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❤ – Vad får en deltagare ut av programpunkten?



LAJV
Aleksejevskaja

fre 15:00 – 18:45 Special 1
fre 18:00 – 21:45 Special 2
fre 21:00 – 00:45 Special 1
Sebastian Utbult, Olle Nyman & Andreas Sjöberg

Mörker, kyla, tryckande oro, klaustrofobi och 

tunnelångest i ett två timmar långt lajv baserat på 

Dimitrij Glukhovskijs bok ”Metro 2033″. Lajvet 

sker off-site och vi rekommenderar spelare att ha 

varma kläder undertill, och vattentåliga skor. Inga 

förkunskaper krävs, men allmän PA-kunskap är bra 

och kunskaper om Metro-världen ett plus. Spelas 

tre gånger under fredagen.

❤ Två timmar i Moskvas tunnelbanesystem, 
människans sista tillflykt efter atomkriget.
På allvar

Andra ögonkastet

fre 20:00 – 23:45 Box 3

Kajsa Greger & Marcus Brissman

Fullständig titel: ”Andra ögonkastet eller Bara jag 

inte dör som Torsten”. Två släkter möts genom ett 

bröllop men snart blir det tydligt att det redan finns  

gamla relationer under ytan, de flesta av det 

romantiska slaget. Vilka känslor finns kvar? Hur 

viktigt är det att finna den ”äkta kärleken”? 

Och så Torsten… 

❤ Utforska en historia om vikten av kärlek och 
rädslan för Ensamheten. Scenbaserad, förhöjd 
realism om levnadsöden.
Experiment, Lekfullt, På allvar, Rollarbete, 

Spelteknik
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Arvet

lör 19:00 – 22:45 Special 2
Tommie Augustsson & Olle Ireflod

Lajv som handlar om ett arv och de personer som 

är berörda. Lajvet är uppdelat i akter där mer 

information kommer ges till spelarna i de olika 

akterna. Lajvet är relations- och intrigtätt. Vissa 

scener kommer ge deltagare utmaningar i att 

gestalta. Detta är ett lajv som inte går att förutse 

slutet på!

❤ Nöjet att få spela ett förhoppningsvis roligt lajv.

Barnlajv

lör 15:00 – 17:30 Special 2

Martin Olsson, Fia Forsström & Emelie Johansson 

från Katrineholms Äventyrsklubb

Var med som slp/statist på lajvet vi arrangerar för 

barnen på besöksdagen. Klassiskt fantasylajv fast 

med en något offig inomhusmiljö Så på med din 

bästa fantasylajvgear och lajva med barnen!

❤ Glädja unga lajvare/blivande lajvare med ett 

fantasylajv

Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Dödens väntrum

fre 15:00 – 17:15 4:e Teatern
Karolina Staël

Året är 2018. Utvecklingen har gått fort i världen, 

om inte på det tekniska planet så på det moraliska. 

”Döds-TV” med direktsända avrättningar har 

funnits i flera år, men staten Texas har i samarbete 

med CBS vidareutvecklat konceptet. Åtta 

dödsdömda brottslingars sista två timmar filmas, 

sänds live i CBS och tittarna röstar på vem som får 

överleva.

❤ Du spelar antingen en dödsdömd fånge (8 
spelare) el. en anhörig i studiopubliken. Dödskval, 
sorgset betraktande eller underhållning.
På allvar

Fallna stjärnor

fre 18:30 – 22:15 4:e Teatern
Martin Nielsen, Grethe Strand, Magnar Müller, 
Linn Eik Pilskog

Ett lajv som handlar om gamla saker. Det kan vara 

lekar, hushållsartiklar, utrustning från krigets 

dagar, böcker eller helt andra saker. Men 

gemensamt för dem alla är att deras storhetstid är 

över, och de är inte önskade av sina ägare. De har 

hamnat på loppis, där de alla hoppas på en ny 

framtid. För dem som inte säljs väntar dock 

containern.

❤ Ge liv och själ till en sak och upplev bitterljuva 
tillbakablickar till ”storhetstid” samt osäkerheten 
om framtiden.
Rollarbete
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Jul med förhinder

lör 19:00 – 22:45 Box 3
Karolina Staël

Trodde du att julen var över nu? Nejdå, familjen 

Larzon-Andersson samt familjen Sander ska nu fira 

jul tillsammans. Det blir komiska förhinder med 

färdigskrivna roller och sill. Trodde du att du 

behövde pausa med lajvandet för att äta mat? 

Nejdå, på detta lajv både lajvar du och äter. Perfekt.

❤ Titta in hos två familjer som firar en inte helt 
smidig jul tillsammans. Färdigskrivna roller och 
relationer. Komedi.
Lekfullt

Klassfesten

lör 20:00 – 23:45 Alien
Frida Sofie Jansen og Tyra Grasmo

Ett lajv om att vara tonåring. Om att passa in. Om 

att veta sin roll i hierarkin. Julie fyller 15. Yngst i 

klassen, men är först med att ha föräldrafri hemma-

fest. Kom och upplev alla tecken från din egen tid i 

skolan. Bara idag.

❤ Möjlighet att uppleva dåliga, extatiska, 
obekväma och hemska ungdomskänslor.
Lekfullt, På allvar, Rollarbete

Krigshjärta: Råa villkor

lör 20:00 – 23:45 Box 1
Maria Rodén, Robin Schlyter, Sara Zackrisson, 
Mimmi Melkersson, Jesper Pedersen Notander

Minilajv i KH-världen. Kom och ta del av 

förhandling och konflikt under några timmar. 

Kämpa som cordov, jorgal eller gillesknekt 

(möjlighet att spela andra koncept finns, kontakta 

arrangörerna isf). Väpnad konflikt kan förekomma, 

även om det inte är det primära fokuset. 

Inomhuslajv med dräkt.

❤ En snabbfix för alla som längtar till nästa stora 
KH och en möjlighet att testa på för nya spelare.
Strid

Lajva ett land!

sön 10:00 – 12:45 Alien
Karl Victorin

Har du läst webserien ”Scandinavia and the world” 

eller sett animén ”Hetalia”? Har du alltid velat lajva 

ett land? Då är detta något för dig! Vi kommer att 

börja med 45 minuters info och 

rollskaparworkshop.

❤ Ett riktigt skruvat lajv där deltagarna spelar 
sanslöst stereotypa länder med glimten i ögat.
Experiment, Lekfullt, Rollarbete, 

Spelteknik
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Marcellos Kjeller

fre 18:30 – 00:00 Special 3
Tor Kjetil Edland

Marcellos Kjeller (Marcellos Källare) är ett lajv 

inspirerat av musiken av bandet Kaizers Orchestra. 

”Kriget” har aldrig tagit slut. I Marcellos hemliga 

källare möts Resistansen – en blandning av 

motståndsfolk och kriminella. Tillsammans ska vi 

dansa polka på det traditionella sättet och spela 

rysk roulette. Spelet spelas på svenska men 

texterna är på jærsk (en norsk dialekt). Deltagarna 

får gärna ta med sig kläder i 1930-50 talsstil.

