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Finncon X - Eurocon 2003, kunniavieraat varmistuneet
Tapahtuma nimettiin myös Baltcon 2003:ksi
BALTCON 2003
Science fiction- ja fantasiakulttuuritapahtuma Finncon X – Eurocon 2003 sai Latviassa järjestetyssä
LatCon III – Baltcon 2002 -tapahtumassa pidetyssä äänestyksessä itselleen Baltcon-statuksen. Baltcon on
Baltian maiden alueella järjestettävä science fiction -tapahtuma, joka järjestetään vuorotellen länsi- ja
itävyöhykkeen maassa. Suomi sai nyt toisen kerran peräkkäin järjestettäväkseen länsivyöhykkeen Baltconin,
edellinen oli Jyväskylässä järjestetty Finncon 2001. Tänä vuonna Baltconia haki Finncon X:n lisäksi myös
ruotsalainen Fantastika 2003.
TAPAHTUMAN KUNNIAVIERAAT VARMISTUNEET
Perinteistä kansainvälistä osuutta Finnconeissa edustavat maailmalta ja kotimaasta kutsutut kunniavieraat.
Heidät valitaan yleensä keskeisten ohjelmakokonaisuuksien mukaan, Finncon X – Eurocon 2003
-tapahtuman kunniavieraiksi ovat varmistuneet seuraavat henkilöt:
Michael Swanwick on amerikkalainen science fiction -kirjailija, joka on aiemmin vieraillut Ruotsin
Sweconissa. Jo tällöin hän oli innokas tutustumaan myös suomalaiseen fandomiin. Hän on moneen kertaan
palkittu kirjailija, jonka palkintokaapista löytyvät mm. Nebula, Hugo, Theodore Sturgeon -palkinto ja World
Fantasy Award. Suomeksi häneltä on julkaistu tähän mennessä novelleja.
Steve Sansweet on maailman kuuluisin Tähtien sota -keräilijä ja -harrastaja, jolle intohimosta on tullut työ.
Hänen nykyinen työnantajansa on Lucasfilm, jonka faniyhteyksistä hän vastaa. Lisäksi hän on kirjoittanut tai
ollut mukana kirjoittamassa kaikkiaan kymmenen kirjaa, joista kahdeksan käsittelee Tähtien sotaa.
Boris Hurtta on kotimainen kunniavieras, joka on tunnettu ja arvostettu pitkän linjan sf-kirjoittaja. Hänen
tuotantonsa käsittää sekä sf-genreen että valtavirtakirjallisuuteen kuuluvia novelleja ja romaaneja.
Karolina Bjällerstedt Mickos on pohjoismainen kunniavieras, joka on Ruotsin arvostetuin sf-kirjailija ja
täydentää erityisesti ruotsinkielistä ohjelmaa. Hän kirjoittaa sekä science fictionia että fantasiaa, tähän
mennssä on julkaistu kaksi romaania: Mantor ja Larona, eli Till Esperani -niminen kokonaisuus.
Jonathan Clements on tapahtuman animekunniavieras, joka on kääntänyt yli 70 anime- ja mangateosta,
toiminut kirjailijana ja ohjannut anime-elokuvien dubbausprojekteja. Hän on myös englantilaisen Sci-Fi
Channel -kanavan vakituinen animeasiantuntija, jonka julkaisemia teoksia ovat A Kid's Guide to the Movies
ja The Anime Encyclopedia.
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Euroopan tärkein science fiction- ja fantasiatapahtuma nyt ensimmäistä kertaa pohjoismaissa.
Kokonaan harrastajavoimin toteutettu ja kävijöille maksuton tapahtuma.
Kävijätavoite on 4000, kohderyhminä kotimaiset harrastajat, suuri yleisö Varsinais-Suomesta
ja ulkomaiset harrastajat erityisesti Ruotsista ja muualta Euroopasta.
Ohjelman pääteemat ovat Tolkien, Tähtien sota, tiede ja fiktio, harrastaminen ja fanitoiminta,
science fiction- ja fantasiakirjallisuus sekä japanilainen animaatio eli anime.
Kolmikielinen ohjelma: suomen- , englannin- ja ruotsinkieliset ohjelmakokonaisuudet
Järjestäjinä Turun Science Fiction Seura ry sekä suuri joukko muita yhdistyksiä ja harrastajia.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Johanna Ahonen (jokaah@utu.fi, 040 532 9298)
Tiedottaja Mari Saario (mari.saario@surfeu.fi, työ (02) 333 2487 tai koti (02) 479 6927)

