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Sö, nu tir du pfi kontrenE_

EIIer också har du redan varit på konventet och

läser det här för att minnas allt kul du var med

om där. Tumme upp för dig i så fall.

Men antagligen läser du det här på själva kon-

ventet. Antagligen är det lite lugnt just nu och

du vill softa en stund och är lite nyflken på vad

som egentligen står i det där förordet som aldrig

innehåller någon direkt matnyttig information

utan mest bara är menat som ett "hej" från ar-

rangörerna.

Så här kommer det: Hrj

Kul att du är här. Vi görju trots allt det här för

att ni besökare skall vara nöjda. Det är liksom du

och alla andra som kommer hit som gör det här

möjligt. För farde året i rad dessutom. Så när vi

säger att det är kul att du är här så menar vi det

verkligen.

Och det var nog hela förordet. Du har säkert

ändå ett spel du vill tillbaka till och vi har inte så

mycket mer att säga här, förutom en viktig sak:

Ha det kul.



Innan vi kan dra igång med sjiilvakonventet finns

det lite som du måste ha koll på, Som tur är så har

vi med allt viktigt i det har haftet.

Uistas på konrnntet

Konventet är i vanlig ordning förlagt till Kate-

dralskolan i Våxjö, Skolan är en kommunal girm-

nasieskola och det frnns vissa regler som du som

besökare måste följa. Bryter du mot dem så harvi

full rätt att kaeta ut dig. Polk som blir utkastade

har inte rätt till återbetalning av vare sig inträde

eller andra avgifter.

GRUNDERNA

De som bestämmer på konventet är de med röda

stabsskjortor. Om en stabsmedlem säger att något

är på ett visst vis så gäller det. Svensk lag gäller

giveMs också på konventet och eventuella lagbrott

polisanmäls.
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Förutom att vara fritt från illegala droger så är

Wexio Spelkonvent även fritt från alkohol. Mark-

bart påverkade besökare kan därför bli utkastade.

RÖKNING, NÖTTER & DOFTER

Vare sig rökning eller nötter (tänk på att det finns

nötter i visst godis) är tillåtna i lokalerna. Det

innefattar även skolgården och övriga områden

som tillhör skolan. Tänk också på att doftallergi är

viildigt vanligt och därför bör du inte ha överdrivna

mängder eller alltför starka parfymer på dig.

Om du bryter mot det här och någon ber dig

sluta, gör det direkt. Det gäller oavsett om perso-

nen har röd skjorta eller inte.

PARKERING

Om du vill parkera kan du göra det på Katedral-

skolans parkeringsplatser utan kostnad. Se bara

till att du inte hindrar någon eller ställer dig på

handikappsplats utan tillstånd.

lÅssnnl srÅp
Elevskåpen på skolan används inte under som-

maren och därför finns det olåsta plåtskåp som



går att använda. Om du skaffar dig ett hänglås

(finns att köpa i caf6et) har du smidig förvaring

av värdesaker under konventet.

Viktigt att poängtera är att dina inlåsta grejer

fortfarande är ditt eget ansvar och att konventet

inte lämnar någon ersättning för stulna, kvargl<im-

da eller på annat vis bortkomna prylar.

TARMADE OMRÅDEN

Det finns utrymmen som är larmade under kon-

ventet. Dessa skall normalt sett vara låsta, men se

andå till att inte irra runt utanför angivet område.

Om något ser avspärrat ut så är det avspärrat.

Ignorerar du en avspärrning, rycker i låsta dörrar

eller på annat sätt orsakar ett larm så är du också

ansvarig för att betala utryckningen.

UTRYMNING

Om det skulle gå ett larm, se till att lugnt och

sansat lämna byggnaden och ställ dig med dina

kompisar vid återsamlingsplatsen, markerad med

en stjärna på kartan. Vet du med dig att någon

Iigger och sover, väck gärna denne men se till att

ni båda kommer ut så snabbt som möjligt. Försök
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inte plocka med dig nägra prylar - hur värdefulla

de än är - och stanna absolut inte kvar inomhus.