❤ En lajvmusikal som lär dig dansa och skråla i 
Kaizer Orchestras expressionistiska kombination 
av rock och kabaré.
Lekfullt, Rollarbete, Spelteknik

Natt i Moskva

lör 21:00 – 00:45 Special 3
Martina Green

Det är natt. Utegångsförbud råder i hela Moskva. 

KGB kryllar överallt. Med hjärtat i halsgropen inser  

du att stämpeln som kan ta dig och smuggelgodset 

du har i fickan ut ur landet ligger kvarglömd mitt 

på öppen gata.. Leklajvet ”Natt i Moskva”kommer 

att spelas på kvällen utomhus. Du lajvar antingen 

olaglig smugglare eller livsfarlig och hotfull KGB.

❤ Ett galet tjuv och polislajv utomhus, med KGB 
som väntar bakom krönet och smuggelgods i 
fickan.
Fartfyllt, Lekfullt
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Nyckel till Friheten

sön 14:00 – 17:45 Box 1
Olle Ireflod & Tobias Jensen

Nyckel till Frihet är ett tejp-meta-lajv inspirerat av 

filmer som SAW och Cube. Ett antal personer 

stängs in i ett rum där de måste lösa dödliga 

uppgifter för att kunna ta sig vidare. Vilka kommer 

att offras för de andras överlevnad?

❤ Ett mörkt spel där känslor verkligen kommer 
beröras.
Fartfyllt

Nästa station: Kymlinge

lör 19:00 – 22:45 Box 2
Annica Strand, Annika Lykta & Sofia Stenler

Ett tejplajv i UnderStockholms regi. Ett möte 

mellan det vardagliga och det obegripliga. Scenen 

är en tågresa en dag som vilken som helst, fokus är 

tunga beslut och rannsakan, valen gäller plötsligt 

liv och död. Alla roller är färdigskrivna, ingen 

utrustning behövs.

❤ Deltagarna får lajva kring svåra livsfrågor och 
samtidigt göra en resa i gränslandet mellan över- 
och underStockholm.
På allvar

Olsson Nilsson

lör 10:00 – 12:45 Box 2
Johan Röklander, Jörgen Säteraas & Åke Nolemo

Ett lajv om vem du är och varför du är den du är. 

Vad formar dig, din roll, andra roller. Hur kom du 

att bli den roll du nu råkade gestalta på detta spel 

och varför är ni fast på ett tåg? Familjer och 

arbetare i disharmoni i ett utrymme med hopp i 

sinnet, åtminstone i början. 

❤ Experiment med rollen som företeelse. 
Utforskande av hur en roll blir som den var.
Experiment, Lekfullt, På allvar

Om sanningen skall fram

fre 20:00 – 23:45 Box 2
Tore Olbert & Jimmy Eriksson-Werf

Ett lajv om att komma ut som homosexuell man i 

situationer som bara blir värre och värre. 

❤ Kul skavigt lajv
Experiment, På allvar, Spelteknik
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Snapphane: Ett skollajv från 
LajvVerkstaden

lör 10:00 – 12:45 Box 3
Teresa Axner

Vi spelar delar av Snapphane 2011, ett pedagogiskt 

lajv skrivet för niondeklassare, inklusive 

uppvärmningsövningar. Efteråt berättar Teresa om 

designprocessen, och det finns utrymme för 

diskussion om pedagogiska lajv i allmänhet och 

LajvVerkstadens arbete i synnerhet, beroende på 

vad gruppen är intresserad av.

❤ Deltagarna får ett smakprov på pedagogiska 
lajv och insikt i LajvVerkstadens pedagogers 
arbetsprocess.
Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar

The Kick inside 2: The Dreaming

lör 16:00 – 18:45 Alien
Kristoffer Lindh, Amelie Rother-Schirren & Martin 
Brodén

The Dreaming är ett tejplajv om hur vi formas av 

våra föräldrar och hur vår bakgrund gör sig påmind 

i vårt möte med andra. I The Kick Inside fick vi 

följa fyra människor i tre stadier av livet och 

utforskade deras relation till sina barn. Nu får vi 

följa samma personer för att utforska hur deras 

egna föräldrar påverkat deras liv och relationer.

❤ Ett spel som letar efter dramatiken i den subtila 
interaktionen mellan människor istället för de 
stora gesterna.
Lekfullt, På allvar

Till minnet av

fre 15:00 – 18:45 Box 2
Josefin Westborg

Snusdoftande Twin Peaks i svensk glesbygd med 

Forever young på stereon. Robin har gått bort och 

sorgen förenar ytterligheter till en gemensam 

minnesstund. Men har alla rätten att minnas Robin  

som de själva vill? Vem sitter på facit om hur den 

döde ska bli ihågkommen? Och hur länge dröjer det 

innan den saknade glöms bort i en snårskog av 

intriger, hemligheter och privata agendor?

❤ En intensiv urladdning av hemligheter, 
relationsmystik och känsloutbrott med 
förvecklingar.
Experiment, På allvar

Älskade Syster – Ett litet lajv om kärlek

fre 20:00 – 23:45 Alien
fre 15:00 – 18:45 Alien
Fredrik Åkerlind & Johan Lundell

En bädd av sågspån, i ett skjul av plåt. En pappa. 

Tre bröder. Två systrar. En obehaglig berättelse om 

kärlek. Tre akter. Ingen 360-immersion, utan 

såklart görs det på annat sätt. Hela spelet 

dokumenteras. Och kom ihåg – ”Bränn det som 

måste brinna, älskade syster”.

❤ Delta i en berättelse som berättas scen efter 
scen, akt efter akt. Friformsrollspel, eller lajv – Det 
spelar ingen roll. Och just det, vi kommer att 
sjunga och gråta. Får vi lov?
På allvar
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WORKSHOPS

Allt är dans!

sön 10:00 – 12:45 Trix
Lotta Edin Wentzel, teaterpedagog

Ett fysiskt impropass i grupp, för alla som gillar att 

röra på sig och tycker att det är kul och spännande 

att leka med sin förmåga att uttrycka sig och 

kommunicera ordlöst. Inga förkunskaper krävs – 

bara leklust. Att peta sig i näsan är också dans.

❤ Vi leker och improviserar med fokus på rörelse.
Fartfyllt, Lekfullt, På allvar

Bofferproffs – linjestrid och taktik

lör 10:00 – 12:45 Box 1
sön 10:00 – 12:45 Box 1
Erik Pihl från föreningen Krigshjärtan

Praktisk workshop som väldigt handgripligt lär ut 

både grunder och tricks inom grupp- och linjestrid. 

Och att få det att se snyggt ut! Lite teori varvas med 

mycket strid. Fördel om man har vana av strid/

boffer sedan tidigare (t ex Prologs ”bofferbox”). Ha 

gärna med ditt egna (säkra) vapen, men annars har 

vi en mängd lånevapen.

