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Ropeconfredagen fick en livlig start – allt fler spelar tillsammans med familjen
Ropecon, Europas största rollspelsevenemang som ordnas med volontärarbete, lockade även i
hettan till sig rikligt med besökare i det luftkonditionerade Mässcentret i Böle. Under fredag kväll
uppskattade man att målet på 4 500 besökare under hela helgen skulle nås. I synnerhet konst- och
rekvisitautställningen lockade. I konstutställningen förevisar de otaliga konstnärerna inom hobbyn
sina arbeten, och i rekvisitautställningen visar man upp rekvisita som använts i levande rollspel,
dvs. lajv, såsom dräkter och olika föremål som lajvare själva har gjort. I år innehöll
rekvisitautställningen också en hel del material från lajvet Odysseus, som fått stor uppmärksamhet
i media (https://yle.fi/uutiset/3-10873119).
I år satsar evenemanget extra mycket på barnfamiljer. Ropecons besökare har växt upp
tillsammans med evenemanget, och det finns redan andra generationens besökare vars föräldrar
har deltagit i många år, både som besökare och som arrangörer. För första gången kunde man
förhandsköpa en familjebiljett, och det finns program som är anpassat för barnfamiljer, allt från
enhörningssagostunder till trollkarlsskolelajv. Lajven om trollkarlsskolan arrangeras av
Rollspelföreningen Avatar ry. Nästa lajv i serien arrangeras den 31 augusti 2019, och även
representanter från media är välkomna med.

Fredagen drogs igång med ett akademiskt seminarium, lördagen kröns av hedersgäster och
inbjudna gäster
I samband med Ropecon ordnades i år för andra gången också ett akademiskt seminarium som på
fredag attraherade spelforskare både från olika delar av Finland och från utlandet. Seminariets
inbjudna gäst var spelforskaren Jon Peterson som pratade om hur historiska krigssimulationsspel
har påverkat utvecklingen av rollspel. Det akademiska seminariet fick i år stöd av Finska
Kulturfonden.
Evenemangets hedersgäster är den skotska speldesignern och illustratören Jon Hodgson samt den
engelska speldesignern, författaren och redaktören Lynne Hardy. Hedersgästerna har hållit många
olika programpunkter såsom expertföreläsningar och expertpaneler, som drog stor publik. På
lördag deltar båda hedersgästerna i en aktuell paneldiskussion med namnet Gender in Games
tillsammans med andra yrkespersoner från den finländska spelbranschen.

På lördag toppas programmet av galan och dansbalen
På lördag fortsätter Ropecons mångsidiga program. Spelprogrammet fortsätter till exempel i form
av hundratals olika bordsrollspel, miniatyrspel och kortspel. Några egna spel behöver man inte ha
med sig, eftersom den finska brädspelsföreningen också deltar med sitt bibliotek av spel som kan
lånas ut. Bland de mer efterlängtade programnumren är i synnerhet lördagens traditionella gala
och dess lajvuppvisning samt kvällens dansbal. Lajvuppvisningen innehåller dräkter från lajv som
ägt rum under det senaste året. Under Ropecons dansbal dansas det historiska danser, och i år är
en av evenemangets inbjudna gäster en expert inom historiska danser, australiensaren John
Gardiner-Garden. Som traditionen bjuder delar man under galan också ut priserna Den gyllene
draken och Årets spelgärning, för främjande av rollspel i Finland.

Ropecon 2019
Ropecon, Europas största rollspelsevenemang som ordnas med volontärarbete, ordnas nu för 26:e
gången och hålls i Mässcentrum i Helsingfors den 26–28 juli 2019. Den tre dagar långa
spelfestivalen för samman hobbyspelare och professionella aktörer inom branschen, och erbjuder
en mängd olika typer av program. Som bakgrundsorganisation för evenemanget står Ropecon ry,
vars syfte är att främja och utveckla den finländska rollspels-, kortspels-, brädspels- och
miniatyrspelshobbyn.
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