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LAJV
Alla gossar äro klara som en dag

Bortom Barrikaderna

sön 10:00 – 12:45 Box 2

sön 13:00 – 15:45 4:e Teatern

Lukas Renklint

Eva Wei, Rosalind Göthberg

Alla gossar är ett scenbaserat lajv som utspelar sig i

Året är 1832 och du har tröttnat på förtrycket och

ett matriarkat. Vi kommer att spela 3 familjers

klassklyftorna. Nu är det dags att agera. Doften av

vardagsliv och deras hanteringsprocess när en fest

krut blandas med ljudet av folkets uppror. Mot

spårar ur. Vi kommer att djupdyka i könsnormer

barrikaderna - länge leve revolutionen!

och i könat förtryck i ett samhälle där kvinnan är

❤ Ett intensivt lajv i tre akter om idealism, nära

normen. Ni som spelar män, ha helst långärmat på

vänskap och svåra val.

er! Ha en sjal med om du har. Lånes finns.

Fartfyllt, Lekfullt, På allvar

❤ Se patriarkatet ur en annan vinkel, prova en
annan position i könsmaktordningen.
#genusgyckel #fördomsfest #matriarkat
Experiment, På allvar

DIS/CONNECT - ett utdrag
lör 16:00 – 18:45 Box 1
Erik Pihl, Karolina Staël
Ett lajv som startar i ensamhet och slutar i

A Spotless Mind

gemenskap. En gemenskap så stark att den kan få

fre 19:00 – 20:45 Lådan

dig att gå mot dina naturliga instinkter.

Elin Gissén, Simon Larsson

Pröva på en kortare akt från det internationella sci-

Vad är en identitet? Vad händer om de minnen som

fi-lajvet DIS/CONNECT som sätts upp i Sverige

skapar vår identitet suddas ut? Tillsammans

oktober 2016. En grupps resa för att ladda upp sitt

utforskar vi vad som händer när byggstenarna i vår

medvetande.

identiteten sätts i rörelse. Vad är vi beredda att

❤ Känn hur du genom gruppterapi sakta

glömma och vad kommer vi aldrig att släppa taget

övertygas om att det finns en bättre värld, en

om? Tunga och jobbiga ämnen kommer beröras.

värld med gemenskap.

❤ En inre resa kring betydelsen av den egna

Experiment, Lekfullt, På allvar

identiteten. #minnesbilder #medskapande
#identitetsförlust #triggerwarning
På allvar, Rollarbete
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Do Us Part

En plats vi kallar hemma

fre 15:00 – 18:45 ABF Stora

fre 21:00 – 23:45 Lådan

Annica Strand, Elli Åhlvik

Andreas Markehed

A Larp about relationships, crushed dreams and

En familj som förlorat en förälder får ett

constraints within an unequal society. We follow

ovälkommet besök från det förflutna. Hur kommer

five couples, all part of a Christian church

en familj som hålls samman av lögner överleva när

fellowship, through a number of set scenes from

lögnerna inte längre kan sopas under mattan? Vad

their early married days to the time when one or

gör man när familjen både är roten till deras

both of them wants out, despite the stigma that

problem och deras största tröst? Vi utforskar hur en

would follow a divorce.

familj hanterar förlust, och posttraumatiskt stress.

Can be played in English or Swedish.

❤ Ett familjedrama fyllt av kärlek och konflikter i

❤ An emotional relationship drama with a set
story but open ending.

en kultur du förmodligen inte är bekant med.
På allvar

På allvar
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Fallna Stjärnor

Född till världskrig

fre 15:00 – 18:45 Box 2

fre 19:00 – 21:45 Box 1

Magnar Müller, Martin Nielsen

Johan Nylin, Terje Walberg

Ett lajv som handlar om gamla saker. Det kan vara

Född till världskrig är ett lajv som handlar om de

lekar, hushållsartiklar, utrustning från krigets

unga soldaterna under det Enda Världskriget, och

dagar, böcker eller helt andra saker. Men

är ett actionfyllt äventyr ur den lilla människans

gemensamt för dem alla är att deras storhetstid är

synvinkel. Med hjälp av ljud, ljus och rekvisita

över, och de är inte önskade av sina ägare. De har

berättar vi tillsammans historien om kamratskap,

hamnat på loppis, där de alla hoppas på en ny

tvivel, mod och den ständigt närvarande döden

framtid. För dem som inte säljs väntar dock

under tiden 1914-1945. Ingen egen utrustning

containern.

behövs.

❤ Ge liv och själ till en sak och upplev bitterljuva

❤ Spänning, tårar och adrenalin i en

tillbakablickar till ”storhetstid” samt osäkerheten

krigshistorisk kontext.

om framtiden.

Fartfyllt, Historiskt, På allvar

Lekfullt, Mysigt, På allvar, Spelteknik
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Inom land, utom rike

Kärlek enligt ABBA

lör 20:00 – 23:45 Box 2

lör 19:00 – 22:45 Box 1

Emma Ström

Anna Westerling

Värdsläget är spänt, på gränsen till något

Ett band under en turnésommaren på 70-talet.

katastrofalt. Sverige kämpar för att behålla sin

Kärlek, dramatik, musik & fest. Vi gör nedslag på

neutralitet, men förgäves. I ett försök att rädda vad

fem partykvällar under fem månader/akter och

som räddas kan, fattas beslutet att krympa Sveriges

följer bandets kärleksliv med ny förbindelser, slut

gränser. Fyra storstäder prioriteras. Sveriges

och längtan. ABBA-musiken används för att

försvarade gräns är nu fyra öar i ett land utan styre

utrycka rollens inre känslor och som bakgrund och

och struktur. Resten får klara sig själva.

att sjunga och dansa till. Alla kan vara med oavsett

❤ Svåra beslut, moraliska dilemman, överlevnad,

sång-skills.

gruppdynamik, under-katastrofen-story.

❤ Ett fartfyllt emotionellt äventyr till ABBA-

På allvar

musik. Du får spela, sjunga och dansa ut dina
känslor för maximal dramatik.

IRSA 3

Fartfyllt, Lekfullt

(intergalactic relay station A-class nr 3)
fre 15:00 – 18:45 4:e Teatern
Emil Andersson
Resande i rymden har blivit lättare och mer

Kommando Holger Meins
lör 19:00 – 21:45 Special 1
Andreas Markehed, Eva Wei

kostnadseffektivt sedan stationerna kom i bruk. En

Kommando Holger Meins är namnet på den

teknik som slungar rymdskepp ett antal ljusår åt

operation som stod bakom ockupationen av

gången mellan en kedja av rymdstationer. Men

västtyska ambassaden i Stockholm den 24 april

något går fel på IRSA 3.

1975. Scenariot följer människorna bakom denna

Ett tejplajv om att överleva med en grupp
främlingar långt ute i rymden. Spelas i akter.
❤ Känslointensivt, tejplajv med lite rekvisita.
Möjlighet att ta om scener, spela flera roller/

händelse. Vi följer dem från idé, genom handling
och under efterdyningarna. Vi utforskar vart starka
politiska åsikter kan ta människor i kampen för vad
de brinner för.

skuggor samt opta in/ut.

❤ En utforskning av brinnande ideologi och hur

Experiment, Fartfyllt

långt dessa övertygelser kan ta en människa.
Fartfyllt, Historiskt, På allvar
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MaffioSOS (eller "Vi lajvar Maffia")

M/S Kristina

lör 15:00 – 16:45 Akvariet

fre 19:00 – 22:45 Box 2

Andreas Nilsson

Eva Wei, Rosalind Göthberg

På ett konvent någonstans i Sverige har ett antal

M/S Kristina är en berättelse om en grupp

spelare samlats för att spela ett parti "Maffia".

flyktingars båtfärd från vad som en gång var deras

Förväntningarna är höga (för några, låga för

hem mot det nya och okända. Spelet berättar en

andra). Vad de inte vet är att det här partiet

historia om en farlig resa mot ett okänt mål, om

kommer bli det mest episka Maffiaspelet genom

förlust och förtvivlan men också om drömmar och

tiderna. Ett litet hum om vad spelet "Maffia" är

hopp om en bättre framtid.

rekommenderas för en bättre upplevelse.

❤ En intensiv upplevelse av gemenskap,

❤ Parodilajv på spelet Maffia.

frustration och obegriplig byråkrati.

Fartfyllt, Lekfullt

Experiment, På allvar

Månskensnatt - Ett lajv om varulvar i
gruppterapi

Never For Ever

lör 22:00 – 23:45 Special 1

Kristoffer Lindh, Martin Rother-Schirren

Elin Gissén, Rosalind Göthberg

Vad händer med en relation när åren går? Hur

Åh nej, det är fullmåne igen! Suck. Ni sitter i cirkeln

håller man liv i någonting när vardagen kommer

och tillsammans försöker ni hålla er inre varulv

och drömmarna måste samsas med verkligheten?

under kontroll. Men vad är det rösten inom dig

Och är det ens önskvärt att hålla vid liv? Minnen

försöker säga? Tematiken är knasig gruppdynamik

och framtidsdrömmar möter varandra i en enslig

och att försonas med sig själv, spelstilen emotionell

stuga, tejpad på golvet i en black box. En fristående

närvaro i en absurd kontext. Bygger på

berättelse i samma värld som The Kick Inside och

metatekniken skuggspel. Inga förkunskaper krävs.

The Dreaming

Lek!

❤ Ett teknikstyrt lajv där spelaren ges möjligheter

❤ En chans både utforska metatekniken skuggspel

att reflektera över sin egen syn på relationer och

och bli vän med sina inre demoner, i en härlig

åldrande.

gruppterapimiljö!

Mysigt, På allvar, Spelteknik

fre 20:00 – 23:45 Akvariet

Fartfyllt, Lekfullt, På allvar, Spelteknik
Nice Guys
lör 19:00 – 22:45 Special 3
Tore Olbert
Ett intimt tejplajv om våldtäktskultur, att vara offer
och att vara förövare. Lajvet innehåller vardagliga,
jobbiga scener och mycket fysiskt spel.
❤ Ångest, skav och perspektiv.
På allvar
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Nora går?

Nyårslöften

lör 13:00 – 15:45 Lådan

fre 20:00 – 23:45 ABF Stora

Björn Thalén

Frans Witting

Ett lajv för en person baserat på Ibsens Et

Hur många gånger kan en låta någon svika en

Dukkehjem. Inför det största beslutet i livet att

innan en ger upp dem?

lämna sin partner och sina barn så finns det ingen

Nyårslöften är ett lajv om vad som är rätt och fel i

kvar att prata med.

personliga relationer. Spelarna utgår från ett

Bara dig själv, dina minnen och det stora beslutet

ramverk för att bygga sin egen upplevelse. Spelet är

som du måste ta. Vi har gemensam workshop och

också en övning i "stances", olika förhållningssätt

debrief men under själva lajvet så sker ingen

till karaktär och berättelse.

mänsklig interaktion.