❤ Grunder och knep för gruppstrider.
Fartfyllt, Historiskt, Strid
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Chiffer, hemliga meddelanden & påhittade 
skrifter

lör 17:00 – 18:45 Kupolen
sön 16:00 – 17:45 Akvariet
Susanne Vejdemo

Chiffer är en störtskön rekvisita som skapar 

äventyrsmoment och möjliggör (lösbara) 

hemligheter. En interaktiv föreläsning följs av en 

skattjakt i flera chiffersteg! Jag kommer att ta upp: 

substitutions-, koordinat-, brädgårds-, stav-, hål & 

nål-chiffer. Osynliga bläck och framkallare. Hur 

man gör egna skriftspråk (med exempel från 

världens språk).

❤ Lär dig konstruera och lösa lajvvänliga chiffer, 
meddelanden och skriftspråk, bedöma deras 
svårighetsgrad.
Arrangörsfokus, Hantverk/Teknik

Dans som uttryckssätt på lajv

fre 19:00 – 20:45 Trix
Morgan Jarl, Mikaela Lindh, Mirja Dellgar 
Hagström

Vi vill undersöka olika sätt att använda dans och 

rörelse som uttryckssätt på lajv. Med tankegångar 

från Dance Affair och med tankar om en grupp som 

bara kommunicerar via dans till Understockholm 

vill vi träffas och jamma. Ta med kläder ni kan röra 

er lätt i.

❤ Ett jam där vi undersöker dans som 
uttrycksmedel och kommunikationsmetod.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt, 

Spelteknik

Dig deeper into your character, 
while having sex

sön 10:00 – 11:45 Box 3
Hanne Grasmo

”Just a little Lovin’” used sexuality as an engine for 

a wide range of emotions, relations and reasons. 

The larp about the summer aids came to New York 

City, was held in Oslo last summer, and will be 

remade for Stockholm area in 2012. The workshop 

will be a mix of lecture, discussion and practical 

testing-out.

❤ Do you think playing out sexual feelings at larps 
take focus away from your character? This 
workshop gives new ideas.
Arrangörsfokus, In English, Lajv som varit, 

Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

Elduppgörning

lör 17:00 – 18:45 Special 3
sön 16:00 – 17:45 Special 1
Mathias Strand

Lär dig hur man kan göra upp eld utan vare sig 

tändare eller tändstickor. Vi går igenom flera 

tekniker, och material lämpade för dessa.

❤ Forntida tekniker för elduppgörning
Hantverk/Teknik, Mysigt
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Fysisk gestaltning

sön 10:00 – 11:45 ABF Stora
Morgan Jarl

Kroppsspråk, rollens kroppsliga historia och social 

status som element i rollutveckling har alltid varit 

en del av världens teatertraditioner. Den här 

workshopen ger dig en uppsättning tekniker för att 

undersöka/bygga roller. Vi utgår från observation 

och våra egna kroppar, och försöker ändra dem för 

att ge våra roller sina egna, specifika kroppar.

❤ Deltagarna får lära sig gestalta roller via 
kroppen.
Rollarbete

Förtrycksworkshop

lör 10:00 – 11:45 Akvariet
sön 14:00 – 15:45 Akvariet
Anneli Henriksson

Vi utforskar förtrycksstrategier utan våld. 

Härskartekniker och statusspel. Hur får man klass- 

och könsförtryck att bli spelbejakande, istället för 

att begränsa spelarna? Dramaövningar, lite 

feministisk teori och lek.

❤ Övningar och strategier för att förtrycka och 
begränsa roller, men inte spelare. 
Spelteknik, Teoretiskt

Historisk europeisk stridskonst

fre 15:00 – 17:45 Trix
Johan Dahlberg & Ingela Vretblad från Uppsala 
Historiska Fäktskola

Hur hade du klarat en medeltida svärdsduell? Med 

utgångspunkt i tyska manualer lär vi dig grunderna. 

Lite teori varvas med mycket praktik. Vi tränar 

historiska tekniker med moderna träningsmetoder.

Ta med dig kläder och skor du kan röra dig i, gärna 

ombyte. Vi står för vapen.

❤ Deltagarna på workshopen får en inblick i 
medeltida tysk långsvärdsfäktning.
Fartfyllt, Historiskt, På allvar, Strid
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Improvisationsteater

lör 10:00 – 11:45 4:e Teatern
Jonas Elimää, Lina Blikstad Teaterpedagoger från 
Marieborgs folkhögskola

Lajv och rollspel handlar mycket om improvisation. 

Vi kommer att hålla i olika övningar som gör att du 

kan träna upp din improvisationsförmåga och 

samtidigt ha roligt. Det går att vara med på flera 

tillfällen utan att man missar något av det och vi 

kommer introducera lite olika övningar under varje 

pass så man kan vara med i alla pass och att det 

känns nytt även fast vi kommer återanvända våra 

favoritövningar.

❤ Det du kommer gå hem med mer erfarenheter 
och improvisationsövningar som du sedan kan 
använda hemma, goda skratt.
Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

Integrera Lajv och Airsoft

lör 16:00 – 17:45 ABF Stora
Jonathan Jönsson från föreningen GASF

Hur gör vi för att få lajvare och airsoftare att jobba 

ihop? Hur gör vi för att integrera de två intressena 

för att skapa de bästa arrangemangen?

❤ Deltagare får möjlighet att påverka inriktning 
för hobbyn och dessutom idéer till egna 
arrangemang.
Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar, 

Spelteknik, Teoretiskt

Interaktiv teater inför lajvet 2027

fre 15:00 – 16:45 Box 3
Anders Nilsson, Annika Lykta & Morgan Jarl 

Inför Lajvet ”2027 – livet efter kapitalismen”, vill vi  

se över hur människor kan hantera läget när 

klimatförändringar eskalerat och ”peak oil” ligger 

en bit bakom oss. Vi vill utforska hur vi kan hantera  

samverkan och intressemotsättningar i en 

deltagarekonomisk kontext. Workshopen är öppen 

för alla och välkomnar alla deltagare. Även om man 

inte tänkt vara med på lajvet kan det vara 

intressant att testa tekniker och fundera kring 

framtiden. 

❤ Vi vill ge inblick i vad lajvet 2027 kommer att 
handla om. Deltagarna får hitta lösningar och 
vägar ur givna situationer, och även rustas till att 
bättre hantera och stå emot framväxande 
förtryck. 
Experiment, På allvar

Intressanta karaktärer

lör 17:00 – 18:45 Akvariet
Karolina Nilsson

Det finns en teaterövning där man med hjälp av en 

kortlek kan bygga roller med spännande 

motsättningar. Varje spelare drar 3 kortlekskort 

som sedan avgör vilken sorts roll de får prova att 

improvisera i. Det första kortet anger humör samt 

styrka på humör. Det andra kortet anger hur hög 

status karaktären har och det tredje kortet avgör 

ond eller god.

