
  

EN VIFTE AF TILBUD 

Film. 
Sidste år eksperimenterede Silmarilion med at fremvise kultfilm. Det gør 
vi også i år og der vil køre film sideløbende under hele arrangementet, 

som vil blive fremvist på stor skærm i HiFi Stereo, og hvis muligt i Dolby 
Surround Sound (in selected theaters) Følgende kultfilms er bl.a. på pla- 
katen: Blade Runner (The Directors Cut), Godfather I, The Seventh Voya- 

ge of Sinbad og mange flere + super JuleOverraskelsen. Den sidste film 
forbliver en hemmelighed indtil sidste øjeblik, så kom og kig med. Gratis. 

Kick Off II. 

Igen i år vil Silmarilion afholde en Kick Off H tunering, denne gang med 
tidligere FIFA formand Torben Glad som overdommer. Turneringen er en 
konkurrence i det sagnomspundne computer fodboldspil Kick Off II. Der 
er præmier til de to finalister og vinderen får selvfølgelig sit navn ingrave- 
ret i Silmarilions fantastiske vandrepokal. Der spilles lørdag eftermiddag 
og det koster 5 kroner at være med. Sidste års vinder var Jacob Villefrance, 
skal det være ham igen, eller er du M/K'en? - lørdag eftermiddag. 

Mafia. 

”Live roleplaying”. Det er forbudstid i 30'ernes USA, gangsterbander kon- 
kurerer om kunderne i de illigale spillebuler og smugkroer. Mafiaen 
bestikker politiet og bekriger hinanden med alle midler. I den forbindelse 
vil vi forsøge at skabe en 1930'er stemning og vi opfordre kraftigt vores 
gæster til at kravle i 30'er outfit. ”Ja, ja” siger du, - ”du tør ikke” siger vi. 
Mafia starter fredag og kører til søndag. 

Auktion. 
Lørdag aften. 1.2.3. har du noget gammelt eller nyt rolle- eller brætspilsre- 
lateret, en gammel terning eller den komplette samling af Vagttårnet og du 
vil af med det, så kontakt Thomas Sørensen. Der bliver aftalt en mindst- 

pris og så er resten op til folket. Filmene The Seventh Voyage of Sinbad, 
The Untouchables og The Rocketeer, vil bl.a. blive sat på bud her. 

Mad. 

Silmarilion har været i Frankrig for at hente en kok og friske grønsager. 
Derfor er vi tvunget til at bespise alle dem der melder sig til spisning lør- 
dag aften. Madtilmelding senest den 26 november til den flinke pris af 
35,- DKK med mættegaranti, hvilket betyder at hvis du ikke er mæt, så 
kan du levere maden tilbage inden 14 dage. Morgenmad til lørdag og søn- 
dag morgen kan bestilles i kiosken aftenen før. 

Multimedieinformationsstand og HQ. 
Under hele forestillingen vil der være nogle flinke mennesker til at hjælpe 
og koordinere scenarietilmelding, kick off tilmelding, brætspilstimelding 
m.m. Hvis du finder ud af at du vil køre et rollespil, men mangler spillere, 

kan du henvende dig til de flinke mennesker og få en ”jeg søger spillere” 
seddel sat op lige her. Foruden det vil der blive opstillet en PC'er som 
informationsstand, hvor man ved hjælp af henholdsvis sin højre hånd og 
musknap kan klikke sig igennem en vifte af informationer. 
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Indgang, entré, gebyrer, told, skat og overnatning 
Der er mulighed for overnatning i en dertil indrettet sovesal. Det koster 5 
kr, det er rart, det runger når man snorker og så er der masser af badefaci- 
liteter. Entreén for medlemmer af Silmarilion og Jacta est Alia er gratis. 
Gæster fra resten af verden skal betale det symbolske entré beløb af 20 
kroner. Ved tilmelding til rollespilsscenarier og Kick Off er der et mindre 
gebyr på 5 kr. 

Tilmelding, tilmelding, tilmelding, ?? 
spørger du dig selv, men nej du skal ikke tilmelde dig, kun hvis du vil 
være fortæller selvfølgelig, for Silmarilions julearrangement er ikke noget 
Con i den forstand, men et sted hvor alle ikke kun kan deltage i rolle- og 
brætspil, men i høj grad også i andre ting, som feks. film, computere og 
nissehuer. Ydermere appelere vi til, at folk selv tager deres kampagner og 
enkelt scenarier med. Har du et scenarie du vil have prøvet af, så tag det 
med og test det på mennesker, som du måske aldrig har set før. Under 
hele arrangementet er der det vi kalder ”frit spil”. Det vil sige, at det er lige 
så meget dig selv, der kan bidrage med noget. Hvis du feks. lige den week- 
end vil spille Empires in Arms, hvorfor så ikke gøre det, hvor der sker 

noget, i stedet for i din mors køkkenhave. Så sluk for fjernsynet, spids 
cyklen, lån en halvtredser af din far og kom til Silmarilions Jul '93 

og mmm mmm mmm] 
I Navn: alder: 

I Adresse: Evt. klub: 

I 
[ (] Mad (Silmarilion surprise) 

  

  

i Fortæller 

i [] Det velvillige græs 

I [] Den der ler sidst 

(1 Julescenariet 

(] En tur i sneen II 

Sendes til: Michael Skov Jensen, Rønnebæksgårdsvej 3, 7000 Fredericia i 
hen mmm mn mm mom men me en me en me en mn mn men fmen] 
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DET SKETE I DE DAGE 
at Silmarilion ville holde juleafslutning, men da alle herbergene var opta- 
get blev det holdt i en dunkel kælder. Siden da har det været tradition at 
afholde et julearrangement hvert år i december. Derfor vil vi gerne indby- 
'de alle rolle- og brætspills interesserede i hele det ganske Danmark og 
resten af galaksen til vores traditionsrige og sagnomspundne Julearran- 
gemnet 1993, 
Dette arrangement ikke et helt almindeligt, idet der ikke kun lægges vægt 
på rollespil - ej heller er det noget Con. Ydermere er det Silmarilions 
Julearrangemenits tradition ikke at skulle tilmelde sig scenarierne eller 
brætspil på forhånd, men bare kan møde op på dagen. Arrangementet 
indeholder også nogle andre elementer son en rollespiller og anden sub- 
kult person kan tænke sig, nemlig; Kult film, æbelskiver, glågg, Kick Off II 
tunering, julehygge+, nissehuer, batterier, auktion, og Mafia live role- 

playing. 
Selve arrangementet appellerer til deltagernes kreativitet, fantasi, dramati- 
ske intuition, groteske humor og egnet initiativ. For eksempel kan man 
tage sin egen kampagne, enkeltscenarie, brætspil eller nissehue med, så vil 

vi stille lokaler og varme til rådighed. Lad os begynde 

BRÆTSPIL 
Warhammer 40.000 - tunering. 
En Emperialsk planet med ufattelige naturrigdomme. Lige nu er flere 
hærstyrker på vej fra hver deres baser med den samme destination - en 
Emperialsk planet, der om få timer vil indgå i historien. Hvis du vil være 
én af de få rå, så send din armyliste til 
Peter T. Olesen, Baunevej 24, 7000 Fredericia, 

inden 29/11. Hærstørrelse: 1500 point. 
Starter fredag. 

Star Warriors 
kan du flyve et rumskib ? Nej ? Så få din første prøvetime i ”Attack on the 
Death Star.” En ægte efterligning af det autentiske slag om galaksens mest 
kratfulde våben. Luftkampene vil foregå 10 mod én. - Søndag. 

Diplomacy 
led og ked at du aldrig fik magten i Europa, prøv igen. Krydder din takti- 
ske evne med smagsløs diplomati og intriger på højt plan. Lørdag. 

Clay'o'rama 
det mest groteske ”brætspil”. To muterede lerklatter står overfor hinanden, 
pludselig river den ene, et grønt/orange monster, et aflangt missil frem af 

lommen og affyrere det, efter det andet blå/grønne/gule monster. Smat 
siger det og det er ramt. Men ak det lever endnu og med dens mutant lan- 
ge tentakelarm river den hovedet at det andet. 
Tilmelding sker på dagen. Clay'o'rame koster 15 kr, da modellervoks jo er 

dyrt. - Søndag. 

  

ROLLESPIL 
Scenario Ground Control Unit meddeler. 

En Tur i Sneen II 
Cthulhu, af Hans Brunnt 

Det er nu lidt over et år siden den forfærdelige nat, efter julefrokosten, da vores 
bil gik i stå. Dengang vi henvendte os i det nærliggende hus, for at få hjælp, og 

mødte Svend S. Wending og hans djævelske og ubeskrivelige katte - hvis det da 
var katte? Det er aldrig igen blevet helt det samme, men vores venskab er nu ble- 

vet meget stærkere siden sidste år. Vi har lejet en lille hytte, uden for Århus, som 

vi har besluttet at tilbringe Juleferien i sammen. I går var vi alle nede og spise på 

Dén Grimme Ælling og bagefter tog Niels, Leif og jeg selv i byen. Men klokken 

er nu hen af tre-tiden og vi kan stadig ikke vække Leif. Velkommen til En Tur i 

Sneen II - denne gang er der ingen vej tilbage. (Kan spilles Uafhængigt af sidste 

års fortælling.) - Lørdag late night show. 

