Fandoms Kontrastnytt
Söndagen den 7 oktober 2012, förmiddagen
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.
Kongressöndagar

Kongressöndagar blir ofta lite avslagna. Många är
trötta efter två dagars intensivt umgänge och sena
kvällar med mycket dricka och lite sömn, men det
hindrar inte att söndagarna har sin egen charm –
de är inte bara en transportsträcka till döda
hundens fest.
Om det är någon kongressdag då man kan sitta
ner i lugn och ro i ett hörn och bara prata på tu
man hand så är söndagarna svåröverträffade. Det
är nu man kan sitta i ett hörn med en bok och bara
njuta av att sitta bland likasinnade. Det är nu som
alla de roliga ölsorterna är slut i baren, så man
känner ingen stress över att prova sig fram och
botanisera bland sorterna.

och få en tredje på köpet! Aldrig blir goda böcker
så lätta att köpa som då!
Dansk läsövning från Niels och Lise

– Hvorfor handler sf ikke om fremtiden længere?
Svaret viste sig hurtigt at være, at der er masser af
sf der handler om masser af fremtid.
– Addendum til fanæresgæsttale: Denne gamle fan
nyder, at der i dag er så blomstrende et miljø af
danske SF-forfattere.
– Steampunk: Er en æstetik!
– Research: Blev et livligt panel, dannet af alle 6
æresgæster på stribe.
Tredje största svenska sf-kongressen någonsin!

På söndagens morgon lyckades kongressen nå 400strecket! Då ingår alla som kom till kongressen
samt de som betalt i förväg men inte kunnat komma.
Det låter kanske som ett konstigt sätt att räkna,
men det gör Kontrast till Sveriges tredje största sfkongress någonsin, och med råge den största som
hållits utanför Stockholm.
Överlägset störst är naturligtvis Eurocon 2011,
med nästan 700 deltagare och medlemmar, och
sedan kommer den legendariska Scancon 76, som
också det hölls på tekniska högskolans kårhus i
Stockholm. Ytterligt få andra kongresser har ens
varit och nosat på 300 deltagare. Och nu Kontrast!
Alla nya och gamla i svensk fandom har all anledning att sträcka på sig över att ha lyckats med att
få till två sådana stora och bra kongresser alldeles
inpå varandra.
Upphittat

Kommittén har en låda med upphittade saker i sitt
rum. De kan återfås mot beskrivning.
Kontrast fortsätter på nätet

Så slappna av, ta det lugnt, gå på någon programpunkt och bara njut.
Missa inte Alvarfondens bokrea!

En annan sak som är traditionell på söndagarna är
Alvarfondens bokrea. Den har ett högst rationellt
syfte: att minska mängden böcker som Alvarfonden behöver transportera tillbaka till ett minimum.
Inbundna böcker till halva priset! Köp två pocket

Kontrasts nätsidor kommer att leva vidare efter
kongressen. Boktips, läslistor, texthäften från heavy-metalpanelen och annat kommer att läggas upp
framöver.
Fantastika-kommittén hälsar

Kommittén för Fantastika 2013 vill hälsa alla deltagare på Kontrast – såväl förstagångsbesökare
som gamla rävar – varmt välkomna till Dieselverkstaden och Swecon i Nacka!