Det finns utrymningsplaner uppsatta på sko-

lan. Håll koll på dessa så du vet hur du skall ta dig

ut om något händer.

GAMTA SEDTAR

Från och med den r:a juli gäller inte längre de

gamla zo-, 5o- och rooo-kronorssedlarna. WSK

kommer därför inte hellar att acceptera de sed-

larna som betalning.

I
/1'ovt rJ,-,"4 (-

I 'r, , 1,, . l. rrr.r*t-riir.:



Äta på konventet

Äta bclr man, annars... blir man grinig, trött och

hungrig, brlrjar klaga på småsaker och rent gene-

rellt vara jobbig för sina kompisar. Och sedan dör

man av näringsbrist.

Ärn r cnrErr
Det finns enklare mat samt godis och andra onyt-

tigheter i vårt caf€ om du inte är jättehungrig el-

ler inte vill lamna området. Kaffe och frukt ingår

dessutom i inträdesavgiften.

Vi kommer att försöka se till att det finns

något för alla, oavsett dlergier eller preferenser.

Enkelt & billigt.

Ärn urr
Är du lite mer hungrig kan det vara skönt att äta

någotrejält. Vårtgivnaval är den mysiga hambur-

gerrestauran gen Zack's; en lokal restaurang som

ligger nära konventet och som - i mångas mening

- serverarbland de godaste hamburgarna i Vfiö.
Gott & prisvärt.

FIXA EEEI

Nära skolan ligger det en matvarubutik där du

kan handla förnödenheter om du hellre vill det.

Brett utbud.

Sova på konuentet

Du bör sova under konventshelgen, oavsett hur

roligt du har det. Anledningen till det är att du

mår bättre och blir trevligare att umgås med om

du sover tillräckligt.

För detta ändamål har vi sovsalar tillgängliga

för besökare som inte har någon annanstans att
sova under helgen.

Det är absolut förbjudet att sova någon an-

nanstans inom området eller att sova i sovsal utan

att ha anmiilt sig i receptionen! Brandkåren kräver

nämligen att vi har en lista på vem som sover var

ifall något skulle hända. Om du är trött går du

darfOr till receptionen och fixar plats i en sovsal

innan du lägger dig.



Duscha på konventet

Precis bredvid sjäIva skolan ligger det en gymnas-

tikhall med omklädningsrum. Där kan du ta dig

en morgondusch (eller kvällsdusch, om du hellre

vill det), vilket är något vi varmt rekommenderar

- både f<ir ditt eget välmående och för andras.

lobba på konventet

Om du helt plcitsligt skulle komma på att du är

sugen på att jobba på konventet så går det säker-

ligen alldeles utmärkt, även om du inte sagt till i
förväg. Gå till receptionen och hör med dem vilka

områden och pass som är lediga.

Slutstädet är det alltid skönt att ha mycket folk

på så om du är ledig på söndagen och vill hj:ilpa till
är det bara att skriva upp sig. Tänk på att vi gärna

vill arrangera ett konvent nästa år också och därför

vill göra ett gott intryck.

VAD FÅR JAG FÖR ATT JAG JOBBAR?

Först av allt glädjen att få arbete samt vetskapen

om att du har gjort något gott för konventet och

dina medmänniskor. Utöver det finns det även

mer mundana belöningar:

Pass r: En praktisk t-shirt + årets mugg.

Pass z: Inträdet tillbaka.

Pass 3: VlP-status. (Vad innebar det, kanske du

undrar? Jobba tre pass så får du veta...)

Vill du jobba mer än fyra pass? Prata med folket i
receptionen så ser vi till att dublirväl omhänderta-

gen. Det går även utmärkt att anmäla sitt intresse

att vara med och arrangera nästa års konvent.

Synas på konventet

Det är klart att du vill posta en tweet eller checka

in på Facebook under konventet! Använd i så fall

gärna årets hashtag - #wsku o16 - så samlar vi alla

roliga minnen på samma ställe.



