Pressmeddelande 13.6.2003

Svenska programinslag på Europas största science fiction- och fantasyevenemang i Åbo!

Finncon X - Eurocon 2003 är namnet på den stora internationella science fiction- och fantasykongressen som arrangeras i Åbo 1-3.8. Under första veckoslutet i augusti har alla intresserade möjlighet att bekanta sig med science fiction, fantasy och anime. Finncon X - Eurocon 2003 har ett rikligt program som bjuder något för var och en vare sig man är en hängiven sf-fantast  eller bara nyfiken på vad science fiction, fantasy eller anime egentligen är. 
Finncon X har som första nordiska sf-evenemang fått äran att bära titeln Eurocon. Det här betyder att Finncon den här gången kommer att bli en internationell tillställning. Sf-fantaster från runtom i Europa väntas delta i Finncon X - Eurocon 2003. 
Inträde till evenemanget är gratis!

Finncon X - Eurocon 2003
1-3.8.2003, Åbo universitets huvudbyggnader, Universitetsbacken, Åbo
Gratis inträde!
Mera information finns på http://www.finncon.org

Över 100 programinslag, programdeltagare från 10 länder
På fredagen (1.8) anordnas två seminarier. Det första samlar ihop finländska sf-skribenter medan den andra är för sf-forskare på universitetsnivå.
På lördagen och söndagen (2-3.8) är det dags för det egentliga Finncon-programmet. Det blir seminarier, föredrag, paneldiskussioner, prisutdelningsceremonier, konstutställning m.m. Drygt etthundra programpunkter på tre olika språk. Programmet kommer att behandla olika aspekter av science fiction, fantasy och anime. Det blir såväl litteratur, film, tecknade serier som teater; såväl Star Wars, Harry Potter, Sagan om ringen som Rocky Horror Show; föredrag såväl om asteroider, internationell sf-verksamhet, påhittade språk som om att skriva science fiction och fantasy.
Programdeltagarna kommer förutom från Finland även från Danmark, Frankrike, Italien, Litauen , Norge, Polen, Storbritannien, Sverige och USA.
Hela programtablån kan beskådas på Finncons webbsidor på adressen http://www.finncon.org.

Program på svenska
För första gången i Finncons historia har evenemanget nu även program på svenska. Det svenska Finnconprogrammet består av:
- Petri Salins föredrag "Att vara finlandssvensk sf-författare". Petri Salin har skrivit flera science fiction- och fantasynoveller såväl på finska som på svenska; han är också känd för många hörspel som FSR gjort efter hans manus. 
- Jan Rays föredrag "Synen på magi: En studie av tre fantasy-författare från 80-talet". Jan Ray studerar vid Åbo Akademi och håller på med sin pro gradu om uppfattningen av magi i fantasylitteraturen kontra uppfattningen av magi på medeltiden.
- Harriet Nylunds föredrag "Det tog åtta år" i vilken hon berättar hur kultpjäsen Rocky Horror Show kom till Åbo Svenska Teater. Harriet Nylund är dramaturg vid Åbo Svenska Teater och hängiven Rocky Horror-fantast. 
- Den rikssvenska författarhedersgästen Karolina Bjällerstedt Mickos  uppträder på svenska med högläsning följt av en frågestund.

Hedersgäster
Hedersgästerna för Finncon X - Eurocon 2003 är:
- Karolina Bjällerstedt Mickos, rikssvensk författare som skriver såväl science fiction som fantasy.
- Jonathan Clements, animespecialist, översättare och faktaboksförfattare från Storbritannien.
- Boris Hurtta, finländsk författarhedersgäst från Åbo.
- Steve Sansweet, Star Wars-fantast som äger världens största privata samling av Star Wars-prylar och nuförtiden arbetar som Lucasfilms specialsändebud.
- Bjørn Tore Sund, norsk sf-fan och en av huvudarrangörerna för science fiction och fantasyvärldskongressen Interaction som hålls i Glasgow år 2005.
- Michael Swanwick, amerikansk science fiction- och fantasy-författare som har vunnit flera av sf-världens stora litteraturpris.

Allmänt om Finncon
Finncon X är den tionde Finncon-festivalen. Första gången arrangerades Finncon i Helsingfors år 1986. Förutom i Helsingfors har evenemanget även hållits i Jyväskylä och Åbo. Senast  var det Finncondags i Åbo år 1999. Då besökte ungefär 3000 personer evenemanget. I år väntar arrangörerna dryga 4000 besökare.
Arrangemangen sköts helt på ideell basis och inträdet till evenemanget är gratis. Huvudarrangör för Finncon X - Eurocon 2003 är Finlands äldsta science fiction- och fantasyförening Turun Science Fiction Seura ry. Medarrangörer: den finlandssvenska sf-tidskriften Enhörningen, den finländska sf-författarföreningen, Suomen Tieteiskirjoittajat ry, den finländska Star Wars-föreningen, Tähtiallianssi, animeföreningen Turun Animeseura ry, föreningen för roll- och strategispel, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry samt sf-föreningen vid Åbo universitet, Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry.
Finncon X - Eurocon 2003 har fått stöd av förlaget WSOY, förlaget Like, Club Kino, Studentkåren vid Åbo universitet, Åbo stad, Egentliga Finlands konstkomission och Svenska kulturfonden.

Info
Mera information om evenemanget finns på Finncons webbsidor http://www.finncon.org där ni även kan ladda ner Finncon X - Eurocon 2003:s logotyp. Har ni något att fråga om Finncon X - Eurocon 2003 kan ni kontakta evenemangets svenska informatör Ben Roimola, e-post: Ben.Roimola@sci.fi, tfn: (02) 215 3229 (arbete), (02) 230 6060 (hem), 045-6725252 (mobil).

Med vänliga sf-hälsningar,

-Ben Roimola-