❤ Ett sätt att bygga intressanta lajvkaraktärer 
på. Om man kör övningen i en grupp kan man 
hitta en roll man fastnar för.
Experiment, Lekfullt, Rollarbete, 

Spelteknik, Teoretiskt
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Koka soppa på en spik

sön 16:00 – 17:45 Special 3
Maria Sillén & Emilia Ulvstig

Hur man enkelt kan göra goda, värmande och 

mättande soppor på lajv. Vad man alltid ska ha med 

sig och tipps och råd för hantering av råvaror. Vi 

provlagar enkla recept där alla ska kunna hitta en 

favorit. Maria och Emilia har många års erfarenhet 

av att laga mat på lajv både till små och stora 

grupper.

❤ Recept på enkla soppor och tips och råd hur du 
kan komponera egna.
Experiment, Hantverk/Teknik, Lajv som 

varit, Mysigt

Kontaktimprovisation

fre 21:00 – 23:45 Trix
Annika Lykta & Anders Nilsson

Grundläggande workshop i kontaktimprovisation 

som leder till jam. Dansen bygger på improvisation, 

där det gäller att lyssna på sig själv och dem man 

dansar med. Mjuka kläder gäller.

❤ Härlig dans och liten inblick i kontaktimprons 
grunder.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Kroppsspråk

lör 10:00 – 12:45 Alien
Tommie Augustsson

Grundläggande övningar och information om 

kroppsspråk. Detta kommer vara en snabb 

överblick på de vanligaste sakerna inom 

kroppsspråk och berör vilka uttryck man kan och 

inte kan lita på. Hur man kan använda det och inte 

bör använda det.

❤ Baskunskap om kroppsspråk
Rollarbete, Spelteknik

Lajv utan skrivna karaktärer och öppna 
intriger

sön 14:00 – 16:45 Box 3
Jonas Elimää, Lina Blikstad Teaterpedagoger från 
Marieborgs folkhögskola

Hur arrangerar man ett lajv utan att ha skrivna 

karaktärer. Vi kommer att med hjälp av olika 

workshopsövningar och ledning visa på hur man 

kan använda övningar till karaktärsskapande och 

rollfördjupning. Vi har också övningar för att bilda 

olika grupper och intriger mellan dessa. Vi avslutar 

med en kortare improvisation och eftersnack.

❤ Väcka nya idéer kring rollskapande och hur 
man bygger upp lajv. 
Arrangörsfokus, Experiment, Rollarbete, 

Spelteknik
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Lajvallsång

fre 17:00 – 17:45 ABF Stora
Mikaela Lindh

Sjunga sånger från och som passar medeltida/

fantasylajv på lajv. Sångböcker kommer att finnas.

❤ Lära sig och/eller lära ut nya och gamla sånger

Lekfullt, Mysigt

Lajvdans – från medeltid till empir

lör 16:00 – 17:45 Box 3
Per Lindberg från Dansgillet Mellonath Dinet

En workshop med lätta, stilfulla och roliga danser 

som passar på lajv. Vi rör oss från medeltid via

renässans till empir. Från balladdans i 

vikingahallen till kontradans på Jane Austen-balen. 

Inga förkunskaper krävs, vi börjar på ruta ett och 

sorterar ut vänsterfötterna. Det går förstås även bra 

att hoppa in när som helst.

❤ Vi lär oss historiska sällskapsdanser som 
skapar stämning och gemenskap – och har väldigt 
kul under tiden.
Lekfullt

Lajvmusik

lör 10:00 – 12:45 Trix
Andreas Eriksson, Patriarkus

En workshop kring visor och sånger som passar till 

lajv, under ledning av Patriarkus. Du lär dig sånger 

ur svensk folkmusik, nationalromantik & 

världsmusik samt egenskrivet material. Under 

vägen får du tips på hur du kan skriva egen eller 

modifiera existerande musik för att passa just din 

lajvkampanj. Nybörjare som erfaren – hjärtligt 

välkommen!

❤ Du breddar din repertoar av lajv-låtar, får 
inspiration från olika sångskatter och dessutom 
tips kring att skriva egen musik.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt, Spelteknik

Medeltida bokband

fre 15:00 – 17:45 LV
lör 10:00 – 12:45 LV
Stéphanie Andersson & Alba Lundström Ramírez

Vi visar olika exempel på historiska inbindningar 

och lär ut en lite mer avancerad och riktigt snygg 

medeltida bindning med förlaga från tidigt 

fjortonhundratal.

❤ Tillverka en bok i medeltida teknik.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Nära relationer 

fre 15:00 – 17:45 Box 1
Anna-Karin Linder

På lajv som bygger på rollernas nära relationer till 

varandra behöver man som deltagare snabbt ha 

verktyg för att bygga dessa relationer. Hur gör man 

och vilka metoder kan man använda? Workshopen 

tar avstamp i lajvet Just a Little Lovin’ men du 

behöver inte komma på lajvet för att delta på 

programpunkten.

❤ Metoder för att spela nära och intimt med 
varandra på lajv
På allvar, Rollarbete, Spelteknik, 

Teoretiskt
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Pedagogiska lajv

fre 15:00 – 17:45 Akvariet
Carolina Dahlberg

Lär dig om hur Pedagogiskt Centrum arbetar med 

upplevelsebaserat lärande. I workshopen kommer 

vi dels spela ett rollspel, sedan arbeta med att själva  

ta fram några olika spelkoncept.

❤ Workshopen lär dig att skapa lajv med hänsyn 
till yttre begränsningar, målgrupp & spelets syfte.
Arrangörsfokus

Pre-larp workshops

lör 21:00 – 23:45 Forum
Peter Munthe-Kaas

System Danmarc, Totem, Delirum, Kapo. All games 

based on pre-game workshops with a large amount 

of player inclusion. This workshop is an 

introduction to the ”Danish style” of pre-larp 

workshops and why we find it meaningfull to 

design larps this way. The workshop will be a mix of  

lecturing, practical exercises and discussion. 

❤ Inspiration and concrete tools on how to include  
players in larp design and development. 
Arrangörsfokus, In English, Lajv som varit, 

Teoretiskt

Pröva på improvisationsteater för barn & 
ungdomar

Jonas Elimää, Lina Blikstad Teaterpedagoger från 
Marieborgs folkhögskola

Är du sugen på att pröva på improvisationsteater? 

Vi kommer att låta dig få testa lite övningar, vara 

med och spela samt få se hur kul det är med 

improvisationsteater. Ingen erfarenhet eller 

kunskap behövs bara ett glatt humör & nyfikenhet.

❤ Pröva på improvisationsteater och ha roligt.
Fartfyllt, Lekfullt, Spelteknik

Små metallarbeten

sön 10:00 – 11:45 LV
Max Lundkvist & Carl Nordblom

Vi går igenom tekniker och saker man enkelt kan 

bygga av mjuka metaller så som mässing, silver etc. 

Vi tillverkar spännen, spännesbeslag, smycken, 

dekornitar och tittar på hur man kan använda 

samma tekniker till större projekt för fantasy, 

steampunk, etc. Tag gärna med kugghjul eller 

andra snygga metalldelar som kan krydda 

basmaterialet som ingår.