Precis som föregående år har vi fullt med intres-

santa aktiviteter för att bevista. Salarna hittar du

inom parantes och tiderna hittar du på separat

papper.

Brädspel

CTHUTHU WARS (D)

Ett episkt strategibrädspel, med asymmetriska

fraktioner. Där man tar rollen av The Great Old

Ones, såsom Yog-Sothoth, Windwalker eller helt

enkelt Cthulhu själv i egen hög person (?!).

Under konventet så kommer alla expansioner

som hitintills kommit ut fi.nnas tillgängligt, det

är kartor, monsterexpansioner och nya Great Old

Ones.

Spelet är relativt snabbspelat och lätt att lära

sig, svårt att bemästra dock. Speltid för nya spe-

lare, ca. zh.

Fredrik Schirdn kommer att guida nya såväl

som erfarna spelare i Cthulhu Wars intrikatavind-

lingar.

WSKS BRÄDSPELSBAR (D)

För att ni som besökare alltid ska kunna ha något

att göra har vi i föreningen sett till att det finns en

stor mängd spel att låna av oss. Här finns allt från

enkla sällskapsspel till avancerade jattebradspel.

Något för att alla så att säga. Ni har här också

möjligheten att hitta spelare när ni annars hade

varit för få, eller bara lära känna nya människor.

Spela spel!

Speltillfiillen: Drop-in under hela konventet.

Arrangör: Wexio Spelkonvent

Figurspel

VÄs stAGFÄtT (s)

VAS kommervarapå sammaplats som tidigare år

(slagfaltet) det kommer bli olika hail Ceasar spel

(lotr, fantasy), :.5mm wwz, warhammer quest.

a3



Även spel medwarhammer4okfinns. AIlt är drop-

in och inga förkunskaper eller figurer behövs för

att delta.

VAS ar dar hela konventet så alla är varmt

välkomna.

Anmälningstlry: Drop-in

Arrangör: V2ixjö Spelförening

och dina kamrater att överleva i en mardrömslik

framtid i Alvesta!"

Ingen förkunskap krävs för detta arrangemang

och det kommer att finnas 3 spelpass under lörda-

gen den 9ft Alvesta After Dark är ett eget designat

figurspel med stora inslag av rollspelselement.

Du kommer att testat på att samarbeta med dina

kamrater för att ha en chans att överleva!

"The Escape" . Kl: rz:oo-r5:oo

"New Information" Kl 16:oo-19:oo

"The Grand Assault" KI zo:oo-23:oo

Kontakt f.ör fuägor: Pontus (milleniumchaos@

hotmail.com)

Kostnad: Gratis, däremot tar vi gärna emot

donationer av z8:mm modeller som kan

användas i spel på elevensval på skolan där

Pontus jobbar.

Anmälningstyp: Ingen förbokning är nödvän-

dig, men förboka gärna ändå

Arrangör: V:ixjö Spelförening

ATVESTA AFTER DARK (s)

Alvesta After Dark utspelar sigär zo45,världen har

blivit förstörd av atombombskrig efter att Donald

Trump tog makten i USA zor8, det är nu upp till dej

,,4 L5



MATIFAUX (st

Malifar:x är ett figurslagspel i en steampunk-go-

tisk-victoriansk skräckvärld, med lite wild weird

west som krydda. Det spelas med kort istället för

tärningar. Öppet frir dem ospel t4-zz päslagfaltetl

Anmälningstyp: Drop-in

Arrangör: Robert Sjöblom

TURNERING I DROPZONE

COMMANDER flr0)
Underlördagen och söndagen anordnas det en tur-

neringi romm figurspelet Dropzone Commander.

Det kommer spelas tre matcher under lördagen

och två matcher under söndagen och varje match

är på 3 timmar. Arm6n får inte överstiga 15oo po-

äng. Armdlista och anmälan till själva turneringen

görs till Stefan Nordström, snolbor@hotmail.com,

senast den 3 juli.

Schemo:

Lörilag
Samling

Match r

t6

Kostnad: roo:-

Anmälningstyp: Föranmåilan till snolbor@hot-

mail.com senast r juli

Arrangör: Viixj ö Spelf<irening

Magic
All Magic utgår från sal zz8.

FRIDAY NIGHT MAGIC

Registrering: t7:45 - :.8l.t5

Lunch

Match z

Match 3

Sönilag

Match 4

Lunch

Match 5

Avslut

13.OO

r4.oo

L7.30

9.oo

L2.OO

13.OO

16.oo

9.30

10.oo

t7



Boosler drofl
Kostnad: rzo kr

Vintoge

Kostnad:5o kr

tÖRDAG MoRGoN

Registrering: o8:45 - ogia5

Stondord

Kostnad: 5o kr

Legocy (SM-KVAI)

Kostnad: roo kr

tÖRDAG DAG

Registreringi 14i45 - a5ia5

Elernol Moslers Drofl

Kostnad: TBD

Poupel

Kostnad 5o kr

I.ORDAG KVALT

Registrering: 19:oo - 19:30

Modern

Kostnad: roo kr

Smålondsmöslerskopen i 93194

Kostnad:5o kr

Priser: En fet buckla såklart samt en signad

Prodigal Sorcerer från alla deltagare.

SöNDAG

Registrering: o8:45 - ogia5

French EDH I vs I

Kostnad:3o kr

r8 a9



Rollspel
Alla rollspel utgår från sal ro4, om annat ej anges.

SANNINGENS PRIS

Jackson Beaumont spanar ut mot mörkret. Hade

det varit värt det? Att stanna kvar f<rr att få ut
sitt arv? De fega kräken kommer när som helst,

maskerade med vapen, facklor och rep. Men den

här gången ska ingen dö. Åtminstone ingen som

står Jackson nära. den här gången är de beredda.

Marielle sneglar på Jackson. Hon hoppas yankeen

skjuter lika bra som han snackar.

Natten tystnad bryts av ljudet av hästhovar

som närmar sig och ljuset från facklor lyser upp

beckmörkret. En gruppmaskerade ryttare rider

långsamt upp mot huset med dragna vapen. Jack-

son gör en bygelrörelse med sitt Winchestergevär

och hör det bekanta ljudet av en patron som laddas

in i loppet.

Sanningens pris, ett 4-5 timmars äventyr som ut-

spelas i Mississippi 1876. Ett äventyr fyllt av action,

svek och ond bråd d<id.

Regelverk: Western 4

Anmälningstyp: Anmiilan på plats eller föran-

mälan (vid föranm:ilan maila info@wex-

iospelkonvent.se). max 5 spelare per tillfäIle.

Speltillfällen: z, eventuellt byts ett av passen ut

mot ett annat äventyr med Westem.

Arrangör: Daniel Ekerot

TRIAT & TERROR

En rollspelssession i skräckens tecken, med bara

en liten hint av lajv inmixat.

Minnet från gårdagen bleknar snabbt när du vak-

nar och inser att du inte befinner dig i din trygga

säng hemma. Istället vaknar du upp i en kall och

mörk källare, tillsammans med ett fåtal andra

människor. Du har ingen aning om vilka de an-

dra är och de paranoida tankarna flyger runt i ditt

huvud allteftersom ni börjar utforska mörkret.

Går de att lita på? Vem är ansvarig för vad som

händer? Vart är ni? Frågorna är många, svaren få

och otydliga och skräcken lurar runt varje hörn.

Kommer ni kunna samarbeta så pass länge att
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ni lyckas ta er ut och ta reda på vad som händer,

eller kommer osämjan sprungen ur ovetskapen i
er situation att få gruppen att brista?

Regelverk: Friform/egentillverkat

Anmälningstyp: Föranmälan (max 5 platser)

Speltillfallenz z ä 4tirnmar
Arrangör: Samuel Lowejko

HAIEAN: PRESENTATION OCH SPEUEST

Det är nästan zoo är sedan den stora katastrofen

ägde rum. Katastrofen medförde att människorna

blev tvungna att fly till kusterna i kraftigt deci-

merade skaror. Från att ha varit en våilbefolkad

värld med städer på tiotusentals invånare och

vidsträckta kungariken har det nu övergått,till

en värld där kungariken bara omnämns i böcker

och kuststäderna skapat egna små stadsstater med

sina egna respektive inlandsområden. Många av de

forna städerna sägs fortfarande stå tomma och fria

att bosätta sig i, men rykten talar om hur märkliga

bestar och vandrande döda drar runt på dess gator.

Ni har fått i uppgift att ta er in i den övergirma

staden Vahill och ta reda på om det är möjligt att

bosätta sig där.

Arrangemanget är tänkt att bestå i två delar; den

första delen är en översiktlig presentation av reg-

lerna till Halean och i den andra delen kommer de

som vill få skapa en karaktär och spela ett testä-

ventyr som tar ungefär 4 timmar.

Antd deltagare: Ingen begränsning vid Presen-

tationen, men max 4 spelare vid testäventy-

ret (riiknar bara med ett spelpass, men kan

troligtvis köra fler om behovet finns).

Föranmälan: till infoowexiospelkonvent.se

Arrangör: Tobias Olsson Grahn

INDIERUMMET (r 04)

Indierummet är dit du går för att testa på nytt och

gammalt från mindre spelproducenter. Mycket av

det vi spelar är story-games. lir du ny till spelgen-

ren? Indiespel har under det senaste årtiondet

utmanat hur rollspel spelas och kräver normdt
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minimalt med förberedelser - något som lämpar

sig ypperligt för one shot-spel. Vi står för duktiga

spelledare, du står för ett öppet sinne.

Arrangör: Fredrik Sergler

Anmälningstyp: Drop-in

Speltillfiillen: Under hela konventet.

WORKSHOP: ROLISPELSSKAPANDE lt24l
Vi är många som skriver egna rollspel och skapar

egna spelvärldar. Tanken med det här möte är att

vi ska få möjlighet att presentera våra projekt, få

feedback, inspireras av andras alster och tillfaille

att diskutera spelskapandet med likasinnade. Vi

börjar med en presentationsrunda där alla som

kommer och vill får möjlighet att presentera sina

spel. Det kommer att finnas dator och projektor

så ta med ett USB-minne med din presentation

om du vill använda den för att visa någonting.

Därefter kan vi sätta oss ner och diskutera det vi
fått presenterat och regelsystem och världsbyg-

gande i allmänhet.

Arrangör: Tomas Brattström

Häng

LEGORUMMET (r r r !
WSKeor6 bjuderpå lego i mangder! Är du en arki-

tekt av sällan skådat slag, eller bara en novisbygga-

re som finnerstillhet att passa ihop klossar? Oav-

sett vilket är det här rummet för dig! Här kommer

det att finnas mer än zo kilo lego att spendera sin

tid på, men även bräd- och w-spel med lego-tema!

Se bara till att se upp med vart du sätter föt-

terna, WSK ansvarar inte för lego-relaterade per-

sonskador.

Anmälningstyp: Häng, öppet ro-zr (halls öppet

längre vid hög efterfrågan!)

Arrangör: Adam Olsson & Eduardo Isla Venegas

z6 27



WSKS BRADSPELSBAR (D)

För att ni som besökare alltid ska kunna ha något

att göra har vi i föreningen sett till att det finns en

stor mängd spel att låna av oss. Här finns allt från

enkla sällskapsspel till avancerade jättebrädspel.

Något for att alla så att säga. Ni har här också

möjligheten att hitta spelare när ni annars hade

varit för få, eller bara lära känna nya människor.

Spela spel!

Speltillfällen: Drop-in under hela konventet.

