
tid
27 februart
28 februari
I mars

plats
Östra Real
Stockholm

kostnad
150kr



UNDERHÅLLNING ELLERFINKULTUR?

Lajv är en ny kulturform, om det råder inga tvivel. Det är också
ett nytt medium, ett nytt sätt att berätta ex historia. Lajv går att
lägga till de andra formerna litteratur, film, teater och rollspel.
Lajv är en ung kulturform. Idag höjs röster både för att lajv ska
hållas på hobbynivå utan pretentioner och för att lajv måste få
respekt och ställning som konstform bland de andra. Det är denna
motsättning som är tema för Knutpunkt 98 i Stockholm. Temat
kommeratt synas och behandlas i ett antal av programpunkterna.

PROGRAMMET

Debatter, föredrag, workshops, presentationer och utställningar. Några rubriker...
Workshops/föreläsningar: Rollgestaltning, tips för arrangemang, medeltida

dans, lägerhållning, blankvapenstrid, Sverok och lajvarna, moralpanik och ”vuxnas”
syn på lajv

Presentationer: böcker om lajv, 20-talskampanjen, lajv över nätet, lajv med
publik, enskilda lajver, föreningar och tidningar
Debatter: Lajvandets framtid, samarbete över gränserna, jämställdhet på lajv
Jobbiga frågor: töntar mot coola killar, lajvritualer, kommersialism — idealism,

gränserpå lajv, skillnader — likheter, lajvgenerationer — vem tar över?, lajv mot
omvärlden

HOSTNAD OCH BETALNING

Att delta på Knutpunkt kostar 150 kr och om duvill vara med om festen på lördag
kväll kostar denna ytterligare 50 kr. Pengarna betalar du in på postgiro 102 55 22-2
Föreningen Knutpunkt. Absolut senaste betalningsdag över postgirot föratt vi

ska ha pengarnai tid är fredagen den 20 februari. Om du betalar senare MÅSTE du ta
meddig postgirokvittot SAMT föranmäla dig per posteller epost till Tomas Walch.

Villkor: Full återbetalning sker för avanmälan senast 23/2. Pengen återbetalas
efter Knutpunkt. Skriv läsligt — oläsliga lappar betraktas som bidrag!
Observera att du måste föranmäla dig - oavsett om du betalar på

postgiro eller på plats! Föranmälan till festen är bindande!



PROGRAMBOKEN

Alla som föranmält sig i god tid får programboken hemskickad, medan sena inbe-
talare får den på plats. Programboken presenterar föredragshållare och andra och ger
all den information du kan behöva. Observera att programboken görs på engelska.

ÖVERNATTNING

Det går utmärkt att övernatta i skolan. Ta med liggunderlag och sovsäck och andra
nödvändiga saker. Frukost tänkervi servera till självkostnadspris (15 kr) lördag och
söndag för den som vill ha.

HITTA TILL ÖSTRA A£AL

Östra Real ligger på Karlavägen mitt emellan Karlaplans och Stadions tunnelbane-
stationer. Närmare vägbeskrivning i programboken.

HÖNTAKTA 0591

Pådrivare
Olle Sahlin, Box 4066, 133 04 Saltsjöbaden, 08-717 73 88, o-sahlinQalgonet.se
(om du inte vet vem du ska kontakta)

Produktion
Tomas Walch, Bondegatan 4, 110 23 Stockholm, 070/650 12 24,
tomas.walchGQebox tninet.se ;

Program
Henrik Summanen, 08-640 52 43, henrik.summanenQcomposer.ems.srk.se
(programpunkter, hålla i eller fråga om)

Praktiskt
Markus Ollikainen, 08-776 00 62, baggeQdataphone.se
(övriga arrangemangsfrågor, festen, lokalen)

Presentation
Jonas Nelson, 08-98 20 33, jonasnQgeomatics.kth.se
(presentationer av föreningar och lajver, kontakter, hemsidan)

Hemsidan finns på:
http://www.knutpunkt.dataphone.se
http://www.geomatics.kth.se/-jonasn/knutpunkt/
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