❤ Inspiration, tekniker (lödning, nitning, sågning, 
filning, slipning, polering, etc) & något färdigt 
metallarbete.
Hantverk/Teknik

Spöken och Skuggor

fre 15:00 – 16:45 ABF Stora
sön 10:00 – 11:45 4:e Teatern
Jonatan Dahlander

Metatekniken går ut på att lajvet innehåller roller 

som agerar på ett annat sätt än vanliga. Det kan 

röra sig om osynliga personer, röster i väggarna, 

samvetet som talar till dig eller spöken. Vi 

diskuterar olika metoder i små grupper och hur de 

kan påverka lajvet. Detta varvas med enkla 

dramaövningar där vi utforskar metatekniken.

❤ Vi utforskar metatekniken Skuggor och hur den 
kan användas för att förhöja lajvupplevelsen.
Experiment, Lekfullt, Spelteknik
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FÖRELÄSNINGAR

Adelsliv på lajv

lör 13:00 – 13:45 Box 2
Mikaela Lindh

Exempel på adel och hovliv från olika tidsepoker 

med särskild inriktning på kvinnor. Och var man 

kan hitta inspiration till adelsroller.

❤ Inspiration till utveckling av adel och adelsspel 
på historiska lajv.
Historiskt, Rollarbete

Att skapa lajv är att designa en aktivitet

sön 16:00 – 16:45 ABF Stora
Jon Back

En aktivitet är något som någon gör i en situation. 

Då borde lajvande vara aktivitet, och det betyder att 

arrangerande är att designa en aktivitet. Men vad är  

en aktivitet? Och hur gör man när man designar 

den? Eller går det ens att designa den? Under 

programpunkten lär vi oss vad en aktivitet är och 

hur vi kan använda det när vi arrangerar lajv.

❤ Några nya tankeverktyg för arrangörer att 
använda i designprocessen.
Arrangörsfokus, Teoretiskt

Att utbilda sig för att arbeta med 
pedagogiska lajv

sön 12:00 – 12:45 ABF Stora
Jonas Elimää, Lina Blikstad Teaterpedagoger från 
Marieborgs folkhögskola

Hur kan man utbilda sig för att arbeta med 

pedagogiska lajv och vad finns det för olika 

jobbmöjligheter för detta? Vi kommer att berätta 

lite om den utbildning som vi går och vad vi har för 

framtidsplaner för att dra nytta av vår lajv- och 

rollspelserfarenhet i arbetet. Vi kommer att kunna 

svara på frågor om detta under punkten.

❤ Inblick i pedagogiska lajv och rollspel som 
arbete och i vår utbildning.
På allvar, Teoretiskt

Dokumentera mera!

lör 12:00 – 12:45 ABF Stora
Olle Sahlin

Vad kan du visa upp när redaktionen för Nordic 

Larp II om tio år vill beskriva just ditt lajv? 

Dokumentation kan vara väldigt olika saker. Varför 

dokumentera, vad ska dokumenteras, av vem och 

för vem? Vad vill du föra vidare, vad vill du att 

andra ska ta till sig av ditt lajv? Jag har idéer och 

åsikter och vill inleda en diskussion kring ämnet.

❤ Att komma fram till hur man fångar upp det 
väsentliga för att bevara våra annars flyktiga lajv 
för eftervärlden.
Arrangörsfokus, Teoretiskt
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Gör inte våra nybörjarmissar!

Mirja Hagström

Lär av misstagen vi gjorde som nybörjare. Ett 

föredrag med några praktiska tips för hur du 

förbereder dig för och klarar dig igenom ditt första 

tre-dagarslajv utomhus. Kryddat med några 

anekdoter och roliga exempel på misstag vi begick 

som nybörjare.

❤ Några praktiska tips inför sitt första tre-
dagarslajv utomhus.

Hur du finansierar ditt lajv?

fre 18:00 – 18:45 ABF Stora
Anna Westerling

Föredraget handlar om hur du finansierar ditt lajv 

genom bidrag, deltagaravgifter och spons, men med 

ett stort fokus på bidrag. Vilka bidrag finns att söka, 

hur ska man börja och hur tänker man när man 

skriver en ansökan? Hur tänker man generellt runt 

att få en ekonomiskt hållbar affärsplan för sitt lajv 

och kunna genomföra sina visioner?

❤ Kunskap om hur du kan finansiera ditt lajv och 
hur du skriver bidragsansökningar.
Arrangörsfokus

Hänt på lajv – skador, händelser och 
lärdomar

lör 11:00 – 11:45 ABF Stora
Alexander Arvidsson

En stundtals humoristisk föreläsning kring 

händelser, åkommor och skador på lajv jag 

sjukvårdat på. Den tar upp dråpliga historier, 

spektakulära skador och de lärdomar man kan få 

både som deltagare, arrangör och sjukvårdare.

❤ Lärdomar och erfarenheter kring skador och 
åkommor på lajv.
Lajv som varit, Lekfullt, På allvar

KH5 ur sjukvårdsperspektiv

sön 11:00 – 11:45 Special 2
Alexander Arvidsson

En föreläsning om hur Krigshjärta 5 förlöpte ur 

sjukvårdssynvinkel och vilka slutsatser och 

lärdomar som kan dras inför kommande liknande 

lajv.

❤ Erfarenheter av sjukvård på Krigshjärta 5 och 
tips för framtida lajv.
Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar
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Lajvmat som ger tid över för att lajva

sön 13:00 – 13:45 ABF Stora
Agnes Hulthén från föreningen Hallands Hirden

Ett gäng med tips och trick för hur du lagar god 

lajvmat snabbt och smart så du får en massa tid 

över för att lajva. Vi kommer också lite snabbt 

beröra varför rotsaker är ett djävulens påfund och 

ifall pasta är in eller off. 

❤ Deltagare får med sig ett par mättande koncept 
hem.

Magi som stämningshöjning på lajv

lör 18:00 – 18:45 Box 1
Anders Björkman

Magiker, gycklare och falskspelare se hit… En 

föreläsning om hur man kan använda sig av magins 

gamla kunskaper för att kunna skapa stämning och 

överraskning för era medspelare, allt ifrån fysikens 

lagar till fingerfärdighet och presentationsteknik. 

❤ Kunskap och vägledning i hur man använder 
sig av magi på lajv.
Spelteknik, Teoretiskt

Mat på lajv

lör 19:00 – 20:45 Kupolen
Maria Sillén & Emilia Ulvstig

Mat på lajv: Råvaror, förvaring, hantering och 

tillagning. En guide till hur man hanterar råvaror, 

förberedelser och tillagning på lajv både för stora 

och för små grupper. Vi kommer att gå igenom 

råvaror, hur man förvarar dem och vad man bör 

undvika. Hantering, hur man förbereder och 

förvarar. Tillagning, både hur och vilken utrustning  

man behöver. Vi avslutar med en frågestund.

