
  

    
   



  

Velkommen 
ikonsresav vis. 

      

   

    

FUGE 

blive 

Fol der få 

u øst 

  

      
lægge i 
spil, der kommer På programmet 
ved FASTAVAL 90. 

Alle større scenarier har 
deadlines først På foråret, og 
vi regner med at have det hele 

  

   

de el este 

  

Re egg ven Z gt ser 
BE i 

sæ 5 ar designede 
'AVAL. 

præsenteres. 

Endel en vil vi gerne 

ere 'otalteater med 
    

Live Detective - kamp og kage 
ør danske detektiver i efter 

k Medbring blød hat og 

    

    

   

ker en IO SES Service!        

        

FASTAVAL 90 er 
sgdet ind 1 café-al deren. 

vores andre stoltheder 

Nat Caféen, der ligge 

    

     

  

   

     

varsler om c 
la og It Cam 

i: & Late Late Søk 
kommer det nok h 
at skorte på bræts 
re useriøse art. Idéen med Nat 

) "Kom med 

      

   

      

omgange: ki 2400 og kl



  

Vikingføolkene skal 
Rare, 3—4 andre. SØDERE Inden 

cde 

  

   

  

ter nye Tegle 
Car Wars kommer til gl foregå på 
en spl Inter my  3D bane med 

2J emme. de biler. Kontakt Rene 
for at få ekstra mater. ale på 
tlf: 86 10 46 97. 
Fire forskellige masters har 
indtil vide ge, måttet opgive at 
finde i en 
Otto. trofehj ælpsse 
planlægni (gsbrandkorpset 
for rykket ud, og varsler en 
BISEORÅEN der blandt andet vil 

z en  SOldenborger og 
j sr res ind der. Mm. 

    

  

    
   

   

       

   

      

SFenfd ig ha nål rig? 
men som rekvisitør kan Jeg op-— 
lyse, at jeg er blevet bedt om 

lige have at skaffe: en pop-corn maskine, 
to politiskilte og en udstoppet 
dv Spekingeser. i: 
Der er tidligere talt om Nat 
Café, men vi kan da tilføje… at 
selve ideen har tændt Julelys Hi 
mange øjne, og] at der er blevet 
FF ovet åben bar under hele 

j ngementet., 
Spil og Lær er lidt utryg ved at 

    

ge ligge i skyggen af Nat Cc 
men der lægges 
prætentiøst ud, med 
der kan komme til 
lige så mange : 
spillere; men Tange DØLLE flere 
spørgsmål. 
Empires in Arms vil blive tilbudt 
1 mange former ved FASTAVAL. Der 
foreligger gennemarbejdede regler 
fo ekstra ledere, nye politiske 

i nat i oner og udvidelser af 
minors samt chit-va. 
f1ådekamp Di 
både spilles 1792, 
kampagner. Alt er la 2 

VI ses til marts. 

              

     

         



    

  

FASTAVAL: 10 - 13 Maj 1990. 

Torsdag (Aften): 
Champions, 
Marvel Super Heroes, 
Paranoia, 
Gunslinger, 
Tour de reen 

Odense Special. 

Fredag (Dag): 
Dragespillet, 
Viking, 
Rolemaster, 
Volds Palle, 
Drager og Dæmoner, 
Flat Top. 

Fredag (Aften): 
Space Master, 
Dipl omacy, 
AD&D (2. ed. ), 
Flat Top (fortsat) 

Desuden arrangeres der 

  

Lørdag (Dag): 
Cajl of Cthulhu, 
Car Wars, 
Warhammer 40. 000. 

Lørdag (Aften): 
GURPS, 
Live Detective, 

Squad Leader, 
Warhammer 40.000. 

Lørdag (Nat): 
Nat Café. 

Søndag (Dag): 
Spil og Lær, 
B 13%, 
Finaler. 

pil i Empires in Arms og World in 
Flames gennem hele weekenden 1 det omfang der er tilmelding til. 

Kære FASTAVAL udvalg: 

Ja, jeg vil gerne mene Jer 
ved at være master i spillene: 

Jeg kunne godt tænke mig at 
tilbyde min egen aktivitet på 
FASTAVAL 90. Den hedder: 
  

i og 
der kan være personer med. 

Jeg vil gerne hjælpe med til 
at stå i bar: nn 
at stå i informationen: 
at rydde op af og til: 
at rydde op bagefter: un 

FASTAVAL 

c/o M. E. Nielsen. ' 

Gudrunsvej 72 tr 

8220 Brabrand ' 

   


