

Om du är intresserad av att sy ditt eget tält, nyfiken

Har dina deltagare svårt att hitta och ta till sig den

på hur andra gör det eller själv vill dela med dig av

information du kämpar med att få ut? Läser de inte

ditt kunnande så finns här ett strålande tillfälle att

utskicken trots att ALLT står där? Vi lägger

lägga näsan i blöt. Föreläsningen leds av tältmakare

arrangörsfokus på informationsdesign och går

Joakim Mörk, med fokus på hantverk och material.

igenom grunderna i hur du når ut med viktig

❤ Deltagare lär sig en del om hur man syr

information. Lär dig vad du kan göra för att hjälpa

storslagna tält och paviljonger.

dina deltagare bli mer förberedda inför

Hantverk/Teknik, Historiskt

arrangemanget.
❤ Du får en grundkurs och några 'cheat codes' för
hur du bättre når ut till dina deltagare. Tips och
trix, does & dont's.
Arrangörsfokus, Teoretiskt
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FILMVISNING

Nordic Larp Talks

Treasure Trapped

fre 21:00 – 21:45 Elektra

fre 19:00 – 20:45 Elektra

lör 21:00 – 21:45 Elektra

fre 22:00 – 23:45 Elektra

Nordic Larp Talks är korta TED-inspirerade

lör 19:00 – 20:45 Elektra

föreläsningar om den nordiska lajvkulturen. Här får

lör 22:00 – 23:45 Elektra

du chansen att se några av de bästa föreläsningarna

Ett gäng Brittiska dokumentärfilmare gav sig ut för

från 2014 och 2015.

att utforska vad lajv var med utgångspunkt i den

❤ Korta och kärnfulla föreläsningar om lajv.

Storbritannien och sen vidare mot resten av

Arrangörsfokus, Lajv som varit, Mysigt, På

världen. På årets Prolog visar vi resultatet.

allvar, Spelteknik, Teoretiskt

❤ Sverigepremiär av fartfylld
dokumentär om lajv.
Lajv som varit, Mysigt
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ÖVRIGT

Blues dancing

Godnattsaga

lör 21:00 – 21:45 ABF Stora

lör 00:00 – 01:00 Elektra

Peter Munthe-Kaas

sön 00:00 – 01:00 Elektra

Come have a nice, intimate hour of dancing.

Gustav Forne

Nothing more, nothing less. Ask someone to show

Jag läser högt ur Muminpappans memoarer av

you if you dont know how.

Tove Jansson. Kom och lyssna en stund på en

❤ Dance some blues.

klassisk godnattsaga, eller läs ett stycke själv om du
känner dig manad. Drop-in, ingen föranmälan.

Danceoke: Dansa loss!
lör 23:00 – 23:45 Box 1

❤ Ett mysigt avslut på dagen.
Drop-In, Mysigt

I 45 rafflande minuter så får du prova Danceoke.
En slags blandning av video och karaoke där alla
tillsammans dansar inspirerat av rörelser från
musik med musikvideor som spelas på projektor.
Drop-in under hela programpunkten.
❤ Dans, högt tempo och tokighet.
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt
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Hantverkshäng

Lajvpresentationer

fre 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

lör 10:00 – 11:45 Box 1

lör 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

Presentationer av årets lajv.

Kvällshäng med eget hantverk. Ta tid för

Kommer även att livesändas på nätet samt i andra

småpysslet du aldrig hinner göra eller kom med ditt

lokaler på Culturen.

stora projekt. Drop-In under hela programpunkten.

❤ En inblick i lajvåret 2015.

❤ Hantverk, pyssel och sällskap.

Drop-In, Lajv som varit, Lekfullt, Mysigt,

Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

På allvar

Lajvloppis

Lär känna nya människor

sön 10:00 – 13:45 Special 3

fre 22:00 – 23:45 Box 1

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker.

Den här programpunkten är för dig som vill lära

Ta med det du vill bli av med och kom hem med

känna nya människor under Prolog. Vi leder lekar,

något som någon annan vill bli av med. Det

övningar och samtal där du får träffa och prata med

kommer att finnas bord där du kan ställa ut dina

prologdeltagare som också vill lära känna nya

saker under loppistiden, du ansvarar själv för

människor. Alla moment är frivilliga och du är med

försäljningen av dina saker. Drop-In under hela

så mycket du vill.

programpunkten.

❤ Lär känna fler prologdeltagare

❤ Sälj och köp roliga lajvpryttlar.

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Drop-In
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Larp Women Unite - träff

Two rooms and a Boom

fre 19:00 – 21:45 4:e Teatern

fre 20:00 – 21:45 Nattvakten

Karin Edman

lör 12:00 – 12:45 Special 1

Träff för medlemmar i Larp Women Unite. Larp

Andreas Nilsson

Women Unite är en Facebook-grupp inriktad mot

En lek med två rum, en president och en bomb.

de som identifierar sig helt eller delvis som kvinnor

För det ena laget gäller att bomben finns i samma

eller av andra ses helt eller delvis som kvinnor.

rum som presidenten, för det andra laget gäller

LWU drivs på feministisk grund, men man behöver

motsatsen.

ej vara feminist för att vara med i gruppen.

Drop-In under hela programpunkten.

❤ En chans att träffa och umgås i verkligheten och

❤ En stunds intensiv interaktion.

få ett ansikte och en röst att relatera till.

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt

Drop-In, På allvar
Prologs avslutning
sön 16:00 – 16:30 Special 1
Prolog 2015 tackar för sig och resten av lajvåret
fortsätter.
❤ En skön avslutning på en härlig helg.
Mysigt
Prologs invigning
fre 14:00 – 14:45 Box 1
Den festliga invigningen med fartfyllt mingel och
inkluderande workshops.
❤ Några nya bekanta, viktig info och en bra start
på konventet.
Lekfullt, På allvar
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LAJVPRESENTATIONER

American Gods

Avgörelsens tid

Hösten 2015

1-3 maj 2015

Ett lajv inspirerat av Neil Gaimans bok American

Ett nyskapande lajv om vad eller vem Gud är, eller

Gods. Har du någonsin drömt om att vara

skulle kunna vara, bortom dogmerna, och om ett

gudomlig, nu har du chansen, men det är inte alltid

möjligt sätt att förhålla sig till denna Gud, och till

en dans på rosor...

varandra.

De gamla gudarna är döende, nya kommer i deras

Till sitt yttre har det formen av ett low-fantasy

ställe. Vad är du villig att offra för att överleva?

bylajv, stilen är enkel och kan liknas vid en cross-

Vilka tabun är du villig att bryta?

over mellan vikingatid och 1800-tal. Tyngden i det

När mänskligheten vänt gudarna ryggen, vad finns

här lajvet ligger på insidan.

då kvar?

avgorelsenstid.alternaliv.se
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Barbaricum: Ödesmark

Drömmen om Sanctera Del III: In i Elden

18-20 september 2015

16-19 Juli 2015

En romersk gränspostering vid Rhen har just fått

Del III i Kampanjen Drömmen om Sanctera. En

nya rekryter inskeppade. Men alamannerna håller

High Fantasy-kampanj med målet att vrida och

sig inte lugna på sin sida floden, utan har tagit sig

vända på klassiska Fantasyelement. Ett Annorlunda

över för att plundra, göra räder och visa sitt mod

Fantasylajv!

för gudarna.

sanctera.se

Ödesmark är ett stridsfokuserat lajv i
Stockholmstrakten med inslag av fri strid i skogen,
skriptade uppdrag och scener och maffiga religiösa
riter.
barbaricumlajv.wordpress.com

Drottningens sändebud - Del 14 i kampanjen
Kampen i Ringen
v. 28, 7-12 juli, 2015
Musik, sång och dans. Bastubad, långa gillen och
värdshuskvällar med mat, dryck och härlig
stämning. Rådslag, ting, religioner som möts och

Den Amerikanska Drömmen 2

ärofulla kamper av alla dess slag. Drama, tragik och

September 2016

ättepolitik - här finns något för alla och du är

En berättelse om en skara desperata människors

bjuden!