❤ Du kommer att få ta del av många års 
erfarenhet av mat på lajv från två veteraner.
Experiment, Hantverk/Teknik, Lajv som 

varit, Mysigt, På allvar

Militärteori och stabsarbete

lör 13:00 – 13:45 Kupolen
Johan Resare

En introduktion och idéer kring hur militära staber 

kan gestaltas på lajv. Vi kommer att titta närmare 

på hur en riktig militär stab arbetar och hur detta 

kan anpassas för att generera spelöppningar på 

krigs- och soldatlajv.

❤ Idéer för den som vill gestalta ett militärt befäl 
på krigs- eller soldatlajv.

NEST – En Lajvpedagogik för professionell 
vuxenutbildning

lör 16:00 – 16:45 Akvariet
Sara Hjalmarsson

Under 2010-2011 genomfördes två studier vid det 

Australiska universitetet Edith Cowan University 

om huruvida lajv kunde erbjuda en effektiv 

utbildningsmetodik för säkerhetsrelaterade 

områden. Ett resultat av dessa studier blev en ny 

pedagogisk lajvmodell – NEST. Föreläsningen 

sammanfattar studiernas utfall, ger en kort 

överblick av NEST-modellen och diskuterar hur 

den kan bidra till ett bredare erkännande av lajv 

som pedagogiskt verktyg.

❤ Nya rön om pedagogisk lajvteori och 
presentation av NEST – en lajvbaserad 
pedagogisk modell som utvecklats för att effektivt 
utbilda vuxna.
Teoretiskt
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Påverkan – tekniker för manipulation

fre 17:00 – 17:45 Kupolen
Amanda Mannervik

Miljarder människor tycker att påverkan är ett 

intressant ämne! Vi går igenom tekniker för 

påverkan, varför de fungerar, vardagliga exempel 

samt diskuterar kring hur man kan använda 

teknikerna när man spelar en övertygande lajvroll 

exempelvis. Vi går även igenom hur man kan 

skydda sig mot tekniker för påverkan.

❤ Konkreta tips för hur man påverkar effektivt 
samt skyddar sig mot påverkan.
Lekfullt, Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

Skador är skoj!

sön 14:00 – 15:45 ABF Stora
Torbjörn Walberg, Sjukvårdare från 
Försvarsmakten

Föreläsning om inlajvsjukvård på lajv. Jag kommer 

prata om hur man får sjukvården till en häftig 

spelupplevelse istället för ett nödvändigt ont. Jag 

kommer även gå igenom hur riktiga skador ser ut 

och fungerar, och hur man kan använda den 

kunskapen för att skapa ett mer varierat skadespel. 

Äckliga bilder utlovas.

❤ Inspiration till hur man spelar skadad och 
sjukvårdare på alla typer av lajv, samt hur arr 
planerar insjukvård.
På allvar, Spelteknik

Storkök på lajv, går det?

fre 19:00 – 20:45 ABF Stora
Per Järn

Någonsin varit matansvarig för en grupp på 20+ 

eller kanske funderat på att ha hand om maten för 

ett helt lajv? Då finns det en hel del du behöver veta  

för att lyckas i köket, allt från logistik och 

portionsberäkning, till eld och utrustning. Jag vill 

inte se en vattnig ”lajvsoppa” någonsin igen, så gå 

på min föreläsning! Det är en order! =)

❤ En omfattande kunskap om storköksmatlagning 
i fält.
Teoretiskt
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UTVECKLINGSFORUM
Att arrangera utan förtryck 2

sön 13:00 – 13:45 Forum
Morgan Jarl från 2027 – Livet efter kapitalismen

I fjol så hölls ett utvecklingsforum om att arrangera  

med så lite förtryck i arrangemangsprocessen som 

möjligt. I år vill jag följa upp med ett 

utvecklingsforum om att arrangera med så lite 

förtryck som möjligt i fiktionen. Går det att 

arrangera utopiska lajv eller blir det tråkigt? Var 

finner man konflikt om man inte har förtryck?

❤ Hjälpa till att undersöka om utopiskt lajvande 
är möjligt.
På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

Brevlajv – mer än bara penna och papper

fre 18:00 – 18:45 Forum
Mia Welander & Cia Jildenhed

Här bjuder vi in både erfarna, nyfikna och oinvigda 

till en diskussion där vi alla delar tankar, 

förväntningar, erfarenheter och idéer kring brevlajv  

som koncept med varandra. Vi diskuterar 

tillsammans vad brevlajv är, skulle kunna vara och 

hur det kan utvecklas och förbättras, både ur 

deltagar- och arrangörsperspektiv. Alla är 

välkomna!

❤ Diskutera med andra hur konceptet brevlajv 
skulle kunna utvecklas, samt utbyta tankar och 
idéer. 
Experiment, Teoretiskt

Ett magasin om levande rollspel

lör 13:00 – 13:45 ABF Stora
Sebastian Utbult & Leo Nordwall, Inlajv

Snart slår lajvmagasinet Inlajv upp portarna. Vi 

bjuder in alla att själva engagera sig i den kreativa 

processen. Vad vill lajvare läsa om? Hur skriver 

man för hela lajvsverige? Vi presenterar visionen 

med Inlajv och lämnar ordet fritt för idéer, 

diskussion och inspiration.

❤ Påverka magasinets innehåll och utformning, 
samt inspireras och peppas att själv bidra med 
material.
Lajv som varit

Förhör utan våld

fre 20:00 – 21:45 Forum
Theo Axner

Diskussion om hur man kan gestalta andra 

förhörsmetoder än våld och hot på lajv, särskilt de 

‘mjuka’ metoder som är effektivast i verkligheten 

men som är eller uppfattas som svåra att spela på. 

Vilka sorters metoder fungerar i verkligheten och 

hur kan man implementera dem i lajv, både som 

förhörsledare och som utfrågad?

❤ Uppslag och idéutbyte om gestaltning av förhör 
på lajv med mjuka metoder, samt förhoppningsvis 
handfasta speltips.
Arrangörsfokus, Experiment, På allvar, 

Spelteknik
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Höja, främja, stärka – Gendermedveten 
speldesign

lör 16:00 – 17:45 Forum
Jon Back & Annika Waern från Mobile Life Centre

Vi diskuterar att skapa lajv för unga tjejer. Vad vill 

du som spelare ha, och vad bör vi som arrangörer 

vara uppmärksam på. Vad känner du? Stämmer det 

vi tror? Är vi ute och cyklar? Vad vill du ha? 

Punkten handlar om gendermedvetenhet snarare 

än normkritik. Om att designa medvetet för att 

skapa roliga & rättvisa möjligheter för alla att delta.

❤ Deltagare får vädra sina tankar kring killar och 
tjejer, kring hur de spelar, vad de gillar och vad de  
tänker.
Lekfullt, På allvar

In eller off? – Vikten av att rolla av

sön 12:00 – 12:45 Forum
Mimmi Melkersson & Emil Rogvall

Vi pratar och diskuterar vikten av att rolla av eller 

att hålla distans till fiktionen och det som händer 

på lajvet. Hur bör avrollning styras upp? Hur 

särskiljer man konflikter in och off? 

