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FINNCON X – EUROCON 2003, TAPAHTUMAN OHJELMA JULKISTETTU
1.–3.8. 2003, Turun yliopiston päärakennukset
Pe 1.8. seminaareja
Ovet auki yleisölle la ja su 2.–3.8. klo 10–19, ilmainen sisäänpääsy
Yli sata numeroa sisältävä ohjelma tarjoaa nähtävää ja kuultavaa kolmella kielellä kaiken ikäisille. Esitelmiä,
paneeleita ja työpajoja on suunnattu niin alan harrastajille, kuin suurelle yleisöllekin. Myös eri yhdistykset
esittelevät toimintaansa. Ohjelma on nyt julkistettu nettisivuillamme http://www.finncon.org/
NIMIÄ:
Luigi de Anna, Turun yliopiston professori
•
Frans Mäyrä, Tampereen yliopiston professori
•
Esko Valtaoja, Turun yliopiston professori, Tieto-Finlandia•
palkinto
Johanna Sinisalo, kirjailija, Finlandia-palkinto
•
Michael Swanwick, amerikkalainen kirjailija, mm. Nebula-,
•
Hugo- ja Theodore Sturgeon -palkinnot
Steve Sansweet, amerikkalainen Tähtien sota -kirjailija,
•
Lucasfilmin faniyhteyksistä vastaava
Boris Hurtta, kirjailija, Atorox- ja Portti-palkinnot
•
Karolina Bjällerstedt Mickos, ruotsalainen kirjailija
•
Jonathan Clements, englantilainen kääntäjä ja UK Sci-Fi
•
Channelin animeasiantuntija
Bjørn Tore Sund, Finnconin fanikunniavieras
•
JAETTAVIA PALKINTOJA:
•
NOVA-novellikilpailu
•
Atorox-tunnustuspalkinto
•
Baltastica-novellikilpailu
•
Eurooppalaisen harrastajayhteisön tunnustuspalkintoja.
JULKISTAMISTILAISUUDET:
•
Mike Pohjolan roolipeli Myrskyn aika
•
Michael Swanwickin romaani Rautalohikäärmeen tytär
•
Boris Hurtan romaani Käärmeet ja tikapuut

MAKUPALOJA OHJELMASTA:
♦ Att vara finlandssvensk sf-författare
♦ J.R.R. Tolkien and the ideal of Chivalry
♦ Bishoneneista Arisugawaan, homot ja lesbot animessa
♦ Professori Kalkaroksen taikajuomaoppitunti
♦ Matka Marsiin; simulointia Utahin autiomaassa
♦ Akateeminen Buffy vampyyrintappaja -paneeli
♦ Always in Motion, the Future is! A Star Wars Presentation
♦ Kun personautti geenipooliin putosi. Seksi kommunikaation
korkeimpana asteena tieteiskuvitelmissa
♦ Kyborgiruumiin poliittisuus ja Battle Angel Alita
♦ Suomalaisen scifin mestarit areenalla
♦ Pestyt aivot ja kuolleet tunteet – mielen manipulointi 1950luvun tieteiselokuvassa
♦ Definitiivinen Jeesus-paneeli
♦ Tiede vastaan uskonto supersankarisarjakuvassa
♦ Madertes amenai adart zaquerart – kielten kehittämisestä
♦ Science fiction as a way of life
♦ Synen på magi: tre fantasy-författare från 80-talet
♦ Lithuanian fantasy videofilm ”ANAPUS”
♦ Salaiset kansiot ja amerikkalainen totalitarismi
♦ Fan fiction – fani, valta ja uudelleenmuokkaamisen taito
♦ Let there be Lips – Rocky Horror Picture Show ja fanit
♦ Kaikkiruokaisten klassikot - keskustelua kadonneista
makupaloista ja kovakantisista herkuista
♦ Xena, fanit ja Xena-fanit
♦ Huviretki tulevaisuuteen
♦ Getting published, getting famous?

FINNCON X – EUROCON 2003
Eurocon 2003: Euroopan tärkein science fiction- ja fantasiakulttuuritapahtuma ensimmäistä kertaa
Pohjoismaissa. Eurooppalaiset harrastajat myöntävät statuksen yhdelle tapahtumalle vuosittain.
o Finncon X: Kaikkien aikojen kymmenes Finncon Suomessa.
o Kävijätavoite 4000 kävijää, pohjautuen aiempiin Finnconeihin.
o Yleisölle maksuton sisäänpääsy, mikä on maailmalla vastaavissa tapahtumissa erittäin harvinaista.
o Kohderyhmänä alan harrastajat Suomesta ja muualta Euroopasta, sekä suomalainen suuri yleisö.
o Pääteemoina Star Wars, Tolkien, Taru Sormusten Herrasta, tiede & fiktio, scifi harrasteena ja anime.
o Ohjelmaa kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti.
o Yli 100 yksittäistä ohjelmanumeroa, esitelmiä, paneeleja, esityksiä.
o Tapahtumalla on agentit 15 Euroopan maassa, esiintyjiä tulossa liki kymmenestä
o Koko hanke toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin, kokonaisbudjetti alle 20 000 euroa.
o Järjestelytoimikunnassa on 20 henkilöä, lisäksi itse tapahtumassa työskentelee n. 50 vapaaehtoista.
o Yhteistyökumppaneina WSOY, Like, Club Kino, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun kaupunki,
Svenska Kulturfondet ja Varsinais-Suomen läänin taidetoimikunta.
o Pääjärjestäjä Turun Science Fiction Seura ry.
o Muut järjestäjät: Enhörningen, Suomen Tieteiskirjoittajat ry., Tähtiallianssi, Turun Animeseura ry.,
Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry., Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry.
o