❤ Lajv där man lär sig om stances konceptet och

❤ En känslomässig resa där du själv med hjälp av

hur man kan fördela ansvar för gott spel i

verktyg och tekniker prövar ensamlajvande taget

gruppen under spel.

till ytterligheten.

Experiment, På allvar, Spelteknik

Experiment, På allvar, Spelteknik
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Paradis Hotel

Prosthetics

lör 13:00 – 16:45 4:e Teatern

sön 13:00 – 15:45 ABF Stora

Mia Svärd, Olle Ireflod, Tobias Jensen

Kristoffer Lindh

Kom och var med på Paradis Hotel, ett lajv som du

Ett par försöker reparera sin trasiga relation genom

kan vinna! Här har du en chans att få spela så ytlig

att bygga ett hus tillsammans. Men husbygget visar

och politiskt inkorrekt du vill!

sig vara svårare än de båda tänkt sig. I stället för att

Obs! Lajvet startar när dörrarna öppnas.

hantera de problem som uppstår flyr de in i varsin

Instruktioner till lajvet ges inlajv. Lajvet lämpar sig

fantasivärld och fjärmar sig allt mer från

inte för nybörjare och personer under 16 år. Fysiskt

verkligheten.

spel med sexuellt inslag kommer att framställas

❤ Ett surrealistiskt och experimentellt lajv som

genom metaspel.

drivs framåt med hjälp av regler och mekaniker.

❤ Action, fart och skratt
Fartfyllt, Lekfullt
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Lekfullt, På allvar

Regression

Semlor & Svek

sön 13:00 – 15:45 Box 1

lör 20:00 – 21:45 4:e Teatern

Elin Gissén, Gustav Nilsson, Sofia Bertilsson

Karin Johansson, Qla Zetterberg

När var du senast alldeles lugn? Regression är ett

Ett lekfullt lajv om kontroverser och konflikter

lajv som stegvis tar dig ifrån vuxenlivets ofta

kring semlor. Livsavgörande frågor som hur och

stressande och kravfyllda tillvaro till det lilla

när dessa bakverk bör inmundigas. Semmel-maffia,

barnets tillstånd av gemenskap, lekfullhet och

mordgåtor, razzior mot konditorier,

trygghet. Vi släpper vardagen och tillåter oss för en

svartabörshandel med semlor. Starka känslor och

stund att dela de små glädjeämnena och vara nära

gräddiga bakverk. Inspirerat av 1930-talets

varandra.

förbudstid och stämningen i pilsnerfilmer. Klarar

❤ Nedvarvning och närhet efter ett intensivt

DU hetväggen?

konvent. Ett hejdåkalas. #Lugn #Närhet #Lek

❤ En rolig och spännande stund tillsammans med

#Ickeverbalt #Värme

andra och med en mustig semla. Mandelmassa

Lekfullt, Mysigt

kommer ej förekomma.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Samvetsfångar
Svenska kultistsällskapets årsmöte
fre 19:00 – 22:45 Special 1
Wadoud Ståhl
Samvetsfångar handlar om upplevelsen över att
sitta fängslad för saker som sina politiska åsikter,

lör 17:00 – 18:45 4:e Teatern
Emil Andersson, Li Melus
Fritt improvisationslajv. Så samlas åter kultisterna.

sin religion, sin sexuella läggning eller andra saker

Hur ska vi få cafeterian godkänd av

som är skyddade under de mänskliga rättigheterna.

dödsmedelsverket? Får vi bidrag av cultist

Det utspelar sig i fängelset i en fiktiv diktatur, där

international i år? Är bastun öppen? Hitta på ditt

tortyr tillhör vardagen för fångarna. Sexuellt våld

eget ockulta föreningsåtagande, och kom hit!

simuleras dock inte. Åldersgräns 18 år.

Motioner improviseras på plats. Dropin och sen

❤ En simulering av livet som samvetsfånge idag.

ankomst är välkommet - smyg inte in och sätt dig.

Tortyr och förtryck simuleras. Efteråt är det

Gör en scen!

debriefing och diskussion.

❤ Nästan två timmar med lättsamt trams och

På allvar

flams, inspirerat av ockultism och föreningsliv dessutom blir det fruktstund.
Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt
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The Other Life Project

Tre Systrar

lör 19:00 – 22:45 Box 3

sön 10:00 – 11:45 Lådan

Nina Runa Essendrop, Peter Munthe-Kaas, Ronja

Olle Ireflod

Lofstad

När en av tre systrar dör så får hon valet att välja

Play with identities, deepening of awareness and

det minne hon för evigt skall minnas till evigheten.

collective presence. The Other Life Project is an

Hon minns, bråk, försoning, hemligheter och allt

ongoing art experiment concerned with the

som skapade hennes liv... och till slut finner det

relationship between identity and reality. We invite

minne att ta mig sig.

you to leave your prejudices behind and enter the

❤ Intensivt spel om olika moment ur tre olika

event with an open mind and with faith in the

systrar, varav en är den som minns tillbaka.

people around you.

Fartfyllt

❤ The Other Life Project is an opportunity to
explore yourself and the ways you perceive and
interact with the world.
Experiment, In English, Lekfullt, På allvar

Upphöjd
lör 13:00 – 16:45 Box 2
Emil Andersson, Li Melus
I kejsardömet är status allt, alla vill bli upphöjda

Tills vi skiljer oss åt

men det måste ske utan att tappa Hao -ära. Få når

lör 21:00 – 23:45 Lådan

dit, särskilt inte folket.

Alma Elofsson, Frida Karlsson Lindgren

Fem hus träffas för att under tre dagar bestämma

Tänk dig en värld där skilsmässofester är lika

vilket område de ska styra över: Lagen, Templet,

vanliga som bröllopsfester. Den sista dansen ska

Skatten, Hamnen eller Drogerna. Dessutom är

dansas, tal ska hållas till de skiljandes ära och man

tronarvingen giftasvuxen och bara en Upphöjd kan

passar på att säga det där lilla sista till släktingen

komma i fråga.

man ändå aldrig gillade. Detta är ett lajv i flertalet

❤ Stillsam förhandling och ränksmideri.

akter, med fokus på buskis och oneliners.

Statusspel. Spelas i akter

❤ En chans att fira när saker går åt skogen, och

Experiment

skåla för skiten.
Lekfullt
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Vattenvärld
fre 22:00 – 23:45 Ateljen

En Normal kan aldrig riktigt gå säker, och en
Onormal kan alltid ha turen att bli Normal."

sön 14:00 – 15:45 Lådan

❤ Lekfull möjlighet att vrida och vända på det

Emil Andersson, Tobias Mattsson

man tar för givet i relation till andra människor

Guden kom, dömde mänskligheten och fann den

Lekfullt, På allvar

ovärdig. Vatten väller nu fram och en liten grupp
flyr vattenmassorna.

White/Black swan eller Flesh and Bone

Men vems gud var det egentligen, eller går det

lör 13:00 – 16:45 Box 3

kanske förklara det som händer med vetenskap?

Mikaela Lindh

Tro och ideologier bryts mot varandra samtidigt

Ett balettkompani ska sätta upp Svansjön med en

som överlevnad är akut. Ett tejplajv om en grupp

ny koreograf. Du behöver inte kunna dansa för att

olika svenskar under tidigt 2000-tal

vara med, men du måste våga. Alla kön och fasoner

❤ Känslor, argumentation, svåra val

välkomna. Ta gärna med dansskor, benvärmare,

Möjlighet till metascener eller omtagningar

kjolar, tutus och annat dansrelaterat.

Experiment, Fartfyllt, På allvar

Men främst kläder du kan röra dig i.
❤ Det kommer handla om att uttrycka sig med

Vem är normal?
fre 19:00 – 22:45 Box 3
Frida Karlsson Lindgren, Jonatan Gedda
"I Staden finns det Normala och Onormala, och
över dessa vakar Gudarna. Gudarna leker ofta med

kroppen och om känslor mellan människor som
lever och arbetar med varandra dagligen under
hård konkurrens och med stor risk för skador som
kan avsluta en karriär. En karriär som ni drömt
om sedan ni var små.
Fartfyllt, Lekfullt

Stadens befolkning och förändrar deras identitet.
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WORKSHOPS
1, 2, 3 – SKRIV!

Att marknadsföra lajv - Hur når vi ut
egentligen?

lör 17:00 – 18:45 Ateljen

sön 13:00 – 14:45 Akvariet

Jenny Fornell Hjelm

Belinda Ekström, Daniel Kvarnström

Hårdrock, j-pop eller klassiskt? Fantasy,

Vissa lajv säljer slut på en vecka, andra måste ställa

barnböcker eller låttexter? Vad du brukar lyssna på,

in på grund av för få anmälningar. Orättvist? Vad

läser eller skriver spelar ingen roll. Kom som du är,

kan vi göra åt saken?

skriv som det blir!

Vill du finslipa hur ditt lajv syns och uppfattas eller

Skrivarworkshopen har två mål: Vi ska skriva för

bara lära dig att nå ut lite längre än till dina

att det är kul och vi ska digga stenhårt under tiden.

kompisar? Vi går igenom marknadsföring i

❤ Skrivarworkshop: Deltagarna lär sig hur de

allmänhet och för just lajv.

kan använda sig av musik för att komma igång
med sitt skrivande.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Hur gör du? Och vad är viktigt att tänka på?
❤ Genomgång av tankesätt och tekniker för att nå
ut och locka nya människor till ditt lajv.
Tips & Trix. Do's and don'ts.

Allsång i Aahren

Arrangörsfokus

lör 12:00 – 12:45 Box 2
Erik Bohlin, Mikael Lindström

Barbaricum - enkla dräkttips

Välkommen att sjunga, spela, skråla låtar från

lör 15:00 – 16:45 LajvVerkstaden

Föreningen Gyllene Hjortens sagovärld

Emma Walett , Robert Östberg

"Erborigien". Många av sångerna känner du säkert

Lajv i senantik miljö är ovanligt i Sverige och vi i

igen från "Sorkar och Strängars" skivor och

kampanjen Barbaricum får många frågor. En av de

framträdanden, men även andra melodier kommer

vanligaste är: "Jag har inga kläder till den

att finnas med i blandningen.

tidsperioden, hur gör jag?"