❤ En chans att dela tankar och funderingar som 
handlar om avrollning och distans till fiktionen.
På allvar, Teoretiskt

Kommersialiseringen av lajv – bra eller 
dåligt?

fre 22:00 – 23:45 Forum
Per Järn

Hur ser framtiden ut för lajvsverige när eldsjälarna 

tröttnar och lägger av? Kan hobbyn livas upp med 

kommersiella intressen eller kommer det tvinga ner 

vår kära hobby i graven? En diskussion för att 

undersöka hur man skulle kunna bjuda in företag i 

verksamheten alternativt arrangera lajv i 

företagsform. Ska man kunna tjäna pengar på lajv?

❤ En möjlighet att diskutera hur vi kan påverka 
framtiden för hobbyn.
Arrangörsfokus, På allvar
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Kroppens hierarki

lör 13:00 – 13:45 Forum
Hanne Grasmo

Spelar du din kropp på lajv, eller blir du en annan? 

Hur kan man ta upp tema ”kropp” och 

”kroppsideal” på ett lajv? Är det tabu? Vad tycker 

du om ett lajv där deltagarna får roller och blir 

indelade i grupper utifrån deras kroppstyper? Vilka 

kroppstyper är isåfall högst i hierarkin? Samtal på 

svorsk (svenska/norska).

❤ En diskussion som handlar om kroppen och som 
kan upplevas provocerande.
Arrangörsfokus, På allvar, Rollarbete, 

Teoretiskt

Lajv och studieförbund

fre 19:00 – 19:45 Forum
Qla Zetterberg, studieförbundet Medborgarskolan

Hur kan lajvvärlden utnyttja Sveriges alla 

studieförbund på ett bra sätt? Hur kan vi få stöd 

och hjälp av studieförbunden i utvecklingen av vår 

hobby?

❤ Idéer om hur man kan samverka med 
studieförbund i Sverige och hur man kan lägga 
upp lajvförberedelser som studiecirklar.
På allvar, Teoretiskt

Lajv+teckenspråk=sant

sön 14:00 – 15:45 Forum
Jan-Erik & Maria Grenlund

Diskussionsforum om hur man kan göra lajv mer 

tillgängligt för teckenspråkiga. Finns det några 

problem och hur löser vi dem? Vilka möjligheter 

finns det i och med teckenspråk på lajv? Alla 

välkomnas att vara med och samspråka, oavsett om 

ni har erfarenhet av lajv eller teckenspråk eller inte! 

❤ Insikt i en ny målgrupp som vill lajva och vilka 
möjligheter det öppnar upp för oss som redan 
finns i lajvvärlden.
På allvar, Spelteknik, Teoretiskt

Lajvutrustning – Konstruktionsteknik

sön 10:00 – 11:45 Forum

Terje Walberg från föreningen Prylkompaniet

En lite grundligare genomgång av hur man kan 

designa, formge, bygga och hantera olika typer 

lajvutrustning, med fokus på lägerutrustning och 

tält inom trä och metall. Vi tittar på och diskuterar 

materialval, tekniker, verktyg, förutsättningar och 

går igenom exempel.

❤ Deltagarna lär sig om och utvecklar tänket 
kring vilka parametrar man bör ta hänsyn till vid 
lajvutrustningskonstruktion.
Hantverk/Teknik, Teoretiskt
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Metatekniker på fantasylajv

lör 18:00 – 18:45 Forum
Mikaela Lindh

Diskussion omkring hur och när och vilka 

metatekniker att använda på fantasylajv.

❤ Få höra andras idéer och dela egna 
erfarenheter runt metatekniker.
Spelteknik

Nördfeminism 3.0

lör 20:00 – 21:45 ABF Stora
Josefin Westborg

Den fristående fortsättningen på de tidigare årens 

programpunkter kring nördfeminism. Vi diskuterar 

kring hur det ser ut kring jämställdhet i lajvhobbyn. 

Vad görs och vad kan göras bättre?

❤ Tillfälle att diskutera och dela erfarenheter och 
erfarenheter vad det gäller jämlikhet på lajv.
På allvar, Teoretiskt

Steampunk-forum

fre 16:00 – 17:45 Forum
Sara Salkvist & Jean-Pierre Salkvist

Ett seminarium om och för steampunk i Sverige! 

Forumet kommer att vara tvådelat. Den första 

delen är ett seminarium med fokus på vad som är 

steampunk och var genren befinner sig idag. Den 

andra delen är ett diskussionsforum om 

steampunksverige idag och dess 

utvecklingsriktning.

❤ Utvecklingsforum: Ett forum för diskussion om 
steampunk-genren på lajv i Sverige och världen.
Historiskt, Teoretiskt

Urban interaction

lör 10:00 – 11:45 Forum
Johanna Raekallio organizer of Dublin2

Dublin2 is a reality larp about asylum seekers. It is 

simultaneously pedagogical and performative to the 

public. The game world is embedded in the city 

space and interaction with the citizens is part of the 

game mechanics. We invite you to discuss about the 

shifting play modes and different positions of a 

player. How the player meets

the public in urban space? How to move from 

personal game to performative playing?

❤ Sharing and analyzing experiences and a 
possibility to influence a forthcoming game.
In English, Rollarbete, Spelteknik

Vad är en intrig?

sön 10:00 – 11:45 Kupolen
Martin Olsson, Fia Forsström & Emelie Johansson 
från Katrineholms Äventyrsklubb

Intrigernas vara eller icke vara på lajv. Personliga 

intriger, gruppintriger, arr-styrda händelser. Vad är  

det som gör att ett lajv blir levande och genererar 

mycket spel och många spelmöjligheter? Vi arbetar 

tillsammans i helgrupp och även i små 

arbetsgrupper. Även ämnet ”självgående” 

lajvkaraktärer. 

❤ Större förståelse för vad intriger är och gör 
för lajv.
Arrangörsfokus, På allvar, Spelteknik, 

Teoretiskt
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LAJVPRESENTATIONER
Följande arrangemang kommer presenteras under lördagen på Prolog 2012.

Dublin2 Stockholm

Summer 2012
A weekend long outdoor game in the heart of 
Stockholm about European asylum system. Based 
on true stories. The asylum seekers are stuck in a 
well controlled border city in the South of Europe. 
It seems there’s no chance to start a life there but 
what to do? Asylum seeker and border guard 
characters available.

En midsommarnattsdröm – ett 
Shakespearelajv

18e augusti, söder om Stockholm
Vi sätter upp Shakespeares pjäs En 
midsommarnattsdröm som lajv med 
steampunktema! Hälften av rollerna är skrivs av 
arr, hälften av deltagarna: en Älva, 
Amatörteaterskådis eller Älskare. Lajvet äger rum 
under en dag och avslutas vid solens sista strålar. 
Därefter efterfest vid vacker badsjö och bastu. Vem 
väntar dig i skogen? Vilken passion ska du följa? 
Vad kommer du ha gjort innan natten är slut?