Arrangör: Föreningen Wexio Spelkonvent

VAS SLAGFATT (s)

VÄS kommer vara på samma plats som tidigare år

(slagfältet) det kommer bli olika hail Ceasar spel

(lotr, fantasy), 15mm ww2, warhammer quest.

Även spel med warhammer4ok finns. Allt är drop-

in och inga förkunskaper eller figurer behövs för

att delta.

VÄS ar dar hela konventet så alla är varmt

välkomna.
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Anmälningstyp : Drop-in

Arrangör: V:ixj<i Spelförening

INDIERUMMET (r04t

Indierummet är dit du går för att testa på nytt och

gammalt från mindre spelproducenter. Mycket av

det vi spelar är story-games. Är du ny till spelgen-

ren? Indiespel har under det senaste årtiondet

utmanat hur rollspel spelas och kräver normalt

minimalt med förberedelser - något som lämpar

sig ypperligt för one shot-spel. Vi står för duktiga

spelledare, du står för ett öppet sinne.

Arrangör: Fredrik Sergler

Anmälningstyp: Drop-in

Speltillfällen: Under hela konventet.

RAGEQUITS HÖRNA (r 23)

RageQuit är en förening som är aktiv i Vaxjo och

Karlskrona. Vi främjar spelkultur genom att ar-

rangera och delta på spelrelaterade evenemang

runtom i Sverige. Bland annat håller vi i LAN,

3o

rollspelsgrupper och kortspelsträffar där vi spe-

lar spel som Magic: the Gathering, Yu-Gi-Oh och

Pok6mon. Vi arbetar aktivt för att föreningen ska

bli en plats där alla känner sig som en del i gänget.

Tillsammans ska vi bidra till en öppen och väIkom-

nande spelkultur.

På Wexio Spelkonvent kommer vi bidra med en

avslappnad hörna där vem som helst kan komma

och hänga. Bland de aktiviteter vi kommer hå1-

la i finns nybgrjarvän1iga rollspel, retro-tv-spel

och möjligheten att lära sig spela Yu-Gi-Oh eller

Pok6mon.

AnmäIningstyp : Drop-in

Arrangör: RageQuit

0vriga arangemang

ARCHERY TAG (TBAI

Archery Tag kan jämföras med Paintball eller La-

sergame, fast med den stora skillnaden att vi skju-

ter med pil och båge. Ingen färg som måste tvättas

3r.



bort eller en massa elektronik som piper, och vi
kan göra det i stort sett vart som helst.

Kostnad: zo kr för 3o min speltid

Anmälningstyp: Anmälan på plats

Speltillföllen

Fredag: 13:oo - 23:oo

Lördag: 11:oo - 23:oo

Arrangör: Scandinavian Arrow

AZENSION! lMl2ttl
V:ixjö E-Sport arrangerar en av Sveriges största

nationella turneringar i Super Smash Bros: Melee

och Project Melee. Inte bara kommer det att ar-

rangeras en 1v1-turnering och en zvz-turnering

i Melee, men turneringen kommer även att vara

platsen för den allra första nationella mästerska-

pen i Super Smash Bros: Melee!

Med över 1o,ooo i prispengar så kommer

evenemanget att sändas på Salty Playground via

Twitch, en av de ledande e-sportsplattformerna

i Europa.

32

Kostnad: Singles 5o kr, doubles och Project

Melee ingår i registreringsavgiften.

Anmälningstyp: OBS! Endast föranmälan!

Arrangör: Viixjö E-Sport

MAFFTA 1O2l
Maffia är ett intensivt och oerhört roligt spel där

fördelar går till folk som är bra på att ljuga och folk

som är bra på.att genomskåda människors lögner

(eller sanningar). Varje spelare blir i hemlighet

tilldelad en roll, antingen som den goda bybon

eller som den elaka maffian. Sedan är det upp till
byborna att ta reda på vilka spelare som är maffia

och hänga dem. Men tiden är knapp, varje natt

dör en bybo som blir skjuten av maffiosorna. Maf-

fiosorna kinner till sina kumpaner, men byborna

vet ingenting.