Texthäften kommer att tillhandahållas!
Inga förkunskaper krävs!
❤ Deltagarna får spela och sjunga sånger som
passar bra på värdshus och runt lägereldar.
Lekfullt

I denna workshop tänker vi besvara denna fråga,
visa några enkla knep att modifiera din vanliga
lajvklädsel och dessutom ge dig möjlighet att sy en
egen senantik mössa.
❤ Hur man med enkla medel kan göra om sin
generiska lajviendräkt till en Barbaricumdräkt,
samt sy en egen senantik mössa.
Hantverk/Teknik, Historiskt
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Boffer Basic

Ett Gränslöst scoutmöte

fre 16:00 – 17:45 Box 1

lör 17:00 – 18:45 Box 2

Maria Rodén, Robin Schlyter

Erland Nylund, Lina Ottosson, Sofia Wiberg

Det här är en workshop på väldigt grundläggande

Gränslösa Scoutkår är ett nätverk inom Scouterna

nivå där vi kommer gå igenom grunder i att hantera

som främst sysslar med så kallade Äventyr:

boffervapen med mål att alla ska känna sig trygga

lajvliknande arrangemang där deltagarna inte

att testa på. Vi kommer gå igenom olika vapen och

förväntas spela en karaktär, men funktionärerna

som deltagare kommer du testa på att slåss med

gör det.

enhandsvapen, men också kunna pröva armborst,

På vårt scoutmöte får du uppleva våra äventyr, om

pilbåge, tvåhandsvapen, dolk samt sköldar av olika

scoutrörelsen och hur Gränslösa arbetar med

modell.

inkludering för att bevara vårt engagemang.

❤ En möjlighet att testa på bofferstrid på en

❤ Workshop: Kort introduktion till lajvliknande

väldigt grundläggande och kravlös nivå med fokus

äventyrsarrangemang inom Scouterna och

på att ha skoj.

Gränslösa Scoutkår.

Fartfyllt, Lekfullt

Experiment, Lekfullt, Teoretiskt

Dramatisk modellteckning

Fem stygn att leka med

lör 20:00 – 21:45 Ateljen

fre 17:00 – 18:45 Kupolen

Anneli Friedner, Karin Edman

Anna-Maria Odén

Teckna modell! Klassisk kroki med en twist, där vi

Workshop i broderi. Vi går igenom grunderna i

utnyttjar lajvares dramatiska förmåga till att ställa

broderi & fem olika användbara och dekorativa

upp episka och expressiva poser. Vi turas om att

stygn. Förstygn, Stjälkstygn, Kedjestygn, Läggsöm

teckna varandra. Ensam modell eller flera som

& Franska knutar. Kursen riktar sig främst till

posar i grupp. Obs påklätt.

nybörjare men alla som vill är välkomna.

❤ En annorlunda teckningsupplevelse,
hjärngympa och dramatiska bilder.
Hantverk/Teknik, Lekfullt

Workshopen är en repris från 2015 och går ut på att
lära sig grunderna på ett lättsamt sätt.
❤ Workshop: Deltagarna lär sig 5 användbara
stygn att brodera med.
Hantverk/Teknik
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Fight Club, en workshop i Stagefighting

Gjutning för alla!

lör 17:00 – 18:45 Box 3

sön 10:00 – 11:45 LajvVerkstaden

Isak Wessman

sön 13:00 – 14:45 LajvVerkstaden

Vill du utföra snygga fightscener? Vill du puckla på

Mathias Strand

folk på lajv? Vill du kunna utföra dem på ett säkert

Denna workshop innehåller en kort teoretisk bit

sätt? Under ett par timmar kommer vi tillsammans

och sen det bästa: Praktiken. Gjut den coola prylen

utforska principerna bakom stagefighting, och lära

till nästa lajv/dräkt/vän. Du bestämmer!

oss flertalet tekniker och metoder. Vi kommer

Vi har möjlighet att gjuta tenn, aluminium och

diskutera koreografi, timing, och hur man kan

brons/mässing. Om du inte får föranmälanplats så

implementera planerade fighter i lajv.

är det drop-in vid plats.

❤ Du får lära dig hur du på ett säkert och snyggt

❤ Nya/förbättrade skillz och nån pryl.

sätt kan ta in våld på lajv, och en mängd tekniker

Drop-In, Hantverk/Teknik

att använda.
Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik
Fler stygn att leka med
sön 10:00 – 11:45 Kupolen
Anna-Maria Odén
Workshop i broderi. Vi går igenom grunderna i
broderi & några spännande stygn att dekorera med:
Flätsöm, Klyvsöm, Langettsöm, Kvistsöm och
Korsstygn. Man bör ha hållit i en nål någon gång
men workshopen anpassas till deltagarna. Det ska
vara skoj att brodera och workshopens främsta mål
är att man ska våga prova!
❤ Deltagare på workshopen lär sig flera
användbara broderstygn att dekorera med.
Hantverk/Teknik

13/45 PROLOG 2016

Gör det osynliga synligt
lör 22:00 – 23:45 Akvariet
sön 14:00 – 15:45 Box 2
Alina Olestad, Susanne Vejdemo
En spelteknik för spelet kring osynliga roller för att
få ett bra flöde i bytet mellan osynlighet och
synlighet - exempelvis för spöken, älvor, vampyrer
och magiker. Få en samexistens mellan parallella
spelvärldar.
Workshopen avslutas med ett kort minilajv.
❤ En spelteknik som gör alla säkra på vad de ser
och när de syns utan extra rekvisita som slöjor och
annat.
Arrangörsfokus, Lekfullt, Spelteknik

Gör en enkel knektdräkt Hotpants Edition™

Historisk dans
från medeltiden till empiren, forts

lör 19:00 – 22:45 Kupolen

lör 19:00 – 20:45 ABF Stora

Jimmy Werf, Maria Rodén

Susanne Staaf

Vi går igenom hur du kan konstruera en enkel

Historisk dans från medeltiden till empiren, lite

knektdräkt genom att utgå från ett par

mer komplicerade danser och steg som kräver viss

knekthotpants. Fokus är att det ska vara enkelt och

erfaren,tex att man var med på nybörjarworlshopen

lättsamt och att deltagarna ska kunna fortsätta
konstruera resten av dräkten hemma.
❤ Förståelse för knekthotpantskonstruktion.
Hantverk/Teknik, Lekfullt

eller har dansat en del tidigare.
❤ Deltagarna lär sig lite mer avancerade danser
och får en insikt i dansens etikett.
Drop-In, Historiskt, Lekfullt, Mysigt

Historisk dans
från medeltid till empir, nybörjare

Hur skådespelar man på lajv?

fre 17:00 – 18:45 Box 3

Sebastian Näslund

Susanne Staaf

Vilka uttrycksmedel har en karaktär? "First

En grundkurs i tidig historisk dans med enkla och

impression lasts" - vad säger karaktärens yta?

toliga danser där alla kan vara med, inga krav på

Agerande - stå och gå, kropp och röst. Din del i

förkunskap.

helheten. Publik/skådespelare. Naturalistisk vs

❤ En grundkunskap i historisk dans med inslag av

teatraliskt. Förankra ditt spel i psykologi/historia/

etikettsregler i dansen.

framtid.

lör 19:00 – 20:45 LajvVerkstaden

Drop-In, Historiskt, Lekfullt, Mysigt
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Möten med okända - vad fan säger man?
Forumteater som kollektivt problemlösande.

Läderhantverk 101
fre 15:00 – 18:45 LajvVerkstaden

❤ Metoden i denna punkten blir en blandning av

Anders Johansson, Mattias Strandberg, Niklas

föreläsande/dialog/övningar/workshop. Vi sitter i

Davidsson

halvcirkel. Forumteater som kollektivt utforskande
av olika scener/situationer.
På allvar, Rollarbete, Spelteknik,
Teoretiskt

Improvisationsteater

Är du nyfiken på att läderhantverk men har aldrig
kommit igång, eller verkar det för svårt? Vi
kommer att gå igenom grunderna i hur du skapar
snygga saker i läder. Teori varvas med praktik och
under workshopen får du lära dig att skära ut, sy,
nita, punsa, forma, färga och även polera kanterna

lör 22:00 – 23:45 Ateljen

för att ditt hantverk ska se riktigt proffsigt ut!

Carl Toftfelt

❤ Deltagare på workshopen får lära sig

Hej! Carl heter jag och har jobbat med impro sen

grunderna i läderhantverk med de olika tekniker

2004, främst med gbgimpro. Jag tänkte hålla i en

som ingår i att skapa saker i läder

liten workshop i impro med fokus på det som inom

Hantverk/Teknik, Lekfullt, Teoretiskt

impro kallas för bejaka och acceptera och ev. med
lite öppna samtal hur man kan använda dessa
färdigheter inom lajv. Men mest en göttig workshop

Lajv-Jiujitsu
fre 17:00 – 18:45 Lådan

med rolig impro och lite galej!

Carl Toftfelt, Karl Ytterberg

❤ Lite grunder i impro och tänket runt bejaka och

"Den som kan minst bestämmer tempot"

acceptera.
Lekfullt, Spelteknik

Dags att ta lajv-brottning till nya nivåer. Under
workshopen får vi lära oss hur man gör brottning

Kulning och lajv

till något roligt, underhållande, säkert, samt öppnar
för ett spännande obeväpnat tävlingsmoment på

lör 19:00 – 20:45 Koppen

lajv. Ta med oömma och mjuka kläder. Vi kommer

Björn Thalén

rulla runt och svettas en del. ; )

Vi prövar på den traditionella svenska

❤ Du kommer lära dig grunderna i en JiuJitsu-stil

herdesången. Det blir mycket teknik och musik

som är anpassad för att höja din lajvupplevelse.

men också fäbodshistoria och en diskussion om hur

Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

och när kulning kan användas på lajv.
Känslan när ljudet bara fortsätter att ekar i naturen
och en undrar om det verkligen var en själv som
skapade det är något som alla borde få uppleva.
❤ Lär dig mer om kulturarv men framförallt testa
på sångtekniken som kan höras kilometer.
Historiskt, Lekfullt, Mysigt
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Larp Jam

Ljugarstuga

lör 14:00 – 18:45 Kakan

fre 20:00 – 21:45 Ateljen

Anna-Lisa Gustavsson, Carl Nordblom

Emil Andersson

Är du intresserad av arrangörsrollen men är fast i

Berättarstuga med inriktning på att dra en vals,

prestationsångest? Prova att under begränsad tid

förbättra en skröna från havet, våga brodera ut en

och med minimala krav designa och köra ett kort

rövarhistoria osv. För att kunna använda på lajv,

lajv. Deltagarna delas in i grupper som får ett tema

eller som bakgrund till en roll.

att designa utifrån. Efter ett par timmars arbetstid

❤ En gemensam övning i att släppa loss och börja

så turas grupperna om att testa lajven på varandra.

skrävla där sanning är sekundär följt av möjlighet

Våga prova, våga misslyckas! Ha kul!
❤ Designa ett lajv inom kreativa ramar och testa
det. Inga förkunskaper krävs och målet är att
prova, inte produkten.
Arrangörsfokus, Experiment, Lekfullt

att teckna ner eller förfina en egen berättelse
Drop-In, Experiment, Lekfullt, Rollarbete
Måla fana på väggen
lör 15:00 – 16:45 Ateljen
sön 10:00 – 11:45 Ateljen
Torbjörn Walberg
Lär dig tillverka fanor, flaggor eller sjalar genom att
måla på siden.
❤ Deltagaren lär sig sidenmåleri.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt,
Mysigt

PROLOG 2016 16/45

Prova på instrument

Sångskrivande för Lajvet och Livet

fre 20:00 – 20:45 Special 2

lör 17:00 – 18:45 Kupolen

fre 21:00 – 21:45 Special 2

David Bergkvist

Mikael Lindström

Få är de lajv som inte blir påtagligt bättre av att

Alltid undrat över hur en vevlira funkar, hur man

besjungas. Här erbjuds konkreta tips och utrymme

håller en moraharpa eller om man alltid ser konstig

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

ut när man spelar säckpipa? En liten provapå-

klart en gammal.

workshop med medeltida instrument.