Eterna – Korsande Vägar

28e juni till 1a juli, SLI’s lajvområde Tällberg
Övre Norrlands största (?) kampanj. En low 
fantasyvärld med enbart människor. 5 olika 
kulturer som möts och intrigerar med varandra. 
Shaolerna, högländarna med äran i svärdet, 
Lohelerna, de Iudastroende, Lotherna, de som 
kämpar för makten, Gehlerna, de som kämpar för 
pengarna och slutligen Woaderna, vars skog är 
helig och infekterad av alla ovanstående.

Fantasybarnlajv

2 juni och 15 september
Fantasybarnlajv för barn i åldrarna 8-12 år

Hearts And Minds 2

15-17 juni
Ett lajv med airsoftinslag som utspelar sig i dagens 
Afghanistan. Med en realistisk miljö och realistiskt 
upplägg är det en upplevelse utöver det vanliga.

Just a Little Lovin’

Sommaren 2012, Stockholm
1982: It was the summer AIDS came to New York 
City. A larp about friendship, desire and the fear of 
death. Two groups of friends celebrate the 4th of 
July in upstate New York. When the game starts 
neither the players nor the characters know who 
will become infected by the virus, but the lives of 
everyone will be deeply affected by the epidemic.
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Krigshjärta 2013 – Svart vatten

Sommaren 2013
Svart vatten är ett storlajv i KH-kampanjen, vilket 
innebär att det är ett krigslajv i fantasymiljö med 
inslag av bl.a. steampunk. Liksom tidigare storlajv 
kommer det finnas en cordovsk fänika på plats och 
ett gillesregemente, men också ett fångläger som en 
tredje startposition när lajvet börjar. Räkna med ett 
actionfyllt lajv med goda möjligheter till 
soldatlajvande, tuffa scener och kulturspel.

Ljusordern 3

15-17 juni, SLI’s lajvområde Tällberg
Ett lajv för nybörjare, speciellt ungdomar och barn, 
på lajvområdet Tällberg utanför Skellefteå. Ett 
bylajv där problem skapas av tomtar, orcher och 
annat knytt och Ljusordern inkallas för att lösa alla 
bekymmer.

Lilla Lugnet

23-26 augusti
Ett steampunk-lajv i kurortsmiljö eller ett 
kurortslajv i steampunk-miljö.

Piratliv

19 maj, Frösåkers brygga, Västerås
Piratliv är ett humoristiskt och klichéspäckat lajv 
om båtar, gömda skatter och pirater.

Mörkvattenlajv

24-26 augusti
Fantasylajv, medelkrav, 16 års-gräns. Utspelar sig i 
en riktigt härlig mystisk skog med en djup mörk 
sjö. Liknar Pelarbergslajven fast med högre krav 
och annat lajvområde.

Deltagarfolder  25 | 32



Okänt lajv

13-15 april
Ett nytt lajv per år, något kreativt, oväntat och 
härligt medryckande. Vem vet vad det blir?

Pelarbergslajv, kampanjen I Skuggan av 
Pelarberget

17-20 maj & 12-14 okt
Skogslajv med fokus på mystik, intriger och äventyr 
med nybörjartolerans som ger en bra upplevelse för  
nybörjaren och samtidigt är det nybörjarlajv som är  
en utmaning och härlig upplevelse för den erfarna 
lajvaren.

Rexlajv, kampanjen Planeten Terra

Vintern 2013
Postapolajv inomhus som är intensiva, oväntade, 
spännande och utmanande.

Rättvisan och Rökwerket

17 mars, Gripsholms slott, Mariefred
Lajv om arbetarklassen och den begynnande 
arbetarrörelsen år 1850. Lajvets fokus kretsar runt 
tre huvudpunkter – en rättegång, en tobaksbod och  
en arbetarbostad, med mål att knyta så många 
trådar och intriger som möjligt mellan dessa.

Sommarskola om pedagogiska lajv

Vilnius, juli

Solstjärnans Rike – Stormens Öga

27-29 juli, SLIs lajvområde Tällberg
En ny kampanjvärld med vissa inslag av fantasy 
(läs magiker). Ett inbördeskrig har just startat och i  
en av byarna i skuggan av kriget utspelar sig detta 
lajv. Inbördeskriget är en revolution mot den 
korrupta överheten, och i byn finns inte bara 
byborna, utan även de som försöker sko sig på de 
drabbade. Bybor, pirater, soldater, präster och 
magiker gör detta lajv spännande!.

Sista klanen

24:e februari, The Rock Adventure, Tillberga
Ett lekfullt actionlajv om en tid efter katastrofen

Södra Riket II

24 – 29 juli
Ett dramalajv i bymiljö som utspelar sig i samma 
värld som Granlandskampanjen. Lajvet är 
jordnära, med fokus på vardagslivet. Byns invånare 
ägnar dagarna åt att arbeta med sina hantverk, 
kvällarna åt gemenskap och nätterna åt tung sömn. 
Under ytan bubblar dock frågorna och konflikterna 
som blir ett tvärsnitt av oroligheterna i världen. 
Religion, hantverk och tårar är att vänta.

Till death do us part

Västbanken, 10-12 augusti
Möjlighet att delta i guidade turer på Västbanken 
och i östra Jerusalem med utbildning om de 
mänskliga rättigheterna i samband med 
arrangemanget.
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Vive la Révolution

23:e mars, Västerås slott
1794: När landsvägen mot Paris drabbas av 
översvämning söker ett antal reseföljen skydd på 
ett ensligt beläget gods. Det är en brokig skara – 
från frisinnade filosofer till råbarkade soldater – 
som tvingas trängas tillsammans. Den som inte 
uppvisar tillräcklig “lojalitet mot revolutionen” 
riskerar att fängslas eller till och med avrättas på 
plats. Det gäller att vakta sin tunga…

Utumno

11-13 maj 2012
Under drygt 24 intensiva timmar i maj 2012 
kommer ett fyra hektar stort grustag förvandlas till 
ett härmönstringsläger i Mordor, 500 år innan 
ringens krig.

Ödesviskningar

17-20 maj, Nånstans i Norrbotten (typ Älvsbyn)
Ett lajv i Trollpacks kampanj, Elaria – det enda 
landet. High fantasy-kampanj där Mörkeralverna 
Sigram styr. Det finns många fler sorters alver, 
även troll, orcher och dvärgar. Människorna i 
världen lever i reservat som Sigram håller, förutom 
några nya som inte riktigt vet var dom hör hemma 
ännu. Inbördeskrig hotar, människorna ska 
decimeras (aka viltvård), ljusalvernas skog är i fara.

Ödesväv 2012

8-15 juli
Tiradkampanjen i vilken Ödesvävslajven utspelar 
sig är en klassisk medeltidsinspirerad fantasyvärld 
som trots det känns ”realistisk”. Varelserna är i stor 
grad hämtad från fantasylitteraturen och folktron. 
Människor är dominerande, och de flesta 
människor har ingen eller åtminstone väldigt 
begränsad kontakt med ”de andra” – skogