
GRATIS EVENT!

HUSK KULTURPAS

D.12 OKT



På Kulturnatten den 12. oktober kan du 
invitere venner og familie på den vildeste 
spilaften nogensinde! Sammen med bl.a. 
Bastard café, Bip Bip Bar, Asmodee og andre 
gamemastere fylder vi Huset med brætspil, 
kortspil, videospil, arkader, oplæg og film om 
spil og meget mere.

Du har adgang til hele Huset med Kulturpas, 
som du kan købe  i alle 7-Eleven butikker i 
hele Hovedstadsområdet samt på biblioteker 
og museer i København og på Frederiksberg.

Kulturnatten i Huset: 
Spilaften for hele familien!

HVOR

Kulturnatten

Rådhusstræde 13, 
1466 kbh K

12 okt 2018 Kulturpas
HVORNÅR ENTRÈ



For tredje år i træk slår Huset dørene op 
for Københavns Spilfestival med alt fra bræt-
spil, arkade spil, video spil, virtual reality, 
Nørdmarked, film og andet en spilelsker kan 
begære. Festivalen starter i år ud som en del 
af Kulturnatten med en spilaften for hele 
familien, men festivalen er generelt for alle, 
der elsker spil – om du så er spilnørd eller 
bare godt kan lide at spille ludo engang 
imellem. Københavns Spilfestival er lavet i 
et samarbejdet mellem Huset-KBH, Bastard 
Café, Bip Bip Bar, Guldbrikken, Asmodee 
og Nørdmarked. 

Læs mere på www.huset-kbh.dk
Følg Københavens Spilfestival 
på facebook: @spilfestivalkbh

Del dine oplevelser: 
#spilfestivalkbh #husetkbh

Københavns Spilfestival 2018

HVOR

Københavns Spilfestival

Rådhusstræde 13, 
1466 kbh K

13 - 14 okt 2018 Gratis
HVORNÅR ENTRÈ



Køb, salg & bytte
Find vej i Huset 
Programoversigt: Kulturnatten
Mere info om Kulturnattens program
Programoversigt: lørdag 
Mere info om lørdagens program
Programoversigt: søndag 
Mere info om søndagens program
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The Reallocation Project 
– Giv dine gamle spil nyt liv!
Kender du det med at have en masse 
brætspil, rollespil eller andet nørderi 
liggende på dine hylder og samle støv? 
Du får dem egentligt aldrig spillet - ent-
en fordi du har fundet nye spændende 
eventyr at begive dig ud i, eller fordi 
lige det spil egentlig aldrig helt var dig. 
Du kunne selvfølgelig sætte dem til salg 
på dba.dk eller andre steder, men det er 
så besværligt. Frygt ikke - løsningen er 
på Københavns Spilfestival! 

Tag dit gamle nørderi med på festivalen 
(kun “nørderi” - ingen stavblendere etc.) 
og GIV DET VÆK! På den måde får du 
hyldeplads tilbage i dit liv, point på 
karmakontoen, andre får et spil som 
måske lige er noget for dem. Vi samler 
ting ind i løbet af hele festivalen (indlever 
det i Bastard Café i Husets stueetage) 
og søndag d.13 kl. præcis 13.00 bliver 
alt delt ud ved tilfældig lodtrækning 
blandt alle tilstedeværende på scenen 
Xenon på Husets Fjerde sal. Sæt dine 
spil fri, ryd op i eventyrerne og lad andre 
udleve dem. Det er ren win-win!

Tag del i Nørdmarked!
Søndag den 14. oktober inviterer 
Københavns Spilfestival og Nørdmarked 
dig til at låne en bod i én time af gangen, 
så du kan sælge ud af dine spil og andre 
nørdede ting fra kældre og loft. Meld dig 
til, ved at skrive til Nordmarked@gmail.
com 7 otkober. Rent praktisk sætter 
vi op kl.9.00 søndag morgen og åbner 
op kl.10:00-15:00 for gæstesalg. Du vil 
få mere at vide ved tilmelding. Vi vil 
sideløbende have workshops, med bl.a. 
Warhammer figurmaling, perler-kunst, 
og turneringer i bl.a. Tekken Tag Tourna-
ment og Mario Kart 64.