Låter det roligt? Viilkommen till oss och prova

Maffia, oavsett om du är en erfaren räv eller en

oinvigd bybo.
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Anmälningstlry: Föranmälan/Drop-in vid

utrymme

Speltillfällen: Rullande under hela konventet

Arrangör: Maffia Sverige

oNE NIGHT UTTTMATE WEREWOTF (r l4)
Ett snabbt spel där alla får en varsin roll. Under

loppet avbara en natt och följande morgon, kom-

mer spelarna att rösta på vem som är varulv ...

forhoppningsvis. Det finns ingen eliminering,

och varje spel varar ca ro minuter. Vi kommer att

blanda in rollerna från Daybreak-expansionen.

Vi går igenom reglerna inför varje omgång för de

som ej kan spelet.

Anmälningst1ry: Anmälan på plats

Speltillfällen: fredag och lördag 22.oo-oo.oo

Arrangör: Mantikora

WoRKSHOP TSPETUTVECKUNG (1241

I den här workshopen går Niklas Bergqvist igenom

tekniker som används i spelutveckling och real-
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tidssimulerin gar. Här presenteras grunderna zD

och 3D utveckling i Unity-motorn. Du får lära dig

hur du importerar modeller

och texturer från 3D-program

som t.ex. Maya. Konfigurera

spelobjekt, vad det gäller ma-

terial och animering för att ge

spelet liv. Sedan visar Niklas

hur man kan genomförarea-

listisk belysning och slutligen

lagga till partiklar, effekter

och ljud. Slutresultatet blir
ett spel med en grönskande miljö, fullt animerade

objekt och grundläggande interaktivitet för spelet.

))

»

))

))

))

Ämnen under Det I (4 timmor) ör:

Vad är det för skillnad mellan en Grafiker, pro-

grammerare och speldesigners?

Vad ska du tänka på innan du börjar?

Vad vilka verktyg kan man använda?

Designa en grundläggande spelnivå

Att skapa en spelarkontroller

Importera Assets, inklusive modeller, ljud och

texturer



»

»

))

))

Generera kollisionsobjekt

Att skapa prefabricerade objekt

Tillämpa material

Skapa animerings kontroller

Realtidsljussättning

Att skapa partikelsystem

Lägga till ljud

Ämnen under Del2 (Alimmor):

Enkelt zD-plattformsspel

3D-modulering i Maya på nybörjarnivå.

Skapa några enkla 3D-spel

Bygga spelet för stationära eller mobila platt-

formar som Windows, Linux, Mac, Andriod

och iOS och VR.

Anmälningstlry : Drop-in

Tillfällen: z ä 4 timmar fördelade på två dagar

Arrangör: Niklas Bergqvist

WSKS NÖRDAUKTION (r2et

Vi kommer att ha en spelauktion där man kan köpa

och sälja allt spelrelaterat utan att behöva betala

s6

verken provision eller frakt. Det kommer att finnas

ett par tillfiillen under fredagen och lördagen att

Iämna in saker man vill sälja och minst ett tillfåille

före auktionen där man kan titta närmre på det

som kommer att auktioneras ut.

Själva auktionen kommer att vara på söndags-

förmiddagen. Endast kontant betdning.

Arrangör: t 
:* 

Brattström

WORKSHOP: ROTTSPETSSKAPANDE 11241

Vi är många som skriver egna rollspel och skapar

egna spelvärldar. Tanken med det här möte är att

vi ska få möjlighet att presentera våra projekt, få

feedback, inspireras av andras alster och tillfalle

att diskutera spelskapandet med likasinnade. Vi

börjar med en presentationsrunda där alla som

kommer och vill får möjlighet att presentera sina

spel. Det kommer att finnas dator och projektor

så ta med ett USB-minne med din presentation

om du vill använda den för att visa någonting.

Därefter kan vi sätta oss ner och diskutera det vi
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fått presenterat och regelsystem och världsbyg-

gande i allmänhet.

Arrangör: Tomas Brattström

A SONG OF GAME OF THRONES (TBA)

En spoilerfylld diskussionscirkel därvi snackar om

allt som berör tv-serien Game of Thrones och/eller

bokserien A Song of Ice and Fire.

Eftersom avslutningen av säsong 6 av tv-serien

med stor sannolikhet kommer medföra en hel del

frägor och funderingar kring olika karaktärers

öden och missöden kan det frnnas ett intresse

att prata av sig och diskutera teorier med andra

personer som vill göra detsamma.

Alla som vill får delta, även om man bara vill

lyssna på hur serie- eller boknördar slänger ur sig

de mest långsökta teorierna.

Valar Morghulis!

Anmälningstyp: Drop-in

Arrangör: Tobias Olsson Grahn

Bu[ker

TEGEND (rr5)
Lokal spelbutik här i Va$ö som driver förs?iljning

av brädspel, figurspel, rollspel och samlarkortspel.

Detta året tar vi med oes fullt sortiment i mån om

utrymme.

Vikommer ha ett nybörterbord tllltgnrt kort-

spelet Magic the Gathcrlng dtr vl llr ut rqlrr
och annat matnyttigt för de aom år nyfiknr pl
att börja spela.

Detkommer även finnas möjligheter attprov-

spela diverse olika brädspel. Schema presenteras

på plats så är ni nyfikna på att spela är det bara

att komma in och fråga oss om tider.

Är ni uttråkade och känner att ni har ett behov

av att egga er kreativa sida? 51å er ner vid vårt

målarbord och prova på att måla en Warhammer-

figur.

39



MANTIKORA (t 14)

Spelbutik med forsäljning av Sällskapsspel, Figur-

spel, Kortspel, Rollspel och Lajvtillbehör.

Förhandsboka gärna i förväg, välj avhämtning

och uppge Wexio Spelkonvent i öwig-faltet.

Hemsida: http ://www.mantikora.se,/

MYTINGSPET (x2)

Vår lilla butik säljer även detta år rollspel till
konventspris, men också en hel del tärningar och

annat småplock. Vi säljer nu dessutorn Sali;r(ia

tnr,s prorlul<lr.r or lr rlivt.nit, irrrlit,lprl. Skrrplg.or rral

mrist ;trr,, liarrt,rlyl, Levi.rl lr.r rr, Avnrl yr. llrr ( irr r l..l

III, Sci-llil, l\rrt,rl, Ar liorrl. l,,.k,r rrrerl eLlerr or lr

Starchallengt'otlr crr lrel rlel lill lrrrnrr i l;rp,,rrt . Nytt

f.ör i är är En hcrti;,lirrrr.rs liv or lr lrrrrt.rr, ltrl,rrirr

och Tenebris.

Möjligheter {irrrrs ilvr.rr lt'ir r,rr rlr,rrro irv vårt

brädspelsprojekt I)rivir t r,r'rs !.

4r.



OmWSl(

Föreningen Wexio Spelkonvent är en religiöst

och partipolitiskt oberoende id6e11 förening vars

huvudsyfte är att arrangera ett återkommande

spelkonvent i V:ixjö.

Vi som arbetar med WSK gör det utan betal-

ning på vår fritid eftersom vi vill hålla igång en

levande spelkultur. Vår attityd är inkluderande

och hjälpsam och vi anser attju fler som känner sig

välkomna och trygga inom hobbyn, desto bättre.

Spelkultur skall vara tillgängligt for alla.

Om du tycker att ovanstående låter trevligt så

får du gärna vara med och hjälpa oss i vårt arbete.

Vi behöver alltid fler eldsjälar som kan vara med

och styra upp kommande arrangemang.

Säg till i receptionen att du vill vara med eller

skicka ett mall tlll infoow exio sp elkonv ent.se så har

du tagit första steget mot att vara med och utfor-

ma nästa års konvent.

l) !}
l. t

r$'*
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