Fantasticon er


En årlig tilbagevendende festival for fans af science fiction, fantasy og horror.



En weekend hvor der er noget for næsten enhver smag i op til fire samtidige programpunkter, samt rigelige muligheder for at tale med forfattere og andre fans.



Nu i meget bedre lokaler end tidligere og alt samlet på den samme etage.



Et sted med mange muligheder for at købe bøger, tegneserier, fanzines m.m.



Også for dem der bare er nysgerrige.

Æresgæster:
Norman Spinrad

Erwin Neutzsky-Wulff

Manden bag bøger
som The Iron Dream,
en
fantasy-roman,
der også er en science fiction-roman i
en
verden
hvor
Adolph Hitler blev
fantasy-forfatter, og Vampire Junkies, om Dracula på dope, samt
mange andre og meget forskellige
bøger. Norman Spinrad har endda
skrevet manuskript til et af de oprindelige afsnit af Star Trek! Han
har også været formand for de
amerikanske science fiction og fantasy-forfattere.

Danmarks førende
murstensroman-forfatter,
mest produktive
fanzine-udgiver,
mindst
politisk
korrekte
debattør, amatør-film-instruktør m.m.
Erwin Neutzsky-Wulff er dette års
anden æresgæst på Fantasticon.
Neutzsky-Wulff står bag romaner
som Hjernen og Rum og UFO og
serien om den okkulte detektiv
Adam Hart. Han udgiver desuden
tidsskriftet Bathos, der vil have en
stand på Fantasticon.

Desuden kan du bl.a. møde:


Lise Bidstrup: Forfatter til Spiralportens Vogter, Sandrosen m.m.



Christian Haun: Forfatter til bl.a. Jor og Hans Broges Bakker.



Niels Brunse: Forfatter til blandt andet Havmanden, oversætter m.m.



Alex Uth: Forfatter til Marskens hemmelighed, computerspilforfatter m.m.



Benni Bødker: Forfatter til Nattens Børn, Mordbrand, Helvedesmaskinen m.m.



Palle Vibe: Forfatter til bl.a. Oriuagars Profeti, oversætter m.m.



Craig Frank: Instruktør på tegnefilmversionen af Rejsen til Saturn m.m.



HUF: Foreningen af Håbefulde Unge Forfattere.



Trekkies: Den danske Star Trek forening.



Gert Balling: Ekspert i bl.a. teknologioverførsel og forholdet teknologi/menneske.



Science Fiction Land: Stort udvalg i sf, fantasy og horror bøger. Lave priser.

Her foregår det:

Vanløse Kulturhus ligger lige ved siden af Vanløse S-togs- og Metro-station.
Lav dine indkøb om lørdagen i butikkerne i samme bygning eller lige ved siden
af, og kig op: En endags-billet koster kun 60 kr, og en billet til hele weekenden
koster 100 kr. Man kan også tilmelde sig på forhånd via hjemmesiden
www.fantasticon.dk og få et program tilsendt.

Hvem er vi?
Bag Fantasticon står foreningen Fantastik, en forening for alle der interesserer
sig for science fiction, fantasy og horror i bøger, tegneserier og film. Udover
Fantasticon har foreningen en lang række arrangementer (se hjemmesiden
www.fantastik.dk) og udgiver magasinet Himmelskibet med artikler, anmeldelser, noveller m.m. Det er fjerde gang vi afholder Fantasticon.
Fantasticon 2008 støttes bl.a af: Vanløse Lokaludvalg, Roding Aps, Ny Science Fiction og overskuddet fra Eurocon 2007.

Høre på foredrag og interviews
Gå på opdagelse i foreningernes boder

Deltage i skøre konkurrencer

Hænge ud med de andre nørder

Se mærkelige film