Indretning
Huset er i forbindelse med Københavns 
Spilfestival blevet udsmykket af Tobias 
Lundgaard Larsen fra TLL Creations.
Udsmykningen i HUSET består af flere 
elementer og drager inspiration fra flere 
forskellige spiluniverser - digitale såvel 
som analoge - men fælles for dem alle 
er formålet: at invitere en del af spillet 
ind i vores verden.Tobias har siden 2012 
lavet fysiske udgaver af computerspilse-
lementer fra blandt andet The Legend of 
Zelda, Team Fortress 2, Crash Bandicoot 
og mange flere.

Han kan findes på www.tllcreations.com 
eller facebook.com/TLLCreations.x
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Find vej i Huset
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INDGANG

GÅRDHA

RÅDHUSSTRÆDE

BASTARD CAFÉ

Uden mad og drikke, vinder en 
spiller ikke!
Skulle du I løbet af festivalen blive sulten 
kan du enten downloade Bastard Cafés 
botler app og bestille lækre nachos, 
toasts og doom eller lækre fries. Og 
skulle du have lyst til noget andet, kan 
du også tage det strategiske træk at 
gå på Husets første sal ved Bip Bip Bar 
Pop up, hvor Evoo – Husets ”street food 
kitchen” laver lækker take away mad 
som du selvfølgelig kan nyde uanset, 
hvor i Huset du er ved at spille spil.

Evoo – Street Kitchen
Fredag-søndag
12:00-15:00 + 17:00-22:00

Gratis spil
Under hele festivalen har du mulighed 
for at spille gratis Pin Ball og Arkade spil 
i Bip Bip Bar Pop Up på Husets første 
sal eller gå på opdagelse i Bastard Cafés 
store samling af brætspil og spille ligeså 
mange spil du vil – helt gratis! Bastard 
Cafés frivillige spilguruer står klar til at 
hjælpe med kyndig vejledning. Down-
load Bastard Café app og find lige det 
spil du leder efter!

Åbningstider under Københavns 
Spilfestival

Bip Bip Bar Pop up
Fredag 16:00-02:00
Lørdag 10:00-02:00
Søndag 10:00-18:00
 
Bastard Café Upstairs
Fredag 12:00-02:00
Lørdag 10:00-02:00
Søndag 10:00-00:00
 
Bastard Café Downstairs
Fredag 16:00-00:00
Lørdag 13:00-00:00
Søndag 10:00-22:00

TAIRWNS SDO



1

2

3

4

INDGANG

GÅRDHAVEN

BASTARD CAFÉ

HUSETS BIOGRAF
VOX

MUSIKCAFÉEN
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23.00 - 24 .00 22.00 - 23 .00 21.00 - 22 .00 20.00 - 21 .00 19.00 - 20 .00 18.00 - 19 .00 

Bastard Café 
Downstairs 

Skattejagt 

Free Play:
Arkade

&
Pinball

Free Play:
Arkade

&
Pinball

Free Play:
Arkade

&
Pinball

Free Play:
Arkade

&
Pinball

Free Play:
Arkade

&
Pinball

Free Play:
Arkade

&
Pinball

PapJam 
Touchdown

King of 
Tokyo

Byg et 
brætspil

kl. 18.45 
Dokumentar: 
This Could 

Change 
History

Khora 
Virtual 
Reality

Nikolaj 
Sonne 

(So Ein Ding) 
Bezzerwizzer 

(runde 1) 
Bezzerwizzer 

(runde 2) 

Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

Pause
20.30

Khora 
Virtual 
Reality

kl. 18.45
Oliver 

Hovmand

kl. 20.00
Guldbrikken 

Prisen

kl. 20.30
(Ekstremt) 

nørdet 
comedy 

Byg et 
brætspil

Byg et 
brætspil

King of 
Tokyo

Exploding 
Kitten

Exploding 
Kitten KLASK KLASK

PapJam 
Touchdown

PapJam 
Touchdown

PapJam 
Touchdown

PapJam 
Touchdown

PapJam 
Touchdown

Guldbrikken:
Årets 

bedste spil
Guldbrikken: 

Årets 
bedste spil

Guldbrikken: 
Årets 

bedste spil
Gratis

brætspil 
Gratis

brætspil 
Gratis

brætspil 

Skattejagt Skattejagt  Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Bastard Café 
Upstairs

Xenon

Bip Bip Bar 
Pop Up

Balsalen

Stardust

Husets 
Biograf café

Vox

Musikcaféen

Fredag d. 12 okt
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18.00 - 18.35 Vox
Dokumentar: 
This Could Change History  
På en ydre gren af en ydre gren indenfor 
gaming-verdenen sidder Danmarks to 
eneste arkade-ejere og drømmer om 
at afholde historiens første EM i Tetris. 
De vil vise hele Danmark, at arkadekul-
turen ikke er et levn fra firserne, men 
indbegrebet af at være med på beatet. 
I ryggen har de folk i alle aldre, der har 
dedikeret deres liv til retrogaming.

18.45 - 19.30 Vox
 Oliver Hovmand 
Olive Rumle Hovmand fortæller om vide-
ospillenes historie. Om hvordan 1500-tal-
lets adels selskabsspil blev til mekaniske 
arkadespil, og hvordan disse blev til de 
første digitale spil, der dannede grund-
lag for nutidens computer- og konsolspil. 
Efterfølgende vil der være mulighed for 
spørgsmål, og en debat om hvor mediet 
nu er på vej hen?

18.00 - 20.00 Stardust  
Asmodee præsenterer: 
King of Tokyo
Hvem har ikke drømt om at være et 
kæmpemonster, der indtager Japans 
hovedstad? Der er bare flere om buddet, 
og på yatzy-vis prøver man hver gang 
at få den rette kombination af energi, 
helbred, smadder og berømmelse.

18.00 - 21.00 Barstard Café Downstairs 
Skattejagt for børn og barnlige sjæle 
Gå på skattejagt rundt på de forskellige 
etager i Huset! Find posterne og besvar 
spørgsmålene. Få din opgave udleveret 
i Bastard Cafe Downstairs og afleverer 
den igen samme sted, når du har er 
færdig. 
 
18.00 - 21.00 Barstard Café Upstairs
Guldbrikken præsenterer: 
 Årets Bedste Spil
Guldbrikken guider under Kulturnatten 
til årets allerbedste, allernyeste brætspil 
- fra det sanseåbnende selskabsspil ‘The 
Mind’ til det hyperstrategiske kolonise-
ringsspil ‘Santa Maria’ og det smukke 
abstrakte strategispil ‘Azul’. Under hele 
Kulturnatten vil Guldbrikken guruer 
guide og hjælpe dig i gang med årets 
bedste brætspil. 

18.00 - 21.00 Husets Biograf café 
Byg dit eget brætspil
Kom og byg dit eget brætspil! Fore-
ningen PapPower og Bastard Café 
har splittet en masse gamlespilad og 
inviterer både børn og voksne, øvede og 
nybegyndere til at komme og bygge nye 
spil. Arrangementet er for alle, og det 
eneste du behøver at have med dig er 
en aktiv fantasi! Bastard Cafés kyndige 
spilguruer står klar til at hjælpe dig.
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18.00 - 21.00 & 21.30 - 24.00 
Musikcaféen 
Khora Virtual Reality
Virtual Reality (VR) er kommet for at 
blive, og vil påvirke den måde børn og 
teenagere kommer til at leve og arbejde 
i fremtiden. Til Københavns Spilfestival 
vil det være muligt for børn og unge at 
prøve og opleve VR og derved få en sjov 
og lærerig introduktion til teknologierne. 
Du kan bl.a. tegne og male i et 3D 
univers, skyde efter fremmede rumskibe 
i det ydre rum, og gå planken ud fra en 
skyskraber i New York. (Bemærk at der 
vil være pause ml. 21:00-21:30)

18.00 - 24.00 Bip Bip Bar Pop Up 
+ Bastard café
Spil gratis spil 
Hele aftenen har du mulighed for at 
spille gratis Pin Ball og Arkade spil i Bip 
Bip Bar Pop Up på Husets første sal 
eller gå på opdagelse i Bastard Cafés 
store samling af brætspil og spille ligeså 
mange spil du vil – helt gratis! Bastard 
Cafés frivillige spilguruer står klar til at 
hjælpe med kyndig vejledning. Down-
load Bastard Café app og find lige det 
spil du leder efter! 

18.00 - 24.00 Balsalen
PapJam Touchdown
Kom og spil brætspil fra etablerede og 
kommende spildesignere. Vær med i 
en kreativ udviklingsproces, hvor du får 
mulighed for at prøve nogle spændende 
spil af og give feedback på upublicerede 
prototype-spil. Arrangementet er for alle 
der kan lide at spille brætspil, og hvis 
du selv har puslet lidt med at lave spil, 
er det her helt sikkert noget for dig!  

20.30 - 21.00 Vox
(Ekstremt) nørdet comedy 
med Mads Brynnum 
Nørdekomiker og spildesigner Mads 
Brynnum byder på stand-up om brætspil, 
rollespil og nørdkultur. Ja, der vil være 
jokes om både worker placement, 
summoning sickness og det hårde liv 
som dungeon master.

20.00 - 22.00 Stardust 
Asmodee præsenterer: 
Exploding Kitten
Lad være med at trække kortet med den 
eksploderende killing. Eller sørg for at 
have kort, der kan afværge eksplosionen 
- eller i det mindste sende den over til en 
af de andre.
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19.15 - 20.00 Xenon
Nikolaj Sonnes 
Tanker om Tænkemaskiner
Nikolaj Sonne (So Ein Ding)  fortæller 
gakkede historier fra digiland om 
kunstig intelligens, spil og overvågning 
- krydret med Kasparov og Alpha Go.

21.00 - 22.00 Xenon
Bezzerwizzer om Verdensmål
 (runde 1)
Værterne Clara og Hans fra Care 
Danmark og Verdens Bedste Nyheder 
quizzer om de 17 Verdensmål. Bezzer-
wizzer donerer præmier til vinderen, 
ligesom der også vil være præmieudde-
ling undervejs i quizzen.

22.00 - 23.00 Xenon 
Bezzerwizzer om Verdensmål
 (runde 2)
Værterne Clara og Hans fra Care 
Danmark og Verdens Bedste Nyheder 
quizzer om de 17 Verdensmål. Bezzer-
wizzer donerer præmier til vinderen, 
ligesom der også vil være præmieudde-
ling undervejs i quizzen.

 

21.00 - 24.00 Barstard Café Downstairs 
Guldbrikken præsenterer: 
Årets bedste spil 
Guldbrikken guider under Kulturnatten 
til årets allerbedste, allernyeste brætspil 
- fra det sanseåbnende selskabsspil

20.00 - 20.30 Vox
Guldbrikken Prisen
Hvilke er årets bedste brætspil? 
For 10 år i træk uddeles brætspilsprisen 
Guldbrikken til årets bedste nye Børne-, 
Familie-, Voksen- og Selskabsspil. 
Derudover uddeles der også Juryens 
Specialpris og Årets Kenderspil. 
Guldbrikken er en årlig brætspilspris 
kåret af en uafhængig og uvildig jury, 
hvis vigtigste mål er udbredelse af 
kvalitetsbrætspil. Læs mere om alle 
de nominerede på www.guldbrikken.dk

22.00 - 24.00 Stardust 
Asmodee præsenterer: 
KLASK
Magnetisk bordfodbold for to. Skyd 
bolden i mål eller få handicapmag-
neterne til at sætte sig på din modspiller. 
Stærkt taktisk.



14.00 - 15 .00 13.00 - 14 .00 12.00 - 13 .00 11.00 - 12 .00 10.00 - 11 .00 

Bastard Café 
Downstairs 

Guldbrikken: 
Prøv årets 

bedste børne- 
og familie spil

Guldbrikken: 
Prøv årets 

bedste børne- 
og familie spil

Guldbrikken: 
Prøv årets 

bedste børne- 
og familie spil

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Pandemic 
Survival

Pandemic 
Survival 

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering

Warhammer 
speedpainting 

etc
Warhammer 

speedpainting 
etc

Warhammer 
speedpainting 

etc
Warhammer 

speedpainting 
etc

Warhammer 
speedpainting 

etc

Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

NørdmarkedNørdmarked Nørdmarked Nørdmarked Nørdmarked

DM i Pong

Menneskeskak
Menneskeskak  

50 Clues 
X Code Demo

 Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Bastard Café 
Upstairs

Xenon

Xenon
foyer

Bip Bip Bar 
Pop Up

Balsalen

Stardust 

Husets 
Biograf café

Musikcaféen

Lørdag d.13 okt
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20.00 - 21 .00 19.00 - 20 .00 18.00 - 19 .00 17.00 - 18 .00 16.00 - 17 .00 15.00 - 16 .00 

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

Free Play:
Arcade

&
Pinball

DM i Pong

King of Tokyo

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Ghost 
in the Shell 
Marathon 

(Bemærk: 140kr)

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
speedpainting 

etc
Warhammer 

speedpainting 
etc

Warhammer 
speedpainting 

etc
Warhammer 

speedpainting 
etc

Warhammer 
speedpainting 

etc
Warhammer 

speedpainting 
etc

Khora 
Virtual 
Reality

pause
Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

Khora 
Virtual 
Reality

King of Tokyo Exploding 
Kitten

Exploding 
Kitten KLASK KLASK

Nørdmarked

DM i Pong

Menneskeskak  
50 Clues 

X Code Demo
Menneskeskak
kl.15.30 50 Clues

Guldbrikken: 
Årets bedste 
voksen- og 
selskabsspil

Guldbrikken: 
Årets bedste 
voksen- og 
selskabsspil

Guldbrikken: 
Årets bedste 
voksen- og 
selskabsspil

 Gratis 
brætspil

 Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Gratis spil

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil
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10.00 - 13.00 Barstard Café Upstairs 
Guldbrikken præsenterer: 
Årets Bedste Børne- og Familiespil
Kig forbi Bastard Café, hvor Guldbrik-
ken Guruer guider til årets vindere og 
nominerede spil inden for nye brætspil til 
både de mindste børn og for hele famil-
ien. Prøv kræfter med det hektisk origi-
nale danske samarbejdsbrætspil ‘Magic 
Maze’, stablespillet ‘Cirkus Topito’ eller 
byg dine egne zoologiske haver i spil 
som ‘WonderZoo’ og ‘Fantastic Park’. 

10.00 - 16.00 Balsalen
Nørdmarked
Nørdmarked byder på boder med alt fra 
legetøj og videospil, til perler og mjød.  
Tilmelding til markedet sker via nord-
marked@gmail.com senest 07/10 eller 
så længe pladser haves.

10.00 - 21.00 Xenon + Xenon Foyer
Nørdmarked præsenterer: 
Warhammer 9th Age Turnering 
+ speedpainting
Nørdmarked slår dørene op til stor 
Warhammer 9th Age turnering, med 
flotte hære, male-workshops, konkur-
rencer, demospil på forskellige figurspil 
og meget mere! 
Tilmelding til turneringen sker efter 
først til mølle eller senest 07/10 på 
nordmarked@gmail.com

12.00 - 16.00 & 17.00 - 20.00 
Musikcaféen
Khora Virtual Reality
Virtual Reality (VR) er kommet for at 
blive, og vil påvirke den måde børn og 
teenagere kommer til at leve og arbejde 
i fremtiden. Til Københavns Spilfestival 
vil det være muligt for børn og unge at 
prøve og opleve VR og derved få en sjov 
og lærerig introduktion til teknologierne. 
Du kan bl.a. tegne og male i et 3D 
univers, skyde efter fremmede rumskibe 
i det ydre rum, og gå planken ud fra en 
skyskraber i New York. (Bemærk at der 
vil være pause ml. 16:00-17:00)

12.00 - 20.00 Huset Biograf 
A Ghost in a Shell  
- Anime Marathon
Husets Biograf viser denne lørdag “A 
Ghost in a Shell Anime Marathon” – et 
maraton af hele 4  japanske animations-
film, der behandler sammensmeltnin-
gen mellem mennesker og robotter på 
et dybt filosofisk plan i så betagende, 
tidsløse rammer, at den stadig er værd 
at se i dag. Arrangementet er ikke en 
del af det officielle festivalprogram og er 
derfor ikke gratis. Billetter koster 140kr 
og kan reserveres via husetsbio.reserva-
tion@mail.dk. 

13.00 - 17.00 Barstard Café Upstairs 
Menneskeskak
To hold laver hver deres skakbrik-ud-
klædning og kæmper mod hinanden. 
Tilmeld dig via contact@bastardcafe.dk 
efter først til mølle eller til klokken 12:00 
på dagen.

11

Lørdag d.13 okt



13.00 - 15.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
Pandemic Survival
Det kendte samarbejdsspil om at redde 
verden fra fire store sygdomme, nu som 
konkurrence: Vind hurtigst eller vær de 
sidste, når alle andre har tabt!

15.00 - 17.00 Stardust 
Asmodee præsenterer: 
King of Tokyo
Hvem har ikke drømt om at være et 
kæmpemonster, der indtager Japans 
hovedstad? Der er bare flere om buddet, 
og på yatzy-vis prøver man hver gang 
at få den rette kombination af energi, 
helbred, smadder og berømmelse.

14:00-15:30 + 15:30-17:00 
Barstard Café Upstairs 
50 Clues: Ritualet
50 Clues: Ritualet er et gådespil, hvor 
I sammen skal opklare en kriminalsag. 
Det er en makaber mordgåde, som skal 
løses ved at udregne koder og kombi-
nere forskellige ledetråde, som vil føre 
jer til sagens rod - men uret tikker. 
Spillet varighed er ca 1 time og 15 min. 
Man kan være op til 4 spillere fra 15 år.

14:00-15:00  + 16.00 - 17.00
Barstard Café Upstairs 
X Code Demo 
Kasper Lapp viser sit kommende spil, 
X-Code. Man er kodebrydere, der 
kæmper imod en organisation af hack-
ere, og følelsen i spillet er lidt som et 
“escape room” - spillet kan bare spilles 
mange gange, og man kan gradvist låse 
op for nye udfordringer. 

14:00-17:00 Bip Bip Bar Pop Up
DM i Pong
Pong er blevet klonet og elsket lige 
siden 1972. Men hvem er bedst i dag? 
Med analog paddle kan du score den 
firkantede bold i mål og blive Danmarks 
mester i Pong. Sign up 14.00 - 14.30 og 
finalen forventes spillet cirka kl. 16.00

17.00 - 19.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
Exploding kitten
Lad være med at trække kortet med den 
eksploderende killing. Eller sørg for at 
have kort, der kan afværge eksplosionen 
- eller i det mindste sende den over til en 
af de andre.

17.00 - 20.00 Barstard Café Upstairs 
Guldbrikken præsenterer:  
Årets Bedste Voksen- 
og Selskabsspil
Kig forbi Bastard Café, hvor Guldbrikken 
Guruer guider til årets udvalgte nomi-
nerede og vindere inden for nye brætspil 
til både voksne og de hyggelige selska-
ber. Udfordr din taktiske tæft i medriv-
ende strategispil som danske ‘Rise of the 
Necromancers’, hvor spillerne kæmper 
mod hinanden med zombier, spøgelser 
og andet ondt rakkerpak. Stjæl mest sol 
i skoven i strategispillet ‘Photosynthesis’. 
Synkronisér jeres indbyrdes tidsopfat-
telse i det magiske selskabsspil 
‘The Mind’. 

19.00 - 21.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
KLASK
Magnetisk bordfodbold for to. Skyd 
bolden i mål eller få handicapmag-
neterne til at sætte sig på din modspiller. 
Stærkt taktisk.
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13.00 - 14 .00 12.00 - 13 .00 11.00 - 12 .00 10.00 - 11 .00 

Bastard Café 
Downstairs 

Boardgame
 & Brunch

Boardgame
& Brunch

Boardgame
& Brunch

Guldbrikken: 
Årets bedste 

børne- og 
familiespil

Guldbrikken: 
Årets bedste 

børne- og 
familiespil

Guldbrikken: 
Årets bedste 

børne- og 
familiespil

Commodore 
Café

Commodore
 Café

Commodore 
Café

Commodore 
Café

Nørdmarked 
præsenterer:  

Gæster sælger 
ud af nørdting

Nørdmarked 
præsenterer:  

Gæster sælger 
ud af nørdting

Nørdmarked 
præsenterer:  

Gæster sælger 
ud af nørdting

Nørdmarked 
præsenterer:  

Gæster sælger 
ud af nørdting

King of Tokyo

The Reallocation 
Project 

King of Tokyo

Serious Sunday

 Gratis 
brætspil

Bastard Café 
Upstairs

Xenon

Xenon
foyer

Bip Bip Bar 
Pop  UP

Balsalen

Stardust 

Søndag d.14 okt
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Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering



17.00 - 18 .00 16.00 - 17 .00 15.00 - 16 .00 14.00 - 15 .00 

Commodore 
Café

Commodore 
Café

Commodore 
Café

Commodore 
Café

Nørdmarked 
præsenterer:  

Gæster sælger 
ud af nørdting

Exploding 
Kitten

Exploding 
Kitten KLASK KLASK

Serious Sunday 
Combo Fighter 

turnering 

Serious Sunday 
Combo Fighter 

turnering 

Guldbrikken: 
Årets børne- og 

familiespil
Combo Fighter 

turnering

Guldbrikken: 
Årets børne- og 

familiespil
Combo Fighter 

turnering

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil

Gratis 
brætspil
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Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering

Warhammer 
9th Age 

Turnering
Warhammer 

9th Age 
Turnering



10.00 - 13.00 Bastard Café Downstairs
Boardgames & Brunch 
Få ting er bedre at starte søndagen med, 
end en god brunch. Så skulle det da lige 
være brætspil og brunch. Derfor serverer 
vi i samarbejde med Huset’s Street Food 
Køkken “Evoo” lækker brunch som du 
kan spise, mens I spiller. Der vil være 
både salt og sødt, fedt og sprødt - til 
vegetaren og kødspiserne Bordbestilling 
ikke nødvendigt, men kom hurtigt - 
der bliver rift om pladserne. Bagefter er 
der “fri spil” som alle de andre dage.

10.00 - 13.00 Bastard Café Upstairs
Guldbrikken præsenterer: 
Årets Bedste Børne- og Familiespil
Kig forbi Bastard Café, hvor Guldbrikken 
Guruer guider til årets vindere og nomi-
nerede spil inden for nye brætspil 
til både de mindste børn og for hele 
familien. Prøv kræfter med det hektisk 
originale danske samarbejdsbrætspil 
‘Magic Maze’, stablespillet ‘Cirkus 
Topito’ eller byg dine egne zoologiske 
haver i spil som ‘WonderZoo’ og 
‘Fantastic Park’. 

10:00-18:00 Xenon
Nørdmarked præsenterer: 
Warhammer 9th Age Turnering
Tilmeld dig via Nordmarked@gmail.com 
senets 7. oktober. Først til Mølle.

10.00 - 15.00 Balsalen
Nørdmarked præsenterer:  Gæster 
fra Københavns Spilfestival sælger 
ud af nørdting
Lån din egen bod i en time og sælg ud 
fra dine egne nørdgemmer! Tilmeld dig 
via Nordmarked@gmail.com senest 7. 
oktober. Først til mølle

10.00 - 18.00 Bip Bip Bar Pop Up
Commodore Café
Commodore Cafe byder indenfor til en 
masse spilhygge på velkendte maskiner. 
Vi sætter Commodore 16, 64, 128, SX-64 
og Amigaer op, til gensyn og 
nye oplevelser. 

12.00 - 14.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
King of Tokyo
Hvem har ikke drømt om at være et 
kæmpemonster, der indtager Japans 
hovedstad? Der er bare flere om buddet, 
og på yatzy-vis prøver man hver gang 
at få den rette kombination af energi, 
helbred, smadder og berømmelse.

13.00 - 14.00 Xenon Foyer
The Reallocation Project 
Bastard Café trækker lod om spil in-
dleveret i løbet af festivalen. Spil der af 
en eller anden grund har fået lov til at 
lægge på hylden og samle støv, og som 
andre brugere har valgt at indleverer i 
løbet af festivalen fordi de ikke længere 
kommer i brug. Deltag i lodtrækningen 
og vær med til at give gamle spil nyt liv.
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13.00 - 16.00 Bastard Café Upstairs
Serious Sunday
Bastard Cafés Spilguruer har fundet et 
af caféens mere krævende spil frem. 
Mød op i Bastard Café og forvent en 
spændende spil seance på ml. 2-4 timer 
i kyndige guruhænder. Spillet offentlig-
gøres først på dagen.

14.00 - 16.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
Exploding kitten
Lad være med at trække kortet med den 
eksploderende killing. Eller sørg for at 
have kort, der kan afværge eksplosionen 
- eller i det mindste sende den over til en 
af de andre.

14.00 - 17.00 Bastard Café Downstairs
Combo Fighter Turnering
Combo Fighter er en kortbaseret version 
af de klassiske arcade-kampspil som 
Street Fighter og Tekken. Du spiller én af 
10 farverige kæmpere, og udstyret med 
et karakterark, en power-brik og 50 kort 
er det din opgave at slå din modstander 
til plukfisk. Det gør du ved at være snu, 
bluffe og kombinere dine kort i hård-
stlående serier af episke moves.

16.00 - 18.00 Bastard Café Upstairs
Guldbrikken præsenterer:
 Årets Bedste Voksen- 
og Selskabsspil 
Kig forbi Bastard Café, hvor Guldbrikken 
Guruer guider til årets udvalgte nomi-
nerede og vindere inden for nye brætspil 
til både voksne og de hyggelige selska-
ber. Udfordr din taktiske tæft i medriv-
ende strategispil som danske ‘Rise of the 
Necromancers’, hvor spillerne kæmper 
mod hinanden med zombier, spøgelser 
og andet ondt rakkerpak. Stjæl mest sol 
i skoven i strategispillet ‘Photosynthesis’. 
Synkronisér jeres indbyrdes tidsopfat-
telse i det magiske selskabsspil 
‘The Mind’. 

16.00 - 18.00 Stardust
Asmodee præsenterer: 
KLASK
Magnetisk bordfodbold for to. 
Skyd bolden i mål eller få handicapmag-
neterne til at sætte sig på din modspiller. 
Stærkt taktisk.
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