Interview: Peter KiellandBrandt
Tid: Søndag 12:00-12:45
Tegneserieskaberen Peter
Kielland interviewes om sin
fantasy-serie Jernpotte.
Den første roman
Tid: Søndag 12:00-12:45
Anders V.E. Eriksen, der også
medvirker i Codename: Yin
Yang i filmsporet, er i gang at
skrive en fantasy-ungdomsbog
i samarbejde med Phabel &
Plot, der skal udkomme til foråret. Han vil fortælle lidt om
oplevelsen med at gå i kast
med at skrive en bog, og hvor
mange faktorer, der spiller
ind, for at alle de mange ord
til sidst skal hænge sammen
og give mening hen over flere
hundrede sider.
Taynikma
Tid: Søndag 13:00-13:45
Er det en manga tegneserie?
er det en børnebog? nej – det
er Taynikma! Interview med
skaberne af denne hybrid mellem bog og tegneserie, Merlin
P. Mann og Jan Kjær.
Hvad er mmorpg?
Tid: Søndag 13:00-13:45
Erik Pedersen fra Fantastik
fortæller om Massive Multiplayer Online Roleplaying
Games. Disse spiltyper er måske mest kendte fra det for

tiden meget populære World
of Warcraft, men det er meget
mere end det, og der ligger en
lang historie bag.
Interview: Lene Kaaberbøl
Tid: Søndag 14:00-14:45
Fantasy-forfatteren Lene Kaaberbøl bliver interviewet om
bl.a. sin nye roman Skyggeporten.
Om Stephen King’s The Dark
Tower
Tid: 15:00-15:45
Forfatter, redaktør, sf-ekspert
m.m. Niels Dalgaard giver et
kritisk indblik i Kings romanserie i syv bind, som har elementer af både science fiction,
fantasy og horror.
Indie-rollespil
Tid: Søndag 15:00Morten Greis fra Viking-Con
fortæller om fænomenet indierollespil – rollespil udsprunget
af ideer fra internetstedet The
Forge – og vil holde en demo.
Videnskabscafeen - Sindets
afkroge; Når Gyset tager over
Med: Gert Balling, Steen Visholm, Torben Sangild, Kasper
Heftholm
Tid: Søndag 16:30-17:30
Med Gert Balling fra Videnskabscafeen som ordstyrer
giver tre eksperter deres bud
på hvad horror er for noget.

Fantasticon 2006 er åben fra 11-19 lørdag og 11-18 søndag. Entre
er kr. 50 for begge dage (Videnskabscafeen dog gratis.) Det foregår i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, lørdag d.
21/10 og søndag d. 22/10. Arrangør er foreningen Fantastik.

PROGRAM:
Inde fra (forfatter)skabet
Tid: Lørdag 11:30-12:30
Josefine Ottesen har skrevet
fantastiske fortællinger siden
starten af 1980´erne og i dette foredrag fortæller hun om
nogle af de overvejelser, der
ligger bag valg af tema, univers og karakteropbygning i
sine romaner.
om at skrive science fiction
Tid: Lørdag 13:00-13:45
Science fiction forfatteren H.H.
Løyche vil afsløre lidt af hemmelighederne ved at skrive
gode science fiction historier.

Interview: Lise Bidstrup
Tid: Lørdag 14:00-14:45
Lise Bidstrup, forfatter til
blandt andet fantasyromanerne Den Grønne Krystal og Spiralportens Vogter
interviewes og læser op.
om Star Trek fanbevægelsen
Tid: Lørdag 14:00-14:45
For ti år siden blev en dansk
Star Trek forening – Trekkies stiftet på festivalen Fabula 96.
Medlemmer af foreningen giver os et indblik i hvad der
siden skete og i Star Trek fanbevægelsen rundt omkring i
verden.

Oplæsning: Carina Evytt
Tid: Lørdag 13:00-13:45
Forfatteren Carina Evytt vil
fortælle om sin gyserroman
”Let bytte” og vil læse en novelle op.

The Call of Cthulhu
Tid: Lørdag 14:00-15:00
I filmsporet, der kører under
hele festivalen, vises blandt
andet en nyere og meget prisvindende filmatisering af H.P.
Lovecrafts novelle ”The Call of
Cthulhu.”

Skrivekonkurrence
Tid: Lørdag 13:00-15:30
Skriv en novelle på stedet i
konkurrence med andre deltagere. Vinder kåres på selve
Fantasticon, eller - hvis der
kommer mange deltagere - i
fanzinet Himmelskibet senere
på året. Ingen elektoniske
hjælpemidler!

om Dan Dare
Tid: Lørdag 15:00-15:45
Klaus Æ. Mogensen fra Fantastik fortæller om science fiction tegneserien Dan Dare, som
blev skabt i 1950. Foredraget
vil om muligt blive uddybet
med eksempler.

Eurocon 2007
Tid: Lørdag 15-15:45
Olav M.J. Christiansen fra Eurocon 2007 styregruppen fortæller om hvad Eurocon er,
hvordan det gik til at den skal
holdes i København til næste
år, og lidt om hvad vi kan se
frem til vil ske der.
CODENAME: YIN/YANG
Tid: Lørdag 15:30-18:00
I filmsporet kommer folkene
bag zombie-filmen CODENAME: YIN/YANG og viser deres
film samt fortæller om den.
Short story workshop
Time: Saturday 15:30-18:00
Together with Ralan – an
American writer living in Denmark – you think up a short
story that you can go home
and write. (Please note that
there are two short story
workshops this year – one in
Danish and one in English.)
Zoran Zivkovics forfatterskab
Tid: Lørdag kl. 16:00-16:45
Knud Larn fra Eurocon styregruppen fortæller om den serbiske forfatter Zoran Zivkovic
og hans forfatterskab. Zikovic
er en af æresgæsterne på Eurocon 2007, som foregår her i
København.
Quiz
Tid: Lørdag 16:00-17:00
Igen i år vil der være en fan-

tastisk quiz. Denne gang bliver deltagerne inddelt i hold.
Mød bare op, hvad enten du
vil deltage eller bare høre på tilmelding behøves ikke
Interview: Dennis Gade Kofod
Tid: Lørdag 17:15-18:00
Realismen møder de underjordiske. Mød forfatteren til romanen "Brøndtjætten", som
er blevet kaldt bornholmsk
magisk realisme.
Dansk science fiction fandoms
historie
Tid: Lørdag 17:00-17:45
At arrangementer som Fantasticon kan afholdes, skyldes
at der står en fanbevægelse
bag science fiction og de andre fantastiske genrer. CarlEddy Skovgaard fra Science
Fiction Cirklen fortæller om
den danske science fiction fanbevægelse fra halvfjerdserne
og frem til i dag.
Novelleworkshop
Tid: Søndag 11:30-14:00
Sammen med publikum udtænker forfatteren Patrick Leis
en historie, som man bagefter
kan gå hjem og skrive sin
egen version af (eller man kan
blive på Fantasticon og gøre
det der.) Bemærk at der i år
er to novelleworkshops, denne
her og en på engelsk om lørdagen.
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