Sunnuntai-iltana 12.7.2009

Conpassi
Oppaasi conin ihmeelliseen maailmaan!

Urheilu-uutisia:

Rytmisen kilpajordaniin lahjomaton tuomaristo
mietti hartaasti päätöstään. Hänen armollisuutensa Tasavallan Presidentti Urho Kaleva Kekkonen
juonsi kilpailun - ja muistutti puheessaan myös
Conpassin lukijoita, että hänen terveydentilansa
on täysin moitteeton.

Huhujen mukaan
conissa on ollut
jopa 15 000 kävijää!
Kylttivastaavan luovuus kukkii:

Rytminen kilpajordan sen todisti: kolme naisvoimistelijaa saa aina enemmän tuhoa aikaan
kuin kolme sarjamurhaajaa. Kuvassa voittoisa
joukkue Jordan Lovely Ladies.

Miikka voi lähteä Legolaksesta,
mutta Legolas ei lähde Miikasta.

Finncon tulee taas
Finncon 2010 järjestetään 17. - 18.7.2010 Jyväskylässä. Tapahtumassa nähdään vieraina mielenkiintoisia henkilöitä koti- ja ulkomailta.
Yhdysvalloista tapahtumaan saapuu kirjailija Ellen
Kushner. Kushner tunnetaan fantasian taitajana,
esiintyjänä, radiojuontajana, opettajana ja luennoitsijana. Hänen teoksensa ovat voittaneet mm.
Locus-palkinnon, World Fantasy Awardin ja Mythopoeic Awardin. Suomeksi häneltä on viime vuonna
ilmestynyt romaani Thomas Riiminiekka.

Kahvituokio kunniavieraan kanssa
Perjantaina järjestettiin kaffeeklatsch eli kahvija puhumistuokio George R. R. Martinin kanssa,
mutta se tuli niin äkkiä täyteen, että päätettiin
järjestää toinen samanlainen tilaisuus sunnuntaina kahdelta. Tarkoitus oli siis viettää pienen
ryhmän kanssa hetki kunniavieraan kanssa kahvikupposen äärellä.
Sunnuntain kaffeeklatschissa oli kaksitoista osallistujaa Martinin lisäksi - kirjailija oli
ainoa, joka edes joi kahvia tai söi mitään, joten
kahvituokio saattaa olla hieman harhaanjohtava
nimi tilaisuudelle.
Puheenaiheiksi nousivat muun muassa
Wild Cards -sarjan syntyminen, Song of Ice and
Fire -sarjan fantasiaulottuvuus sekä George R.
R. Martinin ura televisiosarjan käsikirjoittajana.
Kaffeeklatsch kesti noin tunnin ja tarjosi
oivan tilaisuuden jutella ihailemansa kirjailijan
kanssa. Tällaisia lisää! Myös Martinin hieno uusi
hattu tuli pantua merkille.

Tapahtuman kotimainen kunniavieras on kirjailija
Sari Peltoniemi. Peltoniemi on kirjoittanut useita
novelleja sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Hän on
ollut ehdolla Juniori-Finlandian saajaksi ja voittanut Suomen Tolkien-seuran Kuvastaja-palkinnon
vuonna 2002.
Fanikunniavieraamme on tamperelainen Liisa Rantalaiho. Rantalaiho tunnetaan fandomissa Spektren
perustajajäsenenä, Portti-novellikilpailun pitkäaikaisena tuomarina ja Portti-lehden kriitikkona sekä
filkkilaulannan tekijänä ja esittäjänä. Suomen
Tieteiskirjoittajat ry myönsi hänelle Kosmoskynäpalkinnon vuonna 2006 ansioistaan suomalaisen
tieteiskirjallisuuden edistäjänä.
http://2010.finncon.org/vieraat/

Taidetta by Finncon/Animecon 2009
Kaapelitehtaan parvella oli viikonlopun ajan
mahdollista käydä katsastamassa lukuisten
taiteilijoiden tuotoksia. Pöydiltä löytyi myynnistä
ihastuttavia postikortteja sekä useita suurempia
töitä. Toivottavasti myös ensi vuonna saadaan
paikalle suuri joukko taiteenystäviä pöytien
molemmille puolille!

Conpassin toimitus haluaa kiittää uskollisia
lukijoitaan (teitä molempia) ja toivottaa
oikein, oikein hyvää loppukesää!
pt. Ella Peltonen
taitto Veera Kontiokari
Mikko Järvinen
Mikko Lammi
Emppu Viljanen
Emil & Mökis

