Fandoms Kontrastnytt
Lördagen den 5 oktober 2012, morgonen
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Kontrast – Swecon 2012. Kommittén tar inget ansvar för innehållet. Redaktör
och ansvarig utgivare är Karl-Johan Norén. Bidrag som bilder, artiklar och nyhetstips, men även klagomål och kverulationer,
kan skickas till <nyhetsbrev@kontrast2012.se>, ehuru redaktionen är för ludditisk för tvitter, ansiktsböcker och andra nykomliga
påfund. Nyhetsbrevet görs med iCalamus till Mac OS X, som redaktionen gärna rekommenderar, då han är svensk agent för och
översättare av programmet.
Fantastika 2013 nästa års Swecon!

Fantastika kommer tillbaka som Swecon! Det blir
den 18 till 20 oktober på Dieselverkstaden i Sickla.
Hedersgäster är Jo Walton och Lavie Tidhar.
Kommittén innehåller såväl nya förmågor som
erfarna krafter som Carolina Goméz-Lagerlöf,
Tomas Cronholm och Mårten Svantesson. Deras
hemsida finns på <http://fantastika2013.com>.

Signera e-böcker?

En nackdel med e-böcker är att de inte kan signeras lika enkelt och stilfullt som pappersböcker.
Joe Abercrombie utsattes för ett försök till lösning
på detta problem, då han fick signera en läsplatta
under fredagkvällen.

Kulturfestivalen Tystnad

Om en vanlig kongress känns för ljudlig och skränig är detta evenemanget för dig! Den 13 april
ordnar Johan Jönsson och Maria Nygård kulturfestivalen Tystnad i Uppsala, där tanken är att
ingen ska prata. Teckenspråk ses som fusk.
Konfink

Vill man snart gå på kongress igen ordnar Göteborgsfandom endagskongressen Konfink den 10
november. Mer information finns på <http://
konfink.clubcosmos.net/>.
Aplakonen

Det finns fortfarande inga planer på Aplakonen
2013, enär inga mutor har inkommit.
Filminspelning på hotellet

För närvarande pågår det en filminspelning på
hotellet. Under lördagen kommer delar av denna
att pågå i hotelltrappan, och kommer då att röra sig
förbi kongressreceptionen. Dessa tillfällen kommer
att vara cirka klockan 10, klockan 11, klockan 15
och klockan 16. Det kommer att finnas en inspelningsledare på plats som ger varningar och anvisningar.
Det går bra att röra sig i kongressens receptionsområde under dessa tider, men man ska inte störa
inspelningen, titta direkt mot kamerorna eller på
annat sätt dra uppmärksamheten till sig, annars
måste de spela in scenerna på nytt.
Bli gopher!

Passa på att besöka gopherrummet (gemenligen
kallat ”Gopher Hole” och bli volontär på Kontrast.
Alla typer av enklare göromål behöver utföras, och
de kan belönas rikligt med tilltugg eller med böcker från Alvarfondens antikvariat.
Även om du inte vill bli gopher är Alvarfondens
antikvariat väl värd en visit. Det är Sveriges
största samling av prisvärd sf och fantasy!

Som synes ser Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren roade på. Foto Stefan Isaksson.
Alvarpriset

Glöm inte att rösta om vem som ska få årets Alvarpris för värdefulla insatser nu och i framtiden
för svensk fandom. Årets kandidater är de synnerligen värdiga Maria Nygård och Jonas Wissting.
Röstberättigade är alla som varit aktiva inom
svensk fandom under 2010 eller tidigare. Röstsedlarna ska lämnas till receptionen eller till Alvarfondens representanter senast klockan 12 på lördag.
Restaurangtips

Indian Kitchen, som omnämns i programboken,
har mycket god mat. Men bered dig på att vänta en
timme mellan beställning och servering – och på att
få halvsnorkiga svar när du påtalar detta. (Anders
Reuterswärd)
UFO-sheriffen informerar

Sent fredag kväll utanför hotellet kontaktades
Bellis av UFO-agent nummer 1, som först bad om
en cigarett och sedan frågade om Bellis ville följa
med i ett UFO. Bellis spörjde om var och när det
skulle ske, och fick löfte om att UFO:t skulle landa
utanför hotellet senast midnatt lördag. Kontakta
Bellis för ytterligare detaljer.

