
”Forfatterfortællinger fra — ”Sådan 

arrangerer du et rollespil" med 

Charles Bo og venner! 

Måske har du hørt om bogen, måske har 

du overvejet at læse den. Kom forbi og 

hør forfatterne fortælle om deres yndlings 

artikel og få en gratis kopi (så længe la- 

geret haves) 

NEN Ah VERNE VEREIN MM MS 
Program for Forumi18! 

”Kursus i marketing” med Denise 

Brødløs Færge 

Kurset er opdelt i tre moduler, hvor I får 

kendskab til nogle værktøjer, som | kan 

bruge til at planlægge marketing af jeres 

scenarie, kampagne eller con. Lær at la- 

ve en spillergruppeprofil, en kompetence- 

profil og til slut en marketingstrategi. 

ENRON NERE HE 4 MÆ 
”Better safe than somy” med Joachim 

Dittman og Mikkel Ørsøe 

"Er du arrangør, eller vil du gerne vide 

mere om de sikkerhedskrav som følger 

med, så er denne workshop målrettet dig. 

Workshoppen er som udgangspunkt tør 

som knækbrød, med et højt beredskabs- 

faligt indhold. 
  

  
” 

”Dramadesignernes = værktøjskasse” 

med Katrine Wind og Alexander Bak- 

kensen 

Hvordan opbygger du et både dramatisk 

og interessant rollespil? Kom og hør om 

organisk scenarieskrivning forstået som 

scenarier, der udvikler sig i interaktion 

med spillerne. 

”Fuck this shit, I give up!” med 

Kathrine Abel og Anne Grove 

Eller mere konstruktivt: hvordan beskytter 

jeg mig selv som arrangør? Kritik, grim- 

me rygter, misforståelser ect. kan gøre 

det rigtig hårdt at arrangere. Hvordan kan 

jeg passe på mig selv som arrangør?     
” 

”Orkbrøl fungerer bedst på slagmarken” 

med Cecilie Nemeth 

En workshop om kommunikation mellem 

spillere og arrangører før arrangementer. 

Workshoppen indeholder både pædago- 

giske og generelt kommunikative redska- 

ber som kan bruges i arrangørarbejde, 

både internt og eksternt. 
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”Lets talk about sex” med Maria 

Østerby 

”Kan I ikke bare ugle håret og lade som 
om, at så havde |  knaldet?” 
Hør om hvordan det kan gavne scenarie 
at have opsat regler for ingame sex! Med 
gode historier, pros and cons og eksem- 
pler fra det virkelige [fiktive] liv, så kom 
og lær noget mere om [ingame] sex. 

”Rollespil som politisk miljø” med 

Jacob Schulze 

Er rollespil en måde at komme væk fra 

politik? Skader politik vores miljø mere 

end det gavner? Kan en rollespilsforening 

have et politisk standpunkt? En debat 

hvor deltagerne giver deres egne hold- 

ninger på om hvorvidt vi bør diskutere 

politik i rollespilsmiljøet. 

”Alternativ rolleskabelse” med Charles 

Bo Nielsen 

Oplæg om andre måder at lave roller på 

end den skrevne rolle! Det er mange kre- 

ative måder at skabe en rolle. Deltagerne 

får nye idéer til rolle skabelse og inspira- 

tion til at tænke design på andre måder. 

Der bliver også tid til at høre fra publikum 

og få jeres erfaringer. 
  

  
”Snakkeklubben vender tilbage” med 

Søren Ebbehøj 

Den københavnske Snakkeklub genopstår 

igen i år på Forum til en snak om løst og 

fast i rollespilsmiljøet. Deltagerne får mu- 

lighed for at møde andre rollespillere fra 

hele landet og dele oplevelser og menin- 

ger.   
”Tips til offgame konflikthåndtering 

og deeskalering” med Jonas Kerring 

Hvordan kommunikerer man med vrede 

mennesker? Teknikkerne fra dette oplæg 

overføres til arrangørarbejdet og hjælpe 

en med at håndtere vrede eller frustrere- 

de spillere på en fornuftig måde.   
”TechTalk” med Joachim Dittman og 

Troels Tylstrup 

"Står du til dit event og tænker, Fuck det 

kunne være fedt at have MobilePay, sælge 

billetter online eller bare give dine delta- 

gere en bedre oplevelse med lys og lyd. 