Först blir det miniseminarium med tips och tricks,

❤ Insikt i hur medeltida/folkinstrument känns,

sedan skrivarstuga och till sist valfritt framträdande

låter och fungerar. Även tips på byggare etc.
Drop-In, Historiskt, Lekfullt, Mysigt

inför gruppen för de som vill pröva sina vingar.
Inga förkunskapskrav.
❤ Feedback, tekniker, tips - och kanske en färdig
sång! Ta gärna med egna instrument.
Hantverk/Teknik, Lajv som varit
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Scener ur ett äktenskap
lör 14:00 – 15:45 Box 1

manliga lajvare ska uttrycka sig. Vi kommer visa
upp exempel på olika sätt att skrika och prata om

Anneli Friedner

hur vi uppfattar olika sorters skrik. Sedan skriker vi

Repris från 2013. En workshop om att spela

i smågrupper och ger feedback.

förhållanden och sexuella relationer på lajv.

Programpunkten passar även synskadade.

Praktiska övningar varvas med diskussioner. Hur

❤ Deltagare lär sig att förmedla smärta, panik

får man totala främlingar att känna sig som om de

och sorg via skrikande.

varit gifta i åratal? Vi avslutar med metatekniker

Lekfullt, Rollarbete, Spelteknik

för att spela sex. Kom gärna tillsammans med
någon du är bekväm med, eller bli ihopparade på

Snören, snoddar och flätor

plats.

lör 13:00 – 14:45 LajvVerkstaden

❤ Praktiska verktyg för bättre kärleksrelationer

Maria M. Broman, Nina Trollis Abrahamsson

på lajv, och en introduktion till ars amandi.

Vi visar hur du kan göra ett gäng olika tvinnade

Rollarbete, Spelteknik

och/eller flätade snoddar och band att knyta, fästa
eller dekorera med.

Skarpa skador på lajv - hur gör jag?
lör 17:00 – 18:45 ABF Stora
sön 10:00 – 11:45 4:e Teatern
Cia Jildenhed, Lina Mannberg
Vi går igenom vanliga skador och situationer, vad vi
kan göra i ett omedelbart skede för att hantera
skadorna och vilken utrustning vi behöver för att

För du vet aldrig när du behöver ett snöre!
Delvis HK/purjo - Ibland har vi till och med fynd
att hänvisa till! ;)
❤ Snoddar och flätor att knyta, fästa, dekorera
med.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt,
Mysigt

göra det. Vad i lajvutrustningen kan vi använda och
vilken "riktig" sjukvårdsutrustning är egentligen
nödvändig?
Vi övar på att ge första hjälpen på olika sätt och
tränar på att våga agera.
❤ Lär dig första hjälpen och hur du kan

Spela Hjälteblod!
sön 10:00 – 11:45 Box 1
Emil Persson, Frans Björkstam , Malin Andersson
Prova på Hjälteblod!

improvisera första hjälpen-utrustning utifrån

På Projekt Lazarus: Den blinde Väktarens spegel

lajvutrustningen, oavsett lajvgenre.

6-10 juli 2016 kommer Hjälteblod att gestaltas.

Lekfullt, På allvar

Hjälteblod är en in-lajv sport som kommer att
gestaltas med hjälp av metatekniker för att

Skrik och panik för män.
sön 11:00 – 12:45 Box 3

minimera fysiska off-egenskaper. Sporten baseras
på jugger från filmen Heroes of Blood.

Karin Edman

Kom i bekväma kläder och ta med vatten

Programpunkten är främst inriktad mot män som

❤ Lär dig grunderna i sporten hjälteblod.

önskar släppa taget om macho-normer om hur

Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik
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Spelledning och Metatekniker

Tabula Rasa, öppet spel

sön 14:00 – 15:45 Box 3

sön 10:00 – 11:45 ABF Stora

Anna Westerling

Carl Toftfelt

Vi går igenom & prövar ett antal spelledar/

Tabula Rasa är den något pretentiösa titeln på den

metatekniker som kan användas för att höja spelet.

spelstil som jag föredrar inom lajv och på den här

Hur man sätter en scen och när ska man bryta den?

workshopen tänkte jag försöka lära ut och prata om

Vad är en inre monolog & hur kan jag använda

den. Stilen är grundad i ett till lajvet knutet

den? Vad är en minnesscen & varför skulle jag vilja

bakgrundsarbete med känsloförankring och

göra det? Vi går igenom & prövar på golvet så alla

minnesbilder.

får chansen att testa, diskutera och hitta vad de

Det hela är inget revolutionerande men kanske är

gillar.

sätten andra än de du provat innan.

❤ En introduktion med praktiska övningar av

❤ En genomgång av tankarna runt systemet och

metatekniker att använda i lajv eller spelledning.

några övningar som är grundade i de modernare

Rollarbete, Spelteknik

tolkningarna av methodstilen.
Lekfullt, Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

Storytellingteknik
lör 13:00 – 14:45 Akvariet

Taktil beröring

Hugo Scherwin

fre 19:00 – 20:45 Elektra

En workshop i några storytellingtekniker samt lite

Karin Edman

tips och trix för det muntliga berättadet.

Karin visar och berättar om Taktil Beröring, som

Ta gärna med papper och penna.

enligt teorin ska hjälpa att oss slappna av och

❤ Ett axplock av berättartekniker både för innan

känna samhörighet med hjälp av hormonet

och under berättandet.

oxytocin. Vi kommer också experimentera på

Lekfullt, Mysigt, Spelteknik

varandra genom lätt beröring av ansiktet, baksida
nacke, rygg och hår samt hårbotten.

Strictly ballroom eller Alla kan dansa
lör 21:00 – 22:45 ABF Stora
Mikaela Lindh
En genomgång av några vanliga danser från främst
1900-talet, vals, foxtrot osv Så att man kan klara sig
på de flesta baler och lajv i 1900-tals miljö.
❤ Deltagarna lär sig hur man dansar eller fejkar
dans. Även för de som inte dansar i vanliga fall.
Fartfyllt, Lekfullt
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❤ Dels en möjlighet att röra vid varandra och få
må bra i stunden, men även kunskaper som
hjälper vid lajvad intimitet.
Experiment, Lekfullt, Mysigt, Spelteknik

Talröst-workshop

Termoplastik - få det "perfekta" leendet

lör 16:00 – 17:45 Lådan

lör 15:00 – 17:45 Special 1

Solvej von Malmborg

Emily Hultman

Workshopen inleds med en teoribakgrund om röst

Välkommen till en chill ws där du dels blir

och tal samt förebyggande röstvård. Därefter blir

presenterad för det multifunktionella materialet

det en del praktiska övningar då vi prövar att

termoplast (även känt som plastimake/friendly

använda rösten på nya sätt, både i röstvårdande

plastic) och får testa bygga egna löständer av det.

syfte och med tanke på hur man kan utnyttja rösten

Inga förkunskaper krävs.

i lajvsammanhang.

❤ Deltagaren får lära sig arbeta med termoplast

Jag som håller i workshopen är logoped och jobbar

och testa göra ett par egna löständer.

med barn med talsvårigheter.
❤ Deltagarna ges möjlighet till ökad
röstkännedom.
Lekfullt, Teoretiskt

Hantverk/Teknik
Trollformler
lör 12:00 – 12:45 Box 1
Anna Westerling

Teaterimprov och presentation av
Teaterveckan

Ta fram din inre magiker, ta med (eller låna) ett

sön 13:00 – 14:45 Kakan

Griffenklaue från College of Wizardry. Vi kommer

Dennis Joelsson

gå igenom ett antal trollformler som man kan

Detta är en workshop där vi testar olika improv-

använda på lajv, hur de fungerar och hur man får

lekar från teater och spex och reflekterar över hur

dem att generera spel. Roligt, lättsamt och lite

de kan användas i lajvsammanhang.

fnitter när ni får vara trollkarlselever för en stund.

Workshopen kommer avslutas med en kort
presentation av teaterfestivalen Teaterveckan.
❤ Deltagre på workshopen lär sig olika
improvisationslekar från spex och teater.
Lekfullt

trollspö och lär dig kasta trollformler från Proff

❤ Roligt om hur man kan jobba med magi,
intriger och om man vill metatekniker i diegetisk
på lajv.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt, Spelteknik
Växtfärgning- hemma och på lajv
lör 12:00 – 12:45 LajvVerkstaden
sön 12:00 – 12:45 LajvVerkstaden
Emma Walett
En teoretisk workshop om hur man naturligt färgar
ullgarn hemma vid spisen eller över öppen eld på
lajv. Färgämnen, redskap, garn, temperaturer och
tider. Hur får man fram egenfärgat garn snabbt och
enkelt?
❤ Lära sig grunderna i växtfärgning.
Hantverk/Teknik, Historiskt
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Foto: Sabina Sonning
Vikingatida skaldekonst

Workshopskapar-workshop

lör 22:00 – 22:45 Hörsalen

lör 18:00 – 20:45 Lådan

Linnea Risinger

Carolina Renman

Poesin spelade en viktig roll i vikingatidens sociala

Workshop där vi hittar på workshoppar/

och religiösa värld. Den fornnordiska poesin

workshoppsövningar utgående från deltagarnas

kännetecknas av allitteration, heiti, kenningar och

idéer och behov till framtida lajv. Vi kommer prata

har många versmått från fornyrdislag till

om vad som är viktigt när man skapar en workshop

drottkvätt. Vikingatida lajv blir allt vanligare, ändå

och sedan gemensamt hitta på olika övningar. Kom

använder vi ofta medeltida rim i diktkonst och

gärna med idéer ni vill ha hjälp med att skapa

musik. Välkommen att lära dig dikta som en viking!

workshop om eller kom och få inspiration.

❤ Lär dig vikingatida versmått. Skalda som en

❤ Tips och idéer för hur man kan skapa en

viking och skriv musik på vikingatida versmått!

workshop utgående från sina behov som

Experiment, Hantverk/Teknik, Historiskt,

arrangör.

Lekfullt

Arrangörsfokus
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UTVECKLINGSFORUM
Alkohol och speldesign

Att designa för alternativa genusroller

sön 12:00 – 12:45 Ateljen

lör 17:00 – 18:45 Akvariet

Nova Norell, Sanna Vuorenmaa

Lukas Renklint, Maria Rodén, Simon Svensson,

Hur påverkar alkohol immersion och spel, vilka

Siri Sandquist

fördelar finns att ha respektive att inte ha det? Vi

En diskussion mellan olika arrangörer med

ser på designfokuserade anledningar för att du

erfarenhet av att försöka skapa lajvvärldar med

lättare ska kunna argumentera för ditt val. Vi

genusroller annorlunda än våra egna. Vad kan du

kommer inte att diskutera ställningstaganden för

som arrangör göra för att förbereda dina spelare?

eller emot alkohol, utan fokus ligger i att tydliggöra

Hur designar du ett lajv och workshops som

valen.

fungerar? Med stöd i egna erfarenheter försöker vi

❤ Arrangörer får reflektera över alkohol kontra

tillsammans komma fram till en lista med Do's and

speldesign för att tydliggöra olika val.

Don'ts.

Arrangörsfokus, På allvar, Spelteknik

❤ Tips och idéer på hur de som arrangrer kan bli
bättre på att designa för alternativa genusroller.

Alla ska lajva!
sön 12:00 – 12:45 Kupolen
Artur Hulu

Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar

Att inkludera transpersoner på lajv

För att lajvsverige ska kunna fortsätta vara levande

fre 20:00 – 21:45 Kupolen

behöver vi säkra återväxten. I detta

Jonatan Dahlander

utvecklingsfourm diskuterar vi hur vi kan få fler att

Jag som håller programpunkten identiferar mig

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

som ickebinär transperson och queer. Lajvsverige

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

har kommit längre än mugglarsverige men vi har

tillgängligt, hur vi blir bättre på att marknadsföra

långt kvar till full inkludering. Forumet baseras på

oss och hur vi kan sänka trösklarna.

personliga erfarenheter och fokusera på hur

❤ En möjlighet för deltagarna att inspireras och

arrangörer och deltagare kan göra våra lajv tryggare

få idéer om hur man kan locka fler att börja lajva.

och mer inkluderande. länktips:

Arrangörsfokus, Teoretiskt

www.transformering.se
❤ En fördjupning i befintlig problematik, med
förslag på förbättringar samt möjlighet för
nätverkande med likasinnade.
På allvar
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Att lajva svåra ämnen med barn

Deltagaransvar

sön 14:00 – 15:45 Ateljen

lör 22:00 – 22:45 Special 2

Åsa Nilsson, Eva Meunier, Mia Jormelius

Emma Ershag

Hur ska man hantera dilemman i samband med att

Hur gör man ett lajv som bygger på att deltagarna

lajva vissa svåra ämnen tillsammans med yngre

tar stor del av ansvaret inför att arrangera det? Vad

personer? Ett exempel som vi kommer att diskutera

kan man räkna med att de ska göra? Ska alla eller

på utvecklingsforumet är problematiken i att ha

några vara mer ansvariga än andra? Hur påverkas

med sig barn och ungdomar i en fascistisk kultur

deltagaravgiften?

med både goda och onda inslag. Hur tar vi vuxna

Vilka funderingar har du gällande detta? Vi tar reda

arrangörer vårt ansvar?

på frågeställningarna tillsammans och försöker

❤ Deltagare ges chansen till en strukturerad

besvara dem.

diskussion om olika aspekter av ett ämne som är
viktigt för alla som lajvar med olika åldrar.
Arrangörsfokus, På allvar

❤ Ett utvecklingsforum som fokuserar på att öka
deltagarnas ansvar inför lajv, för att underlätta
arrangörernas jobb.
Arrangörsfokus, Spelteknik

Att umgås efter katastrofen
sön 10:00 – 12:45 Akvariet

Diskriminering och inkludering i

Olle Nyman, Sebastian Utbult

lajvhobbyn

Att umgås efter katastrofen är ett kombinerat

lör 15:00 – 16:45 ABF Stora

wikiathon och samkväm för personer som är

Eva Wei, Susanne Vejdemo

intresserade av Solnedgång-världen.

Lajv har de senaste åren utvecklats mycket men

Solnedgång kallas den kampanjvärld som huserar

inte nått alla samhällsgrupper. Starkt

mustiga lajv i socialrealistisk svensk efter

underrepresenterade är de av oss lajvare som

katastrofenmiljö. Lajv som Ingenmansland,

rasifieras & de som har kulturell bakgrund från

Skymningsland, Landsväg och Hinterland.

länder utanför västeuropa. Med utvecklingsforumet

Kom och hjälp oss bygga vidare på myten.
❤ Träffa andra intresserade, bidra med must, bli

vill vi skapa ett startskott för alla lajvare &
arrangörer som vill arbeta med att skapa en mer

peppad på att arra lajv. Möjligheterna är

inkluderande lajvhobby.

oändliga.

❤ Samtal om hur vi arbetar med inkludering nu,

Drop-In

vilka blockeringar vi kan identifiera och hur vi kan
undanröja dessa.
Arrangörsfokus, På allvar
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Foto: John-Paul Bichard

Lajva med ADHD

Skapandet av det
nya samhället - Lajva för fred

sön 13:00 – 13:45 Kupolen

sön 14:00 – 15:45 Kupolen

Johanna Hamrén

Tindra Englund

Vilka utmaningar finns och hur underlättar vi för

Utifrån min tidigare forskning är jag övertygad om

att komma förbi dem? Diskutera sittande, stående

att lajv är ett användbart verktyg för brobyggande

eller i rörelse!

och konflikthantering. Viktiga uppgifter i

Programpunkten är inte separatistisk, men riktar

byggandet av det nya samhället och i en

sig främst till de med ADHD-diagnos (även om alla

asylprocess. Utvecklingsforumet består av två

är välkomna). Dela med dig av dina erfarenheter,

delar. Del 1: 30 min teori. Del 2: 1h brainstorm och

tips och verktyg som du brukar använda dig av!

grupparbete kring hur vi omvandlar teorierna till

❤ Tips, tankar, idéer och förslag på olika sätt att

praktik.

hantera ADHD-relaterade utmaningar som kan

❤ Teoretiska och praktiska verktyg för att bygga

uppstå på lajv.

det nya samhället med hjälp av lajv.

Arrangörsfokus, Drop-In, På allvar

Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt
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Skräcklajv och skräck på lajv

Spelskapande gruppdynamik

fre 17:00 – 17:45 Akvariet

lör 13:00 – 13:45 Kupolen

Elin Dalstål, Emmelie Nordström

Hanna Modin , Jesper Holmén Notander, Josefine

En chans att diskutera och reflektera över

Isaksson, Ola Johnsson, Sara Zackrisson

skräckupplever på lajv och skräcklajv som genre. Få

Andersson

chans att prata om allt från tips och tricks för

Hur använder vi deltagarstyrd formering och

deltagare och arrangörer, till etiken kring skräck

utveckling av grupper som ett centralt tema på lajv?

och lajv. Utvecklingsforumet är till både för

Hur får vi en sådan utveckling att bli meningsfull

deltagare, arrangörer och nyfikna.

och intressant samtidigt som den känns trovärdig

❤ En chans att diskutera och reflektera kring

och ryms inom lajvets begränsade tid?

skräck på lajv för deltagare, arrangörer och

På detta utvecklingsforum vill diskutera våra idéer

nyfikna.

samt erfarenheter från andra lajvarrangörer och -

Lekfullt

deltagare.
❤ Nya idéer om hur dynamik inom och mellan

Speldesign för stridslajv
fre 20:00 – 21:45 Kakan
Theo Axner

grupper kan användas för att skapa innehåll i ett
lajv.
Arrangörsfokus, Spelteknik

Hur konstruerar man egentligen ett lajv som har
strid som en viktig komponent? Hur bygger man

Steering for immersion

intressanta scenarion som fungerar, både som

lör 15:00 – 16:45 Kupolen

berättelse och som spel?

Gunilla Hellén

Lajv med fokus på strid har blivit populära på nytt

Älskar du att svepas med i din rolls känslor under

på senare år men det finns dåligt med

lajv? Eller vill du veta hur andra gör för att svepas

dokumentation om hur man egentligen gör dem.

med? Vi snackar kort om begreppen steering och

❤ Diskussionsforum för att utbyta erfarenheter

immersion enligt vedertagna definitioner och enas

och även få fram nya idéer kring design av

om en bas för diskussionen. Vi delger våra

stridslajv.

erfarenheter om olika sätt att nå immersion och

Arrangörsfokus, Drop-In, Lajv som varit,

även undvika den.

På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

Fokus: immersion med rollens känslor
❤ Möjlighet till utbyte av tankar kring immersion
och att ge och ta del av praktiska exempel.
På allvar, Rollarbete, Teoretiskt
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Trygga Aktiviteter
lör 19:00 – 20:45 Akvariet
Emil Isberg
Hur skapar vi bättre samspel mellan deltagare? Hur
undviker arrangörer situationer där deltagare
känner sig utsatta? Kan arrangörer genom
förberedelser göra det roligare för alla deltagare
och samtidigt minska risken för övergrepp?
Diskussioner utifrån Scouternas Trygga Möten
tryggamoten.se
❤ Tips om enkla förberedelser samt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte från andra deltagare.
Arrangörsfokus, Drop-In, På allvar

PROLOG 2016 26/45

FÖRELÄSNINGAR
ADHD och lajv

Chefens roll i spelet

lör 15:00 – 15:45 Hörsalen

lör 18:00 – 19:45 Hörsalen

Johanna Hamrén

Torbjörn Walberg

Föreläsningen tar upp fakta om ADHD, följt av tips

Föreläsning om ledarskap på lajv. Syftet är att

som riktar sig både till arrangörer, allierade och till

väcka tankar om hur militära grupper fungerar, och

dig med diagnos som söker verktyg själv eller vill

hur man kan agera för att både stödja sina

dela med dig av dina erfarenheter.

gruppmedlemmar och sina chefer, och hur chefer

Viktigt att veta är att alla NPF-personer är individer

kan hjälpa och stjälpa varandra.

med olika behov, och därmed kommer detta inte att

❤ Grundläggande föreläsning om hur ledarskap i

vara en checklista som gäller alla med diagnos.

grupper kan fungera, både i verkligheten och i

❤ Föreläsning om att vara lajvare med ADHD,

spel.

riktad främst till arrangörer, men även nyfikna

På allvar, Rollarbete, Spelteknik,

allierade.