Det Velvillige Græs 
Star Wars scenarie af Flemming Sander Jensen 

”Shit”, hyler Bentar ”Fire” Klootsak, den kun 19 årige pilot. Løjtnant Ikaba Sinai 

kommer løbende ind i cockpittet og spilder det halve af sin Calamari Sushi udo- 
ver hans nye officersuniform. Den tidligere rumskibsmekaniker, Arimir Benton. 
begynder at finde sit værktøj frem, velvidende at hyletone ikke er en lyd der 

betyder, ”alt vel”. Bagved tager Sergent Blank af gammel vane sin beskyttelses- 

hjelm på, mens Charlac ubemærket krammer sin amulet og lukker øjene, samti- 

dig med at Enku åbner sine sløve tofarvede øjne og puster røgen ud fra sin vand- 
pibe….…. De seks Alliancesoldater lander et sted, i en anden tid, en anden ver- 

den… eller er det? - fredag 

Spillet på Spiltræf 9 i Odense. 

NEXUS 1. Den der ler sidst… 

- af Michael Næsby 

    

Fortællingen tager sit udgangspunkt i et historiesk slag i den Store Katastrofe 
sidste dage. Efter slaget var de eneste overlevende en gruppe luftbårende special- 
tropper, hvis leder Løjtnant Melvin Starhikers sidste budskab til sit hovedkvarter 

lød: ”Løjtnant Starhikers gruppe 732 rapportere: Al modstand nedkæmpet, vores 
skannere viser ingen tegn på fjendtlig aktivaaaaaa..…Å….” Cirka 1500 år senere, 
  

  
  

  

Til egne notater: 

mødes fem rejsende på vej til Kathrinagrad, hvor sære og mystiske hændelser vil 

true deres førelighed, liv og ære. Historien viser noget om faren ved at tro på, at 
tingene er som de ser ud til at være. En premiere på Nexus 1, et nyt spilsystem, 

beregnet på at være nemt at spille og give mange kombinationsmuligheder. Lør- 

dag eftermiddag. 

JULESCENARIET ”93 
af Kristian List 
Højdepunktet er, som hvert år, det fuldstændige ude af kontrol rablende langt 
ude nejj hvor syge, Julescenarie. De sidste år har julescenariet haft traditionen for 

at være mildt sagt ”langt ude.” Scenariet appellerer til folk med grotesk humor og 
” lyst til at spille rollespil på en fuldstændig useriøs måde. Forfatteren i år er Hr. 

Kristian ”jeg har været mere i Lapland, end du nogen sinde har spist ærter” List. 

New Jorg Times: "Der er i år tale om et ikke blot rablende sindssygt, men også gra- 
valvorligt aktuelt scenarie. Et 1993 år gammelt koncept, men samtidigt skinnende nyt! 
Her er ikke plads til svage sjæle, snerpede miner, modne æbler eller seriøse spillerer…” 
Lørdag aften. Joker List, Glænølund. 

Kiosk og 42. 
Der vil være slik, chips, kaffe, the og andre læskedrikke at købe indenfor en 

behagelig tidsramme. Det er også her der bliver solgt æbleskiver og glågg lørdag 

aften og her du skal bestille morgenmad fredag og lørdag aften, til dagen efter. 

Hvorfor ligger Treldevejens skole ? 
Først og fremmest ligger skolen i Fredericia, I Fredericia ligger der en banegård 

og ved den en busterminal og en taxa holdeplands. BUSLinie 7 kører næsten lige 

til døren. Ellers tag en taxa. Treldevejensskole ligger paradoksalt nok på Have- 

pladsvej 175, men den grænser dog op til Treldevej. Se også vedtrykte kort. 

Yderlige information. 
Som nævnt lægger arrangement op til, at folk selv er kreative og hvis nog- 
le produktive sjæle har/vil lave et scenarie eller andet godt, bedes de kon- 
takte nedennævnte arrangører eller selv arrangere det på stedet. Hvis man 

. har kommentarer og/eller spørgsmål ang. Julearrangementet bedes man 
også henvende sig til nedenstående. Dørerne slås op fredag d. 3. december 
kl 16” og slås i igen søndag d. 5. kl. 17” 

Mottoet er: Det skal være sjovt at være til. 
Et andet motto er: Hellere en hund i hånden end 2 hunde på nakken. 
Et tredje er: Tradition, Gud, Konge og ……. brug fantasien. 

Med julehilsen SILMARILION giro 698 4177 

Thomas A. Sørensen Flemming Sander Jensen 
Friggsvej 11” Prinsessegade 29b 11 
7000 Fredericia 7000 Fredericia 
Tlf. 7592 9348 Tlf. 7593 2440 

  

Et citat: Nørd staves næsten som nød - og nødder smager jo godt !  