Så kig forbi! To gamle arrangører med 

mere en 10 års tekniske erfaringer giver 

svar på dine spørgsmål! 

  
 



  

”Decentraliseret ledelse — Anarkisme 

i din forening” med Troels Palm 

Nogle mennesker har brug for stærke le- 
dere. Andre har bare brug for at folk der 
tror de er stærke ledere holder deres 
fucking kæft. Vi runder af med forslag til 
hvordan du kan decentralisere din for- 
eningsstruktur. 

”Shanghai de unge!” med Astrid 

Feldstein og Sebastian Boiken 

Det er en workshop om at skabe en frem- 

gangs metode, for at lette processen i at 

inkludere nye medlemmer i etablerede 

projektgrupper. Derefter dialog med del- 

tagerne om deres erfaringer og ideer, og 

sammen skabe et udkast til en process. 

”Personlighed og rollespil” med 

Mathias Kaalund Keller 

Hvordan er rollespillere? Er de mere 

ængstelige? Sociale? Kreative? Kaotiske? 

Empatiske? Eller er de, når alt kommer til 

alt, et repræsentativt udsnit af befolknin- 

gen? 

  

  
”Fanscenarier og hvorfor du (måske) 

skal gøre det!” med Ann Christensen 

og Silke Jensen 

Der findes en idé om, at det er dårligt, at 

lave  spillerkarakterer, som også er 

”canon” karakterer (fx Harry Potter i Harry 

Potter eller Elena i The Vampire Diaries). 

Den idé vil vi gerne tage op til debat!   
”Return of the PnP” 

Nemeth 

Få gang i Pen and Paper Rollespillet igen, 

i din forening! Hvordan får du fat i nye 

spilledere og hvad giver det til din for- 

ening? Kom og hør om projektet og de- 

battere om PnP er det nye sort. 

med Cille 

  
”2. generation af liverollespillere” med 

Karina Worninger 

Hvem er de og hvordan håndterer vi 

dem? | RollespilsDanmark er inden for 

liverollespil delt op i junior og seniorspil- 

lere, men den gruppe som er børn af rol- 

lespillere bevæger sig nu ud på egen 

hånd i miljøet. Hvordan håndterer vi 

dem? 

  
 



  

”Marketing 101—How to sell like 

there is no tomorrow” med Sebastian 

Boiken 

Hvordan laver man marketing, hvordan 

sælger man billetter til sit rollespil og 
hvordan vækster man sin idé. Dette fore- 
drag vil inddrage publikum i vores ar- 
bejds rutiner og hvilke tanker vi har gjort 
os omkring emnet under Sunfall. 

”Når unge er mentorer for andre unge” med 

Astrid Budolfsen og Frederikke Høyer 

Hvordan er det at være ung mentor og 

kan vi bedre støtte vores unge mentorer 

bedre i miljøet? Hør om hvordan det er at 

være ung mentor, hvorfor de unge men- 

torer er vigtige og vi vil debattere hvor- 

dan vi som miljø kan støtte vores unge 

mentorer. 

”Personsager, overgreb og arrangø- 

rers rolle” med Troels Barkholt- 

Spangsbo, Klara Rotvig og Søren Ebbehøj 

Hvad gør man, hvis to deltagere har en 
konflikt på forhånd? Hvad hvis en straffet 
voldsmand melder sig til samme scenarie 
som ofret? Det er din opgave, som arran- 
gør at tage stilling til, hvad du vil gøre. 
Men ved du, hvad der er det rigtige? 

  

  
”Empowerment - Kropssprog og 

selvforsvar” med Katrine Wind 

Basale selvforsvarsteknikker og opbyg- 

ning af tryghed ved at vide, man kan sige 

fra ved nogle potentielle overgreb både 

fra fremmede og bekendte. Lær hvordan 

du siger tydeligt fra og ikke ”fryser” i en 

ubehagelig situation. Deltagerne får psy- 

kologiske og fysiske værktøjer med til at 

håndtere frygt for overgreb.   
”Money, money.. Bills?! No money?” 

med Joachim Dittman og Mikkel Ørsøe 

Er du deltager, aarangør eller bare en for- 

bipasserende til et event der tænker, 

'Hvad fanen går alt guldet til, de har jo 

bare lånt en gammel støvet hal og hvorfor 

er Rollespil blevet så dyrt, kan huske 

dengang i starten af 2000 hvor alt koste- 

de 50 kr. og mad, sminke og det hele var 

inkluderet…” så kom forbi!   
”Play in love” med Charles Bo, Jeppe 

Bergmann Hamming og Maria Bergmann 

Hamming 

Denne workshop handler om at spille ro- 

mantiske relationer i rollespil. Hands-on 

workshop om kærlighedsspil. Dette er en 

seriøs workshop, hvor de fleste nok vir- 

kelig vil blive udfordret med deres ro- 

mantiske spil. 