Teoretiskt

Arrangörsfokus, På allvar

Arrangemangssäkerhet

Cis-person och lajvarrangör how do you even?

lör 17:00 – 17:45 Hörsalen

lör 20:00 – 21:45 Hörsalen

sön 15:00 – 15:45 Hörsalen

Elvira Fallsdalen, Lukas Renklint

Peder Liljeroth

Lättillgänglig grundkurs i hur du som cis-person

Hur kan man förbättra kvalitén, tryggheten och

och lajvarrangör kan arrangera lajv som

säkerheten på lajv genom planering och riskanalys?

transpersoner vill åka på. På vilka vis som du inte

Vi går igenom lite tips och trix om hur man kan

ser kan ditt lajv vara otillgängligt för en

lägga upp sitt arbete och hur man kan tänka för att

transperson? Konkreta tips, begreppsgenomgång,

få till ett riktigt bra arrangemang.

'dos' and 'don'ts' från våra erfarenheter som

Föreläsaren är civilingenjör i riskhantering samt

transperson respektive allierad cis-person. Inga

brandingenjör med erfarenhet av stora lajv och

förkunskaper krävs!

civila event.

❤ Konkreta tips, genomgång,

❤ Hur man kan förbättra kvalitén, tryggheten och

problemformulering, cis-tips, frågestund, shit

säkerheten på lajv genom planering och

cispersoner säger, rövarhistorier, 2x45+paus.

riskanalys.

Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar

Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar,
Teoretiskt
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Costumes & Textiles as a Part of
Early Set Design

How to treat your funkis

sön 13:00 – 13:45 Elektra

sön 15:00 – 15:45 Akvariet

Fabe Dalen

Erland Nylund, Olle Nyman, Siri Sandquist

Costumes and textiles in larps are seldom a part of

Hur sköter du om dina funktionärer så att de mår

the early stages of designing and writing a larp.

bra, och behåller peppen genom hela projektet?

There are advantages of bringing costumes/textiles

Genom exempel på bra och dåliga upplevelser både

into the process from the beginning, and not as a

som funktionär och arrangör av lajvrelaterade

part of "things you have to fix" towards the end.

arrangemang stolpar vi upp några enkla regler som

❤ Ideas and examples on how costumes/textiles

hjälper dig att hålla funktionärer glada peppade och

can influence the design process.

undviker att de eldar upp byn.

Arrangörsfokus, In English, Spelteknik

❤ Tips och råd på hur du som arrangör kan tänka

Deltagande berättande,
universitetsutbildning

fre 18:00 – 18:45 Hörsalen

kring dina funktionärer, och vad du som
funktionär kan kräva i gengäld.
Arrangörsfokus

lör 16:00 – 16:45 Hörsalen
Christopher Sandberg
Stockholms dramatiska högskola ger "Deltagande
berättande" för andra året. Djupdyk i lajv,
blackbox, interaktiv teater och performance, stadsoch verklighetsspel, deltagardrama för teve och
transmedia. Designa för deltagande och
samkonstverk.
facebook.com/participatorystorytelling
❤ Huvudlärare Christopher och Josephine
berättar, visar fallstudier och tidigare
examinationsproduktioner. Kursen vill höja
kompetens och status för kreatörer med
människan som främsta medium.
Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar
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Kulturell appropriering

Lajvdesignmönster

fre 20:00 – 21:45 Hörsalen

fre 17:00 – 17:45 Hörsalen

Helena Sandahl är inbjuden till Prolog för att

lör 12:00 – 12:45 Hörsalen

föreläsa om begreppet kulturell appropriering. Vi

Staffan Björk

inleder med en begreppskoll och en genomgång av

Inom spelforskning har designmönster använts för

vad som menas med kulturell appropriering.

att beskriva de designmöjligheter som finns när

Därefter tittar vi närmare på utomnordiska kläder,

man ska skapa ett spel, och hur dessa möjligheter

språk, uttryck och kulturer som ofta syns i

kan påverka varandra. Denna föreläsning

lajvsammanhang. Avslutningsvis öppnar vi upp för

introducerar designmönsteridén och ger exempel

frågor och samtal.

på lajv designmönster.

❤ Kulturell Appropriering - vad är det och varför

❤ En startpunkt för att få ord på dom

är det ett problem? Vilka maktstukturer bygger

designmöjligheter man har när man vill skapa ett

appropriering på och hur kan man undvika att

lajv.

appropriera.

Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt

På allvar, Teoretiskt
Lajv och Video
Lajvanpassat smink - Materialkunskap

lör 19:00 – 19:45 Box 2

sön 13:00 – 14:45 Hörsalen

Jonatan Gedda

Emily Hultman

På senare tid har trailers blivit ett vanligt sätt att

Välkommen till specieleffektssminkets värld. Jag

locka deltagare till arrangemang. Hur kan vi jobba

berättar om mina personliga erfarenheter med

för att överbygga glappet mellan passivt och

olika typer av smink på lajv, för- och nackdelar

interaktivt media? Hur kan de komplettera

samt hur de kan användas. Det här är en

varandra? En av producenterna bakom trailers till

föreläsning med demonstration av effektsmink och

Granland 3 och Hinterland berättar om hur en kan

applikation. Jag kommer gå igenom en mängd olika

gå till väga för att skapa eget videomaterial.

sorters material. Frågestund i slutet av

❤ Vi går igenom olika sätt att förmedla ett

föreläsningen i mån av tid.

budskap och praktiska detaljer kring

❤ Deltagarna får en crash course i många olika
sorters smink och produkter, hur de används och
för- och nackdelar med dem.
Teoretiskt
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videoproduktion. Förhoppningsvis kommer vi
även fram till nya briljanta sätt att nå deltagare!
Hantverk/Teknik, Lajv som varit

Metatekniker inom lajv
fre 16:00 – 16:45 Hörsalen

Minsta Möjliga Motstånd Ett sätt att arra lajv

Anna Westerling

lör 12:00 – 12:45 ABF Stora

En föreläsning om metatekniker och hur man kan

Alma Elofsson, Mimmi Lundkvist

använda dess i ett spelförhöjande syfte i sitt lajv. Vi

Vad är det som gör ett lajv lätt att arrangera och

går igenom en kort historik och tittar sedan på olika

vad behöver man tänka på när man arrangerar lajv?

exempel om av vilka tekniker man kan använda och

Hur arrangerar man så att man själv också hinner

hur man kan använda dem för att höja sitt lajv och

lajva? Vad är det där "allt" man måste tänka på?

dess dramaturgi.

Vi presenterar vår modell och delar med oss av

❤ Kunskap om metatekniker och hur du kan

några lärdomar vi gjort när vi arrangerat.

applicera dem på ditt lajv.

❤ Konkreta tips och verktyg som underlättar

Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt

arrangörskap.
Arrangörsfokus, Lajv som varit, Teoretisk

Militärteori och stabsarbete
lör 16:00 – 17:45 Elektra

När vithet är normen

Johan Resare

lör 13:00 – 14:45 ABF Stora

En introduktion och idéer kring hur militära staber

Lewend Tasin, föreläsare och författare av

kan gestaltas på lajv. Vi kommer titta närmare på

rapporten "Kreol – ett spöke går runt" är inbjuden

hur en riktig militär stab arbetar, på militär

till Prolog för att föreläsa om hur det är att leva i

organisation och taktik. Från en utgångspunkt i hur

samhälle där vithet är norm. En grundläggande

det kan anpassas för att generera spelöppningar

genomgång av begrepp som: postkoloniala

och öka känslan av realism på krigs- och soldatlajv.

perspektiv, internaliserad rasism, alienation,

Snarlik tidigare föreläsningar på Prolog.

rationalisering och mindervärdeskomplex.

❤ Idéer för den som vill gestalta ett militärt befäl

❤ Grundläggande genomgång av begrepp och

på krigs- eller soldatlajv.

perspektiv kring vithetsnormen.

Teoretiskt

På allvar

PROLOG 2016 30/45

Nördfeminism - att se ojämlikheter i
vardagen

Online rollgenerator för karaktärer

fre 19:00 – 19:45 Hörsalen

fre 17:00 – 17:45 Kakan

Josefin Westborg

Sebastian Näslund

Att se ojämlikheter och strukturer i vardagen är

Presentation av ett onlinesystem som hjälper

något som är väldigt svårt. Det är extra svårt om

lajvdeltagaren välja och bygga sin roll på ett lajv.

man själv är priviligierad. För att hjälpa till på

Exemplet utgår från ett viking/fantasy lajv.

vägen har jag tagit fram lite situationer som man

Vi skapar tillsammans några karaktärer i

kan hålla utkik efter i vardagen som nörd.

rollgeneratorn. Diskussioner/feedback på systemet.

Välkommen för att pröva att se världen på ett nytt

❤ Deltagaren inspireras av ett nytt sätt att

sätt!

anmäla sig till ett lajv, och får se ett nytt sätt för

❤ Lära sig se sexistiska strukturer i vardagen.

arrangörer att presentera ett lajv.

På allvar, Teoretiskt

Experiment, Rollarbete, Spelteknik,
Teoretiskt
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Rustningssmide och konstruktion 2.0

Så skrämmer du dina deltagare

fre 15:00 – 15:45 Hörsalen

fre 16:00 – 16:45 Akvariet

lör 14:00 – 14:45 Hörsalen

Elin Dalstål, Emmelie Nordström

Jan Olsson

Föreläsning riktar sig till arrangörer och andra som

En föreläsning om rustningar och rustningssmide

vill skrämma sina deltagare på (skräck)lajv. Ni får

med inriktning på hög och sen - medeltida

tips och tips hur man kan tänka och göra både

rustningstyper.

innan och under lajvet för att skrämma deltagare

Nu med större fokus och mer kunskap!

och medspelare. Föreläsningen berör allt från

❤ Deltagarna kommer att presenteras med

förarbete, metatekniker, rekvisita och hur man

diverse tekniker, åtankar, konstruktion och

skapar skrämmande fiktion.

nödvändiga steg för att göra rustning.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt,
Teoretiskt

❤ Tips på hur man som arrangör kan skrämma
sina lajvdeltagare
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Rollarbete, Spelteknik

Så blir du rädd på (skräck)lajv
fre 15:00 – 15:45 Akvariet

Vad är narrativism egentligen?

Elin Dalstål, Emmelie Nordström

lör 14:00 – 15:45 Elektra

Föreläsning som riktar sig till dig som vill bli

Frans Witting

skrämd. Vi går igenom tips och tricks för att maxa

Föreläsning och diskussion om hur vi kan bygga

skräckupplevelsen. Allt från andning, till hur man

mer fokuserade och mer demokratiska lajv utifrån

som hjälper varandra i grupp att skapa och

forgeteori. Jag kommer presentera några centrala

upprätthålla en skräckstämning, till vilken roll man

koncept för hur man kan tänka om

ska välja för att bli skrämd, till hur då använder

deltagarfokuserade lajv, om vanliga

dina egna tankar för att bli riktigt rädd.

missuppfattningar och hur man hanterar olika

❤ Tips för hur man som deltagare kan bli riktigt

förväntningar. Vi kommer sedan att diskutera hur

rädd på lajv.

fler lajv kan använda detta i praktiken.

Rollarbete, Spelteknik

❤ Hur man kan bygga mer deltagarstyrda lajv
med hjälp av forgeteori.
Arrangörsfokus, Lajv som varit,
Spelteknik, Teoretiskt
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FILMVISNING
Kunskapens pris:
balladen om den vilsne vandraren

Nordic Larp Talks

lör 23:00 – 23:45 Elektra

fre 23:00 – 23:45 Box 2

En klassiker inspirerad av rollspelet Mutant.

Nordic Larp Talks är korta TED-inspirerade

Filmen vann publikens pris på Göteborgs

föreläsningar om den nordiska lajvkulturen. Här får

filmfestival år 2007. 20 minuter lång speltid och

du chansen att se några av de bästa föreläsningarna

körs två gånger.

från de senaste åren kurerat av Stellan Sjöberg.

❤ Få en robots inblick i en förlorad civilisation.

❤ Korta och kärnfulla föreläsningar om lajv.

Mysigt, På allvar

Arrangörsfokus, Lajv som varit, Mysigt, På
allvar, Spelteknik, Teoretiskt

Monster Camp
fre 22:00 – 23:45 Elektra
Prologfavoriten Monster Camp släpper in oss i New
England Roleplaying Organization(NERO), en av
USAs många lajvföreningar. Sedan 2007 har filmen
visats på fler än 40 filmfestivaler världen över och
kammat hem fyra pris för bästa dokumentär.
❤ En kul dokumentär som ger en inblick i en av
USAs största lajvkampanjer.
In English, Lajv som varit, Lekfullt

33/45 PROLOG 2016

ÖVRIGT
90-talsdisco

Deltagarträff för Krigshjärta 8

fre 23:00 – 23:45 Box 1

sön 10:00 – 11:45 Special 2

Emma Joelson, Sofia Bertilsson

Emil Rogvall, Fredrik Nilson, Madelene Tivås,

Kom på 90-talsdisco i en timme. Inspirerat av

Maria Rodén

knutpunkts one hour partys kör vi prolog edition,

Krigshjärta 8: Skymningsläge är ett krigslajv som

90s party. Glöm inte magtröjorna, de bakvända

äger rum sommaren 2017 och lanseras under

kepsarna och glittergeléögonskuggan!

Prolog 2016. På denna programpunkt kommer ni

Nu är det party!

som är intresserade, ni som vill veta mer och ni

❤ Nostalgi. Dans. Fest. Svett.

som bara är lite nyfikna få tillfälle att träffa

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt

arrangörer och andra deltagare, att ta reda på mer
om lajvet och kampanjen och att peppa

Danceoke - Dansa loss!
lör 23:00 – 23:45 Box 1
I 45 rafflande minuter så får du prova Danceoke.
En slags blandning av video och karaoke där alla

tillsammans. Välkomna!
❤ Tillfälle att prata med arrangörer och med
andra deltagare, att ställa frågor och att peppa
tillsammans.
Drop-In, Lekfullt, Mysigt

tillsammans dansar inspirerat av rörelser från
musik med musikvideor som spelas på projektor.
Drop-in under hela programpunkten.

Deltagarträff för Ulvprovet

❤ Dans, högt tempo och tokighet.

lör 12:00 – 12:45 Kupolen

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt

Åsa Nilsson, Eva Meunier, Mia Jormelius
Ska du på Ulvprovet? Passa på att träffa andra som
också ska dit! Ett givet tillfälle att prata ihop sig om
roller och relationer, dela med sig av
utrustningstips, och ställa frågor om allt möjligt
som har med Ulvprovet att göra. Arrangörsgruppen
kommer att vara på plats.
❤ Träffa arrangörer och deltagare som ska på
lajvet Ulvprovet.
Mysigt, Rollarbete
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Fortsätt dansa

Hantverkshäng

lör 23:00 – 23:45 ABF Stora

fre 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

Efter "Strictly ballroom eller Alla kan dansa"

lör 21:00 – 23:45 LajvVerkstaden

fortsätter dansen för de som vill. Ingen ledare finns

Kvällshäng med eget hantverk. Ta tid för

på plats men musik och rum finns för dig som vill

småpysslet du aldrig hinner göra eller kom med ditt

förlänga kvällens dansäventyr.

stora projekt. Ingen person leder hänget. Drop-In

❤ En timmes fri dans.

under hela programpunkten.

Drop-In, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

❤ Hantverk, pyssel och sällskap.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Mysigt

Godnattsaga
lör 00:00 – 00:45 Elektra

Hugos Berättarscen

sön 00:00 – 00:45 Elektra

fre 22:00 – 23:45 Kupolen

Gustav Forne

Hugo Scherwin

Vi samlas och turas om att läsa högt ur en klassiker

En berättarshow med en blandning av myter,

bland godnattsagor, A.A Milnes Nalle Puh. Dröm

legender, sagor och modernare stycken.

dig bort en stund med honung, bin, heffaklumpar

❤ Underhållning och förhoppningsvis inspiration!

och en björn med mycket liten hjärna.

Drop-In, Lekfullt, Mysigt, På allvar

❤ En mysig stund.
Drop-In, Lekfullt, Mysigt
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Lajvloppis

Leia - träff för unga tjejer i spelhobbyn

sön 10:00 – 13:45 Special 3

sön 12:00 – 12:45 4:e Teatern

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker.

Charlotte Brolin, Linnea Risinger

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

Nätverket Leia är ett nätverk och

något som någon annan vill bli av med. Det

mentorskapsprogram för unga kvinnor i

kommer att finnas bord där du kan ställa ut dina

spelhobbyn. Genom öppna nätverksträffar får vi

saker under loppistiden, du ansvarar själv för

möjlighet till stöd och peppning i vårt ideella

försäljningen av dina saker. Drop-In under hela

engagemang av andra med liknande erfarenheter.

programpunkten.

Det finns också ett mentorskapsprogram. Den här

❤ Sälj och köp roliga lajvpryttlar.

träffen är en chans att få veta lite mer om Leia och

Drop-In

träffa andra peppade Leior!
❤ Med i eller nyfiken på nätverket och

Lajvpresentationer

mentorskapsprogrammet Leia? Kom och nätverka
med andra unga tjejer i spelhobbyn! <3

lör 10:00 – 11:45 Box 1

Drop-In, Mysigt

Presentationer av årets lajv.
❤ En inblick i lajvåret 2016.
Drop-In, Lajv som varit, Lekfullt, Mysigt,
På allvar

Larp Women Unite-träff
fre 15:00 – 16:45 Kupolen
Karin Edman

Listeners corner
lör 13:00 – 15:45 Special 3
Olof Hedberg
Det har aldrig varit lättare att nå ut till en stor
publik men ibland kan det vara svårt att hitta någon
som verkligen lyssnar. Så dyk upp och berätta något
för mig. Kanske om dina funderingar kring ett

En träff för de som är intresserade av bli

arrangemang. Ett karaktärskoncept. Något som

medlemmar eller redan är medlemmar i

hände nyss. Egentligen om vad som helst. Eller så

facebookforumet Larp Women Unite.

dyker du upp för att lyssna på någon du också.

❤ Genom en träff ansikte mot ansikte blir det

❤ En möjlighet att uttrycka sig och reflektera.

också lättare att umgås online då vi lär oss mer
om varandra.
Drop-In, På allvar

Alternativt en möjlighet att lyssna till något
spännande.
Drop-In
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Melodikrysset

Prologs invigning

sön 10:00 – 11:45 Special 1

fre 14:00 – 14:45 Box 1

Maria M. gBroman, Maud Henrik-Jonsson, Nina

Vi startar Prolog med en stor invigning där vi

Trollis Abrahamsson

samlas och går igenom viktig info för alla deltagare.

Vi löser Melodikrysset tillsammans.

Ett utmärkt tillfälle att lära känna andra deltagare.

Hantverk (som inte väsnas för mycket) är

❤ Några nya bekanta, viktig info och en bra start

välkommet under tiden.

på konventet.

❤ En timme med musikaliskt klur och

Lekfullt, På allvar

underhållning tillsammans med andra.
Lekfullt, Mysigt

Spelhörna - Prova på könsrollspelet
lör 13:00 – 14:45 Special 2

Nordsken

lör 15:00 – 16:45 Special 2

lör 19:00 – 20:45 Kakan

Könsrollspelet är ett nyutvecklat brädspel om just

Emma Ershag

könsroller och genus. Tanken är att spelet ska vara

Nordsken är en spelfestival i Västerbotten som

ett verktyg för att diskutera genusfrågor på ett

siktar på att bli Norrlands största sådan. Målet är

lekfullt sätt.

att 2020 ska det komma 10 000 besökare dit! Det

❤ Du har här chansen att prova spelet innan

här är en presentation av festivalen som riktar sig

releasdatum samt delge spelskaparen din input

till lajvare, för att vi vill öka lajvarnas deltagande
där. Efter själva presentationen blir det diskussion

och förslag på förbättningar
Drop-In, Experiment, På allvar, Spelteknik

om önskade programpunkter just för lajvare.
❤ Kom och hör vad Nordsken handlar om och
påverka innehållet!

Var med och arrangera
Knutpunkt i Sverige 2018!

Arrangörsfokus, Drop-In, Lekfullt,

sön 10:00 – 11:45 Kakan

Spelteknik, Teoretiskt

Gustav Nilsson
Knutpunkt är en nordisk konferens om lajv som

Prologs avslutning
sön 16:00 – 16:45 Special 1
Prolog 2016 tackar för sig och resten av lajvåret
fortsätter.
❤ En skön avslutning på en härlig helg.
Mysigt

varje år hålls i ett nordiskt land. 2018 är det
Sveriges tur.
Under det här mötet kommer du att få mer
information om vad Knutpunkt är och på vilka sätt
som det går att hjälpa till i arbetet. Huvudpunkten
för mötet är att välja den arbetsgrupp som kommer
att vara drivande för arrangemanget.
❤ Möjlighet att hjälpa till att skapa Knutpunkt
2018.
Arrangörsfokus
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LAJVPRESENTATIONER
Barbaricum: Järnet vaknar

Gimleby - viking-fantasylajv

Föreningen Barbaricum

Hästekasen Gård

26-28 augusti 2016

20-24 juli 2016

"Järnet vaknar" är det tredje lajvet i kampanjen

"Gimleby" är ett viking-fantasylajv baserad på

Barbaricum som utspelar sig i 300-talets Europa.

Nordisk mytologi och "Sagan om ringen". Världen

Kriget mot Rom står för dörren och Alamannerna

kallas Blackevatten och ligger i Nordmarkerna.

samlar sig för rådslag och härmönstring.

Ett kampanjlajv som utspelar sig strax norr om

Plats: Moriaberg, Stockholm.

Göteborg, väster om Lilla Edet. Ett nytt stort

Deltagare: ca 50

område med sjöar och rätt till byggnationer.

barbaricumlajv.wordpress.com

Arrangemanget är ett samarbete mellan:
Markägaren (en gård), Blackevatten Lajv, och

Bortom Barrikaderna

Hästekasen gård.

Eva Wei och Rosalind Göthberg

gimleby.se

4-6 juni 2016
Bortom barrikaderna är ett teatralt revolutionslajv

Heimland: Möten

om de stora idealen och de små människorna.

Pegas lajvförening (Petra Kronvall huvudarr,

Lajvet är tänkt att spelas med såväl fysiskt som

Arthur Hulu arrangör mfl)

emotionellt intensivt med fokus på relationsspelet

Juli 2016.

mellan revolutionärerna bakom barrikaden.

I sommar kommer Pegas lajvförening arrangera ett

bortombarrikaderna.wordpress.com

fantasylajv i kampanjen Heimland. Fokuset ligger
på interagerande mellan adelsätter (det ska delas

Djävulens krig

upp jordlotter mellan sig, förbund ska skapas och

Karin Johansson, Frida Gamero, Johan Käll

säkerligen kommer en och annan konflikt blossa

25-28:e maj 2017

upp) samt på ett tjuvgille som ska tävla i att komma

Året är 1717. Mitt i nordiska krigets fasor försöker

över bäst och mest värdefulla föremål, gärna

människorna finna mening och tillhörighet i en

framför näsan på adeln.

obegriplig värld. Soldater från alla sidor kommer

Inte coolast men ett gött lajv.

för att plundra, eller värre. Kanonernas dån ekar

pegas.nu

genom skogen. För att överleva hemfaller folk åt
förräderi, stöld och spionage. Detta är en
gudsförgäten plats, plågad av människors ondska.
Detta är ett djävulens krig.
facebook.com/groups/djavulenskrig
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Historica

Morgondagens Gryning VI

Morgan Barkefors, Malin Axeling, Olof Alm-Keys

Orion, huvudarrangör Peder "Spazze" Liljeroth

och Natalia Hedström

1-4 september 2016

Fem gånger per termin

Den gamla kampanjen återuppstår 11 år senare!

Historica är en ny lajvkrönika i Uppsala som väver

Ett rolig och händelserikt lajv i fantasymiljö med

samman urban fantasy med nordisk folktro.

inslag av steampunk. Skattjakt, pussel, vetenskap,

Vittror, troll och alfer lever sida vid sida med de

resurser, magiska artefakter, märkliga varelser,

människor som kan se dem i Uppsala Skugga. De

rövaröverfall och politik är bara några av

gamla sederna vittrar sönder med förändringens

ingredienserna.

vindar och som ett fåfängt försök att stabilisera
samhället kallas det till gille. En ny arena har bildas
för elaka tungor, nyckfulla ritualer och bindande
avtal.
historicalajv.wordpress.com

Kampen i Ringen - Ringar på vattnet
Huvudarrangör: Oskar Bengtsson
v 28, 12-17/7, år 2016
Krigets fasor gör ingen i Hunaland oberörd. Varje
ätt har förlorat nära och kära i drottningens krig i
Härjedalen. Kampen mellan Fornsed och
Kristendom gör sig konstant påmind, och det är
spänt ätterna emellan.
Året är 1118 och den lilla byn Berghem gör sig åter
redo att ta emot folk och fä inför de årliga
kamperna.
kampeniringen.se

Larpfund
Larpfund arbetar för att göra lajv ekonomiskt
tillgängligare. Larpfund får pengar från lajvare som
du och från lajvföreningar som vill ge tillbaka till
hobbyn. Ansök för ditt lajv! Donera 50 kr i
månaden till vår älskade hobby! Hjälp oss få större
mångfald i lajvsverige - alla ska kunna vara med!
larpfund.org
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Vi testar en rad olika speltekniska metoder och
knep som man normalt inte ser på lajv.
Lajvet vänder sig till nybörjare såväl som erfarna.
morgondagensgryning.se

Narvalshavet - Finns i Sjön
Arrangörsgruppen Pax Ovum
21-24 juli 2016
Nytt land - nya möjligheter! Är du en av dem som
köpt optioner på den nyupptäckta landmassan mitt
i Narvalshavet? Då är det dags för den slutgiltiga
uppdelningen och betalningen! Välkommen till
Stor-Solas skjutshåll och värdshuset Geten för att få
din del av kakan.
Narvalshavet - Finns i Sjön är ett lättsamt och lyxigt
high fantasy-lajv med smak av Tudortidens Europa
och clockwork punk.
pelve.se/narvalshavet

Orcherna Kommer! ³°°
Terje Walberg och Lajvföreningen Prylkompaniet
Fredag-lördag 13-14 maj 2016
Orcherna kommer! ³°° är ett enkelt, lekfullt och
fartfyllt sandlådelajv, där lajvglädje och humor är
ledorden. Orchriket hotas av de annalkande
Spartanerna, och stora strider väntas kring de
lokala tillgångarna av maltbrygd och fetaost, allt

ackompanjerat av den mytologiska Banjo-Orchen.
Spartan-kaptenen Tabascus den starkaste står mot

Projekt Lazarus: Den blinde väktarens
spegel

ledaren Orchimedes, vetenskapsvätten. Kampen

Projekt Lazarus

kan börja...
facebook.com/groups/137184709776609

6-10 juli
Nu är det återigen dags för storslagen fantasy i
Uulzvar. Kom och släpp lös din kreativitet med 600

Pantheon: Fredens spel

andra. Oavsett om du har varit med sen det

Artur Hulu

startade eller är helt ny så kommer du att få

10-12 juni 2016

möjligheten att vara huvudrollen i ditt eget lajv.

Pantheon är en historisk fantasyvärld inspirerad av

projektlazarus.se

den grekiska och romerska antiken. Lajvet syftar till
att utforska en historisk period och en mytologi

Sagor från Faerûn: Tempelplatsen

som sällan uppmärksammas i lajvsverige.

Spel & Tidsresor. Huvudarrangör: Solvej von

Fredens spel är ett lajv som kretsar kring ett

Malmborg.

gladiatorspel i en av Roms protektorat. Här blandas

15-17 april i Moriaberg

fest och skådespel med allt annat som man kan

Till den gamla tempelplatsen i Eklunda kommer

tänka sig ha förekommit i den antika världen.

folk från när och fjärran för att kontakta gudarna,

pantheonlajv.wordpress.com

Postcon
29:e juni - 3:e juli
Ett utomhuskonvent i postapokalyptisk anda där
deltagare och arrangörer skapar innehållet
tillsammans. Fokus på umgänge, utveckling och
upplevelser. Lite som ett Prolog fast med ett

smida planer, knyta nya kontakter och umgås
under lättsamma former. Några är beresta och vet
allt om kontinenten Faerûn, medan andra knappt
har rört sig utanför sin by förut. Bortom Eklunda
börjar äventyret...
Ett mys- och intriglajv i high-fantasy-stil med
förankring i Dungeons & Dragons.
nyfiken.net/tempelplatsen

bredare spektrum av programpunkter, som
exempelvis airsoft, dräkttävlingar, framträdanden
och bilkortege vid sidan av lajv, workshops och
föreläsningar. Allt med stort utrymme för umgänge
och häng i coola miljöer.
postcon.se

Stockholm Scenario Festival
Anna Westerling, Anders Hultman, Martin
Rother-Schirren, Kajsa Greger
Höst 2016
Stockholm Scenario Festival är ett konvent som
bara innehåller korta mini-lajv, blackbox-lajv och
friforms rollspel. Du kan spela upp till fem olika
lajv under en helg på Långholmens folkhögskola,
beläget centralt i Stockholm. Däremellan får du mat
och får umgås med trevliga människor.
scenariofestival.se
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Täby sommarlajv

The Solution

Alina Olestad Ung Fritid Täby

Elina Andersson, Simon Svensson, Anne Serup

Sommar 2016

Grove
Juni 16-19

Vänner & Fränder Belägring

The Solution är ett lajv om ett fiktionellt

Ett relations och intriglajv, i vikingamiljö med

sociologiskt och psykologiskt experiment, dess

inslag av misär.

deltagare och hur experimentet påverkar

20-23 juni för åldrarna 15-20+

människorna som är med i det.
thesolution.dk

Monecea
Ett fantasyäventyr för nybörjaren med pedagogiska
workshops.
28 juni-1 juli för åldrarna 11-14
taby.se/tss
The Other Life Project
Peter Munthe-Kaas, Nina Runa Essendrop
5-10 times a year
The Other Life Project is an experimental art
project, working with the intricate relationships
between identity and reality.
otherlifeproject.com

Vinterland
Berättelsefrämjandet
10-12 februari 2017
Ett lajv i Solnedgångsfiktionen.
beratta.org
Äntligen semester
Caroline Sjövall och Per Wetterstrand
september 2016 (trol. 2/9 - 4/9)
Några vänner träffas igen på sin traditionella
husvagnssemester i Skåne.
Detta är en något skruvad socialrealistisk skildring
av campinglivet och relationer. Vi kommer att göra
tidshopp. Lajvet utspelas i tre akter.
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