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Ropecon ordnas helt och hållet med volontärarbete
– ett fjärdedels århundrade av spel och spelande!
Ropecon, som nu ordnas för 25:e gången, hålls i Mässcentrum i Helsingfors den
27–29 juli 2018. Den tre dagar långa spelfestivalen för samman hobbyspelare
och professionella aktörer inom branschen. Programmet är än en gång mycket
mångsidigt: utöver spel och turneringar innehåller programmet föreläsningar,
paneldiskussioner och workshoppar om ämnen som rör rollspel. Till 25-årsjubiléets
ära är årets tema liv och gemenskap. Som bakgrundsorganisation för evenemanget
står Ropecon ry, vars syfte är att främja och utveckla den finländska rollspels-,
kortspels-, brädspels- och miniatyrspelshobbyn.
Ropecons mest distinkta egenskap är att evenemanget planeras och genomförs
från början till slut av volontärer, av rollspelare för rollspelare. Cirka 700 volontärer
förbereder sig som bäst för sina föreläsningar, workshoppar och föreställningar
samt för arbetsskift som till exempel ordningsvakter, teknikansvariga eller tutorer
för nya besökare.

Några smakprov från årets mångsidiga program
På Ropecon tävlar man bland annat i finska mästerskapen i brädspelen Catan,
Pandemic och Carcassonne. I kortspelsturneringar ser vi bland annat Poro GP
Team Sealed, kval i V:tES European Grand Prix samt Android: Netrunner Regionals.
Turneringarna pågår från fredag till söndag.
Hedersgästen för årets Ropecon, den kanadensiska speldesignern Alex Roberts,
diskuterar tillsammans med många andra speldesigners i panelen Women in Game
Design på lördag (kl. 12–14).
Till Ropecon hör också programnummer som är både fantastiska och roande. På
fredag får vi bland annat höra en veterinärs analys av att ha en drake som husdjur
(kl. 19–20). På lördag kan man delta i en käpphäststurnering (kl. 14–18), mäta
sina kunskaper i spelet sten, sax, påse (kl. 15–16) eller lyssna på hur quidditch,
sportgrenen bekant från Harry Potters värld, spelas både i Finland och utomlands
(kl. 9–11).
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Till det mera pampiga showprogrammet hör i år bland annat musikalen Vaikeinta
on vapaus (Det svåraste är friheten, söndag kl. 14) och det gemensamma
uppträdandet av de två nörddamkörerna, Riverside Castle och Another Castle
(lördag 17–18). FCF Wrestling, den enda showbrottningsorganisationen i Finland, tar
i land på Ropecon på fredag (kl. 20–21.30).
Allt program finns smidigt tillgängligt i Ropecons programguide (guide.ropecon.fi).
Ropecon delar också traditionellt ut priserna Den gyllene draken och Årets
spelgärning för främjande av rollspel i Finland. Prisutdelningen sker på
lördagkvällens gala (kl. 18).
Välkomna!
Bildbank:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757
Evenemangets webbsidor för media (på finska):
https://2018.ropecon.fi/medialle/
Ytterligare information:
viestinta@ropecon.fi
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