  
 



  

”Alt hvad jeg har lært om rumdesign” 

med Søren Ebbehøj 

Rumdesign handler om at designe den 
fysiske dimension af et rollespil for at 
skabe og styre interaktion mellem delta- 
gerne. Målet er, at du som deltager får en 
større forståelse for, hvad rumdesign er, 
og hvad det kan bruges til. 

”XP på dit CV” med Carina Enggård 

Har du nogensinde overvejet hvordan du 

skal beskrive dine arrangørevner udenfor 

rollespilsmiljøet? Kom og lær at oversætte 

dine arrangørevner til begreber som kan 

blive forstået udenfor rollespilsmiljøet for 

eksempel i forhold til jobsøgning eller 

studieansøgninger 

”Alle mine fejl” med Troels Barkholt- 

Spangsbo og venner! 

En række oplægsholdere får hver 5-8 mi- 

nutter til at fortælle en historie om deres 

største og/eller dummeste fejl, de har be- 

gået i forbindelse med at arrangere rolle- 

spil eller relaterede begivenheder. 

  

  
”Bodyworkshop - find your inner 

fucking queen” med Juliane Mikkelsen 

og Thilde Holgersen 

Der er mange måder at sætte i respekt 

udover at råbe af folk. Vi fortæller dig 

hemmeligheden: Til workshoppen får du 

med konkrete teknikker til hvordan du 

går, taler, agerer, står og bevæger dig på 

en magtfuld og feminin facon.   
”How to tryghed?” med Anne Grove 

og Kathrine Abel 

Tryghed er et buzzword, et svært emne at 

tage hul på og et mange har en holdning 

til. Er det noget man som rollespiller, ar- 

rangør eller foreningsmedlem gerne vil 

tage op kan det føles som at stikke en fin- 

ger i en hvepserede. Men det behøver det 

ikke være. Vi tager hul på snakken her.   
”Social safety in LARP” med Camilla 

Kaisa Nordin 

Hvad er social safety i sammenhæng med 

rollespil? Hvordan bruges det? Og hvad 

er tryghedsværter? Hvilken forskel gør 

social safety for dig som arrangør og for 

deltagerne til dit scenarie? Kom og hør 

om erfaringer fra Sunfall. 

  
 



  

”Oplæg om narrativer” med Anton 

Storm Wich 

Oplægget handler om narrativ i brætrolle- 
spil og hvilke metoder der altid er nyttige 
at bruge for at få overblik over ens histo- 
rie iblandt kampagnen og din verden. Vi 
snakker imellem spillemester og spiller, 
den røde tråd i historie, NPC'er og hvor- 
dan musik kan blive strukturelle og vigti- 
ge elementer ved bordet. 

”From a size 48 to 400: being the next ge- 

neration” med Daniel Regin Mortensen 

Daniel snakker om snakker om processen 

ved at overtage et igangværende større 

projekt og bygge videre. Det kommer til 

at være deling af erfaring til "nye" folk der 

står og overvejer at tilslutte sig til et stort 

og allerede kørende projekt. 

”Rollespil i Museumsformidling - workshop 

og oplæg” med Jonas Kragegaard 

Tre professionelle inden for museums- 

branchen vil holde et kort indledende op- 

læg om udvikling af rollespil til formid- 

lingsbrug. Derefter vil hver person præ- 

senterer deltagerne for en udfordring 

som de så i grupper skal forsøge at løse. 

  

  
”Joke eller ej: Det opdelte Danmark” 

med Martin Sinding 

Fordomme om rollespillerer fra forskelli- 

ge landsdeler og hvordan det samler folk 

lokalt, men splitter folk internationalt. 

Hvordan det der for nogen er en joke er 

mere seriøst for andre. Hvordan vi kan 

prøve at komme af med nogle fordomme 

og samle RollespilsDanmark mere?   
”LARP-design til  Sunfal" med 

Charles Bo Nielsen 

Dette oplæg handler om det kreative ind- 
hold til Sunfall Nuclear Winter til Novem- 

ber. Hvad bliver der at spille med og spil- 
le om. Deltagerne får nye idéer til at ind- 
drage flere i deres arrangørarbejde, nye 
inspiration til larp design og man kan og- 

så få et grin med på vejen!   
”Inkludér alle og optimér din for- 

ening” med Christian Østerby Elleby 

For tiden fylder det meget i erhvervslivet 
at man bør være inkluderende, men hvor- 
for egentlig? Hvad giver det af fordele at 
være inkluderende? Og hvordan kan man 

gøre det? Sammen vil vi se hvad vi kan 
lære fra det private erhvervsliv og 
(måske) overføre til foreningslivet. 

  
 



”Call to war: Mythodea-edition!” med 

Nikolai Elmer 

Vil du gerne vide hvad Mythodea er eller 
er du bare hooked på at møde andre der 
spiller til Mythodea? 

Så kom og vær med! Oplægget danner 
skueplads for inspiration og mulighed for 
at dykke mere ned i hvad Mythodea kan 
tilbyde dig i fremtiden. 

”The Magic of Facebook and how to use if” med 

Morten Baagøe 

Vil du gerne have flere deltagere og bed- 
re eksponering af dit scenarie? 

Få gode råd og tips til hvordan du får 
mest ud af facebook og sociale medier til 
at promovere dit scenarie.   

”Altinget—de tre masker” med Stefan Cari- 

sen og Mathias Hvidberg Jørgensen 

Workshop + scenarie som kan give større 

indsigt i metoder man benytter i f.eks. 

improvisationsteater og grænseoverskri- 

dende spil, hvor det er vigtigt at kunne 

adskille sine personlige værdier og hold- 

ninger fra den karakter man sættes til at 

spille (tilmelding via hjemmeside)



  

KREDS” MW HM 4 4 RENS END REN 4 
Og husk også de tre keynotes på Forum18: 

”Foreningsliv i Danmark” 

med Anders Berner 

Hvordan går foreningslivet i Rollespils- 

Danmark i grunden og har det for tiden? 

Oplægget handler om foreninger og for- 

pligtende fællesskaber - og det bliver ALT 

derimellem inklusiv hvad fremmanelse af 

dæmoner og generalforsamlinger har til 

fælles, og hvornår det er en virkelig dårlig 

ide at lave en forening. 

Vi tager en rejse fra Ballerup - Dragon 

Factory, til stiftelsen af Rollespilsfabrikken 

og hvordan det går med at samle Larpers 

of the World, verdensorganisationen for 

alle os rollespillere!"   

”Dont panic" 

med Louise Hovitz 

De senere år har rollespilsmiljøet i både 

Danmark og udlandet haft talrige diskus- 

sioner om overgreb, chikane og sikker- 

hed både ift. rollespil og sociale events i 

miljøet. 

Men hvad har vi egentlig fundet ud af — 

er vi blevet klogere? Virker det? Eller vir- 

ker det ikke? Og hvor bange skal man 

egentlig være for de svenske feminister, 

der som svømmende elge begynder at 

indtage (inspirere) den danske sikkerheds 

-stil? 

Don't Panic — Louise guider publikum 

gennem What's Hot and What's Not, og 

der sluttes af med et beroligende shot 

sherry til at dulme eventuelt slidte nerver.   

BNeD” 4 TE 427 EEN DEN ER < 
”Frivillighed og ledelse” 

med Jonas Hedegaard 

Oplægget omhandler ledelse og organi- 

sering af frivillige. Frivillighed er ofte ken- 

detegnet ved mangfoldighed - at vi kom- 

mer mange forskellige steder fra - og ved 

at vi nogen gange må "gå omvejen" for at 

komme i mål, da vi ikke er i et formelt an- 

sættelsesforhold og ikke sidder samme 

sted 37 timer om ugen. 

Frivilligheden kan desuden være grænse- 

løs, og det store drive og engagement 

mange lægger for dagen, kan nogen gan- 

ge vendes på hovedet og blive til stress 

og udbrændthed. Så hvordan agerer man 

som ledelse og organisation i alt det, så- 

dan, at man kan skabe de bedste rammer 

for at lykkes med den frivillige opgave?  


