Program for Fantasticon 2008
LØRDAG
Velkommen til Fantasticon 2008
Lørdag kl. 12:00 / Festsalen
Præsentation af programmet og nogle af gæsterne.
Lynskrivnings novellekonkurrence
Lørdag kl. 11:30-13:45 / Værkstedet
Skriv en novelle på to timer! Benyt lejligheden til
at få testet dine evner som forfatter. Ingen
hjælpemidler udover blyant og papir tilladt.
Interview: Niels Brunse
Lørdag kl. 13:00-13:45 / Heerupsalen
Forfatter og oversætter Niels Brunse (Havmanden
m.fl.) interviewes.
Paneldebat: Genrer
Lørdag 13:00-13:45 / Festsalen
Giver det mening at dele litteratur ind i genrer?
Kan man i det hele taget afgrænse fantastisk
litteratur som et antal selvstændige genrer?
Interview: Christian Haun
Lørdag kl. 14:00-14:45 / Heerupsalen
Forfatteren Christian Haun (Rock Nekropolis, Hans
Broges Bakker m.fl.) interviewes.
Panel: Europæisk fantastisk litteratur
Lørdag 14:00-14:45 / Festsalen
Hvorfor kommer det meste science fiction og
fantasy vi læser fra USA og engelsksprogede
lande. Skrives der så meget mindre rundt omkring
i Europa, eller er det bare ikke godt nok?
Skriveværkstedet:science fiction v. HUF
Lørdag kl. 14:00-15:00 / Værkstedet
Lær om typiske genretræk for science fiction og
prøv kræfter med genren i form af skriveøvelser.
Både for dig, der har skrevet længe og måske fået
noget udgivet og for dig, der gerne vil i gang.
Duellen: Doctor Who vs Star Trek
Lørdag kl. 15:00-15:45 / Heerupsalen
To af de længstlevende tv-serier er Star Trek og
Doctor Who. Men hvilken er bedst? Et af kriterierne
kunne være hvem der har de mest dedikerede
fans. På Fantasticon afgøres dette spørgsmål ved
at en Doctor Who fan dyster mod en Star Trek fan
på viden om deres serier.
Tekst-skadestuen: science fiction
Lørdag kl. 15-17 / Værkstedet
Er der noget galt med dit digt, din novelle eller din
roman? Kniber det med at få den skrevet færdig?
Så kom herind med den. Skadestuen vil være
bemandet med forfattere og skrivende fans.
Lørdag med ekspertise i primært science fiction.
Er fremtidsforskning science fiction?
Lørdag kl. 15:00-15:45 / Festsalen
Fremtidsforsker Klaus Æ. Mogensen forklarer hvad
fremtidsforskning er, og hvad forskellen er på
science fiction og fremtidsforskning.

Interview: Erwin Neutzsky-Wulff
Lørdag kl. 16:00-16:45 / Heerupsalen
Forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff (Hjernen, Adam
Hart vender tilbage m.fl.) interviewes.
Interview: Norman Spinrad
Lørdag kl. 17:00-17:45 / Heerupsalen
Forfatteren Norman Spinrad (Bug Jack Barron,
Greenhouse Summer m.fl.) interviewes.
Oplæsning – forskellige forfattere
Lørdag kl. 18-20 / Heerupsalen
Forfattere læser op af egne tekster.
Bonus-film
Lørdag kl. 18:30-20:00 / Kultursalen
Vi skulle have haft besøg af A-film, som er ved at
færdiggøre Rejsen til Saturn. Grundet travlhed
med at få filmen klar, når de desværre ikke at
komme forbi. I stedet vil vi vise en ekstra film.
SØNDAG
Auktion
Søndag kl. 12:00-13:45 / Værkstedet
Bøger, film, tegneserier m.m. sælges til
højestbydende. I år har vi også to autoriserede
David A. Hardy reproduktioner under hammeren.
Paneldebat: The end of science fiction?
Søndag kl. 12:00-12:45 / Festsalen
Kan science fiction sige os noget i det 21.
århundrede, eller er det en genre der hørte til i det
20. århundrede?
Interview: Benni Bødker
Søndag kl. 13:00-13:45 / Heerupsalen
Forfatteren Benni Bødker (Nattens Børn, Sarin)
interviewes.
Interview: Gert Balling
Søndag 13:00-13:45 / Festsalen
Gert Balling fra Videnskabscafeen interviewes om
videnskabsformidling og vidensoverførsel, som han
har beskæftiget sig med i en årrække.
Paneldebat: Fantastisk børne/ungdoms-litteratur
Søndag kl. 14:00-14:45 / Heerupsalen
Hvorfor er den fantastiske børne/ungdomslitteratur
så meget mere populær end den danske
kulturkanon blandt børn og unge? Er det bare
populært eller også god litteratur?
Interview: Palle Vibe
Søndag kl. 14:00-14:45 / Festsalen
Forfatter og oversætter Palle Vibe (Oriuagors
profeti m.fl.) interviewes.
Skriveværkstedet:fantasy v. HUF
Søndag kl. 14:00-15:00 / Værkstedet
Lær om typiske genretræk for fantasy og prøv
kræfter med genren i form af skriveøvelser. Både
for dig, der har skrevet længe og måske fået noget
udgivet og for dig, der gerne vil i gang.
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Interview: Lise Bidstrup
Søndag kl. 15:00-15:45 / Heerupsalen
Forfatteren Lise Bidstrup (Spiralportens vogter
m.fl.) interviewes.
Paneldebat: Arthur C. Clarke
Søndag kl. 15:00-15:45 / Festsalen
Sir Arhur C. Clarke, den sidste af de ”tre store”
amerikanske science fiction forfattere, døde ca. en
måned inden Fantasticon. Vi mindes ham ved at
diskutere hans værker og hans betydning for
science fiction og naturvidenskab.
Tekst-skadestuen: fantasy og horror
Søndag kl. 15-17 / Værkstedet
Er der noget galt med dit digt, din novelle eller din
roman? Kniber det med at få den skrevet færdig?
Så kom herind med den, Skadestuen vil være
bemandet med forfattere og skrivende fans.
Søndag med ekspertise i primært fantasy + horror.
Pub quiz
Søndag kl. 16:00- ca. 17:00 / Heerupsalen
Efter en hård festival er det tid til lidt
underholdning. Man dyster mod de andre borde på
viden om fantastiske emner.
Interview: Alex Uth
Søndag kl. 16:00-16:45 / Festsalen
Forfatter og spildesigner Alex Uth (Marskens
Hemmelighed) interviewes.
Afslutning og præmieoverrækkelser
Søndag kl. 17:00-ca. 17:45 / Festsalen
Vi siger tak for i år, men inden da er der nogle
præmier der skal deles ud for forskellige
novellekonkurrencer, samt til de bedste kostumer.
STANDE
Fantastik
Fantastik er en forening for de fantastiske genrer i
bøger, film og andre medier. Det er Fantastik der
står for at arrangere Fantasticon og også udgiver
magasinet Himmelskibet. Aktiviteterne forgår i et
antal forskellige interessegrupper, så som en
skrivegruppe og forskellige filmgrupper.
Science Fiction Cirklen
SFC er en forening for science fiction fans, som
blev dannet helt tilbage i 1970erne. Deres primære
aktiviteter er udgivelse af science fiction bøger på
dansk samt tidsskrifterne Novum og Proxima.
Trekkies
Trekkies er en forening for Star Trek fans, som er
landsdækkende og den største danske science
fiction forening. De udgiver medlemsbladet
Subspace og har forskellige typer medlemsmøder.
HUF
Håbefulde Unge Forfattere er en forening for unge
med forfatterambitioner. De udgiver
medlemsbladet Skrivelyst og har forskellige
arrangementer.

Bathos
Bathos er Erwin Neutzsky-Wulffs tidsskift for gamle
film, det okkulte og hvad der ellers interesserer
ham. I de nyere udgaver følger der en DVD med
film m.m. med. På Fantasticon vil Bathos have en
stand, hvor man også vil kunne se nogle af
Neutzsky-Wulffs små amatørfilm.
Science Fiction Land
Science Fiction Land er en specialboghandel for
science fiction, som også har et stort udvalg af
fantasy og horror. Der handles primært med
brugte bøger til ganske fornuftige priser. På
Fantasticon medbringes en del af varelageret, som
man kan købe af.
Bri

Bri en af de danske foreninger for Tolkien-fans. De
udgiver medlemsbladet Pibeurten og har meget ofte
møder af forskellig art.
Stande: Kvansalen / kl. 12-18 begge dage.
Film: Kultursalen

FILMPROGRAMMET
Tales of the past 1 + 2
Lørdag 12:30-14
Disse to kortfilm er optaget inde i spillet World of
Warcraft, men ellers lavet som rigtige små film. Se
også fortsættelsen om søndagen.
Return of the Ghostbusters
Lørdag 14-16
Hvis du ikke kunne få nok af de to Ghostbusters
film, er her en fortsættelse, lavet af fans af de
oprindelige film.
The Old Son
Lørdag 16-17
Kortfilm baseret på en Norman Spinrad historie:
Hvordan er det at være den eneste der ikke lever
evigt, i en verden hvor alle andre gør det?
Adam Hart i Sahara
Lørdag 17-18:30
Lav-budget film baseret på Erwin-Neutzsky-Wulffs
okkulte detektiv Adam Hart. Introduceres af
instruktøren Nicolas Barbanos.
Tales of the past 3
Søndag 12-14
Denne film i spillefilmslængde er optaget inde i
spillet World of Warcraft, men ellers lavet som en
rigtig film. Se også de to forgængere om lørdagen.
Gayniggers from Outer Space
Søndag 14-15
Dansk kultfilm instrueret af Morten Lindberg
(Master Fatman), som handler om et rumskib med
homoseksuelle negre der kommer til Jorden.
Glimt
Søndag 15-17
Lav-budget dansk horrorfilm.
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