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KatastrofeCon 2

KatastrofeCon 2 Succesen fortsætter გდევზთ blev desværre aflyst grundet sygdom blandt 
arrangørerne.

KatastrofeCon er nemt at køre, men nu ved vi at man ikke kan planlægge med kun at 
have 1 arrangør på de første to dage (i tilfælde af at vedkommende bliver indlagt på 
hospitalet).

Så det gør vi ikke igen til fremtidige kongresser og vi lærte mange flere småting i 
planlægningen, som du kan møde allerede til KatastrofeCon 3.

Her på siden kan du læse hvad vi havde planlagt til KatastrofeCon 2 - god fornøjelse!

Kongressen skulle handle om at opbygge og fastsætte nogle kulturelle rammer for 
fremtidige KatastrofeConner og give dig som deltager mulighed for at have indflydelse.

Det kan du naturligvis stadig ved at deltage på fremtidige kongresser, men allerede før 
2'eren, havde vi på KatastrofeCon 1 allerede fastsat følgende:

• Vi vil gerne undgå tvungne opgaver såsom GDS-tjanser kendt fra Fastaval, ved at 
bruge mantraet: "Frihed under ansvar". I stedet for at vi siger til dig hvornår du skal 
gøre rent efter alle andre, så skal alle gøre rent efter dem selv.
• KatastrofeCon skal sigte efter miljøvenlig og bæredygtig kongresafholdelse.
• Deltagere skal medbringe egen service (eller kan købe gennem os) og selv være 
ansvarlige for opvask af dette.
• KatastrofeCon skal fremme stærke fællesskaber.

Praktisk

KatastrofeCon 2 Succesen fortsætter გდევზთ skulle som 1'eren afholdes i vores egne lokaler 
på Harsnablundvej, med overnatning hos naboen, Gødvad spejderne.

Dato for KatastrofeCon 2

Torsdag d. 17. oktober kl. 15:00 til og med søndag d. 20. august kl. 18:00.

Sted / Hvor?

Katastrofe Kompagniet
Harsnablundvej 8B



8600 Silkeborg
Midtjylland, DK

Vi er meget taknemmelige for endnu engang at måtte låne hytten, vi nåede at få 
udleveret nøgler, men fik aldrig brugt dem. Spejderne er stadig fantastiske naboer at 
have!

The big thing

På KatastrofeCon 2 kunne vores deltagere for første gang have mødt og brugt vores 
Konsol Kafe, som kort fortalt er en samling gamle konsoller du har mulighed for at spille 
på. Kom og hyg!

KatastrofeCon 2's undertitel: Succesen fortsætter

Kort fortalt har vi valgt dette navn, da KatastrofeCon 1 var en succes og vi derfor 
fortsætter med arrangere kongresser.

Det meste virkede og vi lærte rigtig meget af vores fejl.