försök att bygga ett nytt liv i en sönderfallande

kampeniringen.se

värld, där svält, strålning och inbördeskrig ständigt
hotar.
usa.jollche.se

Hinterland
Maj 2015
Ett under-katastrofen-lajv som utspelar sig i

Diktatorernas stora möte
Våren 2015
Det finns endast hundra existerande länder kvar i
världen och ordet demokrati är inget som heller
existerat. Allt styrs av onda eller mer goda
diktatorer som de flesta inte vill annat än att vara
ensam kvar jorden i en enda stor nation. Efter att
Sverige gjort ett så stort anspråk på Europa året
1721 så inskaffade många andra länder Svenska
som andra språk och är idag det officiella språket.
www.thk.n.nu

samma fiktion som Ingenmansland,
Skymningsland och Landsväg.
beratta.org/hinterland

Innan allting tar slut
Tidig höst 2015
Innan allting tar slut är ett existentiellt lajv om vad
det egentligen innebär att vara människa. Historien
utspelar sig under ett dygn och frågan är; vad gör
man om man vet att allt kommer ta slut? Vidare är
lajvet ett formexperiment som kommer låta
deltagarna spela den absoluta huvudrollen i sin
egna berättelse men också statister i de andra
sidoberättelserna.
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It’s a Mans World

Lajvby Finnåker

Augusti 2015

Det talas, det viskas och det jobbas på för fullt -

Ett lajv om en värld utan kvinnor.

inom en snart framtid så kommer vi ha en lajvby i

Detta är en spegelvänd version av det

Sverige som inte bara är snygg, bra och fantastiskt -

ursprungligen norska lajvet Mad about the boy. Det

den är även tillgänglig, byggd för att stanna och vi

kommer bestå av enbart manliga roller, och handla

alla kan vara del av det.

om maskulinitet och den manliga könsrollen,
familjebildning och closure.

Mythas - Imperiets uppdrag

Lajvet kommer vara pay and play, med skrivna

Sommaren 2015

karaktärer och workshops på plats. Det är ett

Mythas är en ny fantasyvärld som i första hand är

weekend-långt arrangemang och kommer spelas i

skapad för lajv. Vi som skapat världen har blandat

Sverige.

bekanta fantasyinslag med nytänkande för att

nothingwithoutagirl.wordpress.com

skapa en unik lajvupplevelse. Imperiets uppdrag är
ett nybyggarlajv i bymiljö, samt ett lajv om mötet

Just a Little Lovin’ 2015
21 - 26 June
"1982: It was the summer AIDS came to
New York City"

mellan folk som tidigare varit helt okända för
varandra. Vi hoppas på kulturkrockar, spänning
och samarbete över alla gränser.
vargenlajv.se

A larp about friendship, desire and the fear of
death. Just a Little Lovin’ takes place on the 21st to
26th of June 2015, near Copenhagen – Denmark.
Played in English.
justalittlelovin.com

Projekt Lazarus presenterar
Spiraltornets Fall
2-5 juli 2015
Med bred dörr och högt i tak vill vi skapa en miljö
där det är lätt att komma in i lajvsverige.
Vi skapar tillsammans ett episkt fantasyäventyr där

Katrineholms Äventyrsklubb
Flera gånger under året
Även i år har Katrineholms Äventyrsklubb flera
arrangemang på gång! Vi berättar kort om vad som
händer i år.
lajv.nu
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du är huvudpersonen.
Med alltifrån referenser till nördklassiker till nya
blackboxgrepp vill vi ta med dig på ditt största
äventyr.
Tiden är inne, din legend börjar nu.
projektlazarus.se

Sigridsdotter

Täby Sommarlajv presenterar

14-17 maj

22-25 juni samt 27-30 juli

Sigridsdotter är ett lajv om tio familjer som möts

Ung fritid i Täby arrangerar återigen två

för att fira Svennbalen, en tillställning för att gifta

sommarlajv.

bort sina söner. Lajvet utspelar sig i ett alternativt
matriarkalt Sverige. Lajvets fokus kretsar kring

Helgrindsdalens Hemlighet

könsnormer, hur vi skapar normer och bibehåller

För åldrarna 11-14. Ett nybörjarvänligt äventyrslajv

dem. Förhoppningen är att lajvet genom att vända

med skatter och uppdrag. Pedagogiska workshop

på perspektiven ska ge en möjlighet att titta på vår

på förmiddagarna.

verklighet ur nya vinklar.
mariajaja.wix.com/sigridsdotter

Vänner & Fränder? Belägring.
För åldrarna 15-ca 20. Ett intrig och relationslajv

Storm över Königsberg

med inslag av misär.

Oktober 2015
Krigs- och kostymdrama med betoning på både
stämning och dramatisk handling, som utspelar sig
på en gård i Ostpreussen hösten 1944. Som

I båda lajven ingår en gemensam förberedelsevecka
där du kan skapa din dräkt och roll.

deltagare iklär man sig rollen som bombflykting
eller gårdsfolk. Höga krav på historisk äkthet för
personlig utrustning, karaktärer och skeende, samt
så långt vi bara kan vad gäller området.
Ett samarbete mellan Fronthistoriska Föreningen
och Alternaliv.
Facebooksida: Storm över Königsberg
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Samlarens gåta

Varelsernas skog

26-28 juni

Sommaren 2015

Välkomna till ett klassiskt piratlajv!

Efter att Sverige tog över Norge, Danmark och

Samlarens gåta utspelas i en fiktiv 1600-1700-tals

Finland så har brottsligheten ökat markant och

värld inte helt olik vår. Kom och upplev myter och

fängelserna är överfulla. Nu fraktas tunga

gåtor och diskutera sjöjungfrur och sjunkna

brottslingar till ett avlägset område utanför

civilisationer. Anordnas av Katrineholms

Stockholm. Detta är ett forskningsområde som med

Äventyrsklubb på ett stämningsfullt område

uppdraget att försöka skapa olika livsformer. Hit

utanför Katrineholm.

skickas folk för att försöka överleva ett stort test: att

piratlajv.se

klara sig i skogsområdet med de misslyckade
varelserna.

Thule-kampanjen: Minilajvhelg 2015

thk.n.nu/overlevnads-lajv

4-6 september 2015
Den episka sagan om kampen mot Fursten av

Voidship Concordia

Margholien fortsätter i en svit länkade minilajv

September 2015

under en helg, från utforskandet av skuggvärlden

Retrofuturistiskt rymdskeppslajv inspirerat av

bortom en magisk port till politisk maktkamp bland

bordsrollspelet Rogue Trader. Bli en del av det

de allierade.

brokiga hovet på bryggan av ett jättelikt

thulekampanjen.se

rymdskepp, och utforska stjärnorna!
voidshipconcordia.se
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00:00

SOVSAL

WS / WORKSHOP

SOVSAL

FÖ / FÖRELÄSNING

ÖV
Godnattsaga

LA Om- och omoch omvården

WS
Frisyrworkshop
del 2. 1500-tal

WS
Frisyrworkshop
del 1. Vikingatid

UF Lajvby
Finnåker

UF Religioner
och ritualer

AKVARIET

UF / UTVECKLINGSFORUM

SOVSAL

WS Nu dansar
vi!

WS Forumspel

CULTUREN VÅN 1
ABF STORA

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR
DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG2015.SPELKONVENT.SE

LA / LAJV

SOVSAL

FI Treasure
Trapped

22:00 ÖV Lär känna
nya människor

SOVSAL

ÖV
Hantverkshäng

FI Nordic Larp
Talks

21:00

23:00

WS Snören,
snoddar och
flätor

WS Blandade
hantverk

LAJVVERKSTADEN

FI Treasure
Trapped

ÖV Larp
Women Unite träff

LA Bortom
Barrikaderna

ELEKTRA

19:00 WS Historisk
dans från 1200tal till empir:
Grund
20:00
LA Nästa
station:
Kymlinge
20:30

LA Maskernas
Spel

LA Innocence

CULTUREN ENTREPLAN
BOX 3
4:E TEATERN

FÖ
Producenten
gör entré

WS Testing optin & out
mechanics for
Inside Hamlet

BOX 2

18:00

17:30

17:00

16:00 LA Väntan

15:00

14:00 ÖV Prologs
invigning

BOX 1

PROLOG 2015 / FREDAG / version 2015-02-24 / Middag 17:30 - 20:30

FREDAG / Middag 17:30 - 20:30
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FI / FILMVISNING

WS
Sångskrivande
för Lajvet och
Livet

UF Bipolär och
lajvare

WS Mitt första
UF Larp Men
förband och jag Unite

WS Örtlära och
historiskt
inspirerad
tandkräm

CULTUREN VÅN 2
KUPOLEN
LÅDAN

PÅ VÄGEN
HÖRSALEN

FÖ Plåtslagning
och
rustningssmide

FÖ Militärteori
och stabsarbete

FÖ Sy tält - 50%
optimism & 200%
galenskap

ÖV / ÖVRIGT

WS Skulptera
med greenstuff

WS Måla fana
på väggen

WS Mönstra
läder

ATELJEN

PORTVAKTEN

ÖV Two rooms
and a Boom

RESTAURANGEN
NATTVAKTEN KATTVAKTEN

LA Resan/The
Journey

UF Att jobba sig
ur krisen

LA Fristad ARGG

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 2
SPECIAL 3
SPECIAL 1

00:00

23:00

22:00

21:00

20:30

20:00

19:00

18:00

17:30

17:00

16:00

15:00

14:00

FÖ Prettolajv
och fulkultur

PÅ VÄGEN
HÖRSALEN

LA Revolver

PORTVAKTEN

UF Prylar,
artefakter och
ett och annat lik

WS Stygn att
leka med

RESTAURANGEN
NATTVAKTEN KATTVAKTEN

ÖV Two rooms
and a Boom

LA Bordsrollspel
för nybörjare

WS Testa på
Hjälteblod

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 2
SPECIAL 3
SPECIAL 1
10:00

00:00

SOVSAL

23:00 ÖV Danceoke:
Dansa loss!

22:00

21:00

20:30

20:00

19:00 LA Macbeth

17:00 WS Bekänn,
konfrontera,
17:30 gräla offentligt &
lägg dig i
18:00

16:00

15:00

13:30 LA Bergen vid
världens ände
14:00

SOVSAL

LA Vem skall
styra när
bonden har
dött?

LA Ödets
nyckker

SOVSAL

LA Prolog - ett
svenskt
konventlajv

WS Kroppar
och status

WS
Grundläggande
HLR

WS
Grundläggande
HLR

SOVSAL

LA Levande
Död

ÖV
Godnattsaga

FI Treasure
Trapped

FI Nordic Larp
Talks

FI Treasure
Trapped

FÖ Focused
experience
design for larp

WS
WS ASMR och
Polskeworkshop lajv

ÖV
Hantverkshäng

SOVSAL

WS The last
dance

ÖV Blues
dancing

WS
WS Fallteknik
Skadesminkwor för nybörjare
kshop

WS Spelleda
blackboxlajv

LA Svenska
Kultistsällskapet
s årsmöte

FÖ Designa
trolldrycker!

UF Alla ska
lajva!

WS Gör din
bästa lajvdräkt

LA Om- och omoch omvården

FÖ Prettolajv
och fulkultur

UF Nätverka
mera!

WS Lajvdesign
och platser

LA Revolver

FÖ Varför
informationsdesign?

FÖ
Producenten
gör entré

LA Nice Guys

WS Dekorativa
inläggningar i
trä

FÖ Att opta in
och opta ut designa för
säkerhet

FÖ
Gambesoner,
panzar & 5000

FÖ Inuti
glasbubblan Sexuella
övergrepp &
förövare

WS Concordia prova på!

FÖ Etnicitet och WS Concordia lajv 2.0
prova på!

FÖ Att tänka på
för ett inkluderande event

FÖ Larping in
the shadow of
oppression

UF Lajvsinne?

WS Mitt första
förband och jag

WS
Termoplastik-få
det "perfekta"
leendet

LA Skugga:
Bergen vid
världens ände

WS Skjut som
ett proffs

00:00

23:00

22:00

21:00

20:30

20:00

19:00

18:00

17:30

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

LA Skärvor

WS Skafta en
kniv

ATELJEN

13:00

AKVARIET

12:00

FÖ Att utnyttja
lajvmusikwikin

CULTUREN VÅN 1
ABF STORA

WS
WS Workshop
Brickbandsvävni om workshops
ng

LAJVVERKSTADEN

UF Designa lajv FÖ Deltagande FÖ
för alla sinnen
berättande Könsidentitet
universitetskurs och lajv

ÖV Livesändning
av lajvpresentationerna

ELEKTRA

12:00

LA Innocence

CULTUREN ENTREPLAN
BOX 3
4:E TEATERN

11:00

WS Impro!

BOX 2

11:00

10:00 ÖV Lajvpresentationer

BOX 1

PROLOG 2015 / LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30

CULTUREN VÅN 2
KUPOLEN
LÅDAN

LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30
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BOX 2

16:00

15:00

WS / WORKSHOP

WS Drömmar
från Djupet

WS Impro!

FÖ / FÖRELÄSNING

WS
Grundläggande
HLR

UF Att lajva
utanför
könsnormerna

WS ASMR och
lajv

ELEKTRA

WS Spelleda
blackboxlajv

WS Workshop
om workshops

CULTUREN VÅN 1
ABF STORA
WS
Sjukvårdspel tips och trix

AKVARIET

UF / UTVECKLINGSFORUM

WS Gjutning
101

WS
Kantvävning

LAJVVERKSTADEN

ALL INFO OM PROGRAMMET SAMT SCHEMAÄNDRINGAR HITTAR
DU VID RECEPTIONEN SAMT PÅ PROLOG2015.SPELKONVENT.SE

LA / LAJV

14:00 LA Semlor &
Svek

13:00

12:00

LA Bortom
Barrikaderna

CULTUREN ENTREPLAN
BOX 3
4:E TEATERN

10:00 WS Historisk
LA Test session LA Häxjakt
dans från 1200- Project Oracle
tal till empir:
Avancerad
11:00

BOX 1

PROLOG 2015 / SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00

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

ATELJEN

FI / FILMVISNING

PÅ VÄGEN
HÖRSALEN

14:00 – 14:45
FÖ Lajvstrid och
genus

FÖ Best of
Arrtankar

FÖ Damkläder
1800-1990, så
fuskar du looken

FÖ 40-talets
frisyrer, lägga
och styla hår.

ÖV / ÖVRIGT

WS Örtlära och WS
WS Måla fana
historiskt
Lajvbrainstorm- på väggen
inspirerad
ingsworkshop
tandkräm

WS Vad är
Sanctera?

CULTUREN VÅN 2
KUPOLEN
LÅDAN
PORTVAKTEN

LA Dementia

WS Stygn att
leka med

UF Vad säger
visionen?

RESTAURANGEN
NATTVAKTEN KATTVAKTEN

ÖV Prologs
avslutning

WS
Termoplastik-få
det "perfekta"
leendet

LA Revolver

ÖV Lajvloppis

SAMLING VID RECEPTIONEN
SPECIAL 2
SPECIAL 3
SPECIAL 1

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

KONVENTSOMRÅDET
PORTVAKTEN
NATTVAKTEN
KATTVAKTEN
RESTAURANG KOPPAR

HÖRSALEN

PARKERINGSYTA

CULTUREN
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CULTUREN
VÅNING 2
ATELJÉN

LOFTET
LÅDAN

VILORUM KUPOLEN
VINDEN

REDAKTIONEN

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

TORGET

WC

AKVARIET

STälle för häng

Viktig plats

LOKAL för PROGRAMPUNKT

WC
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INGÅNG

TRAPPA

PROLOG 2015 ARRANGERAS MED STÖD AV

MÄLARDALEN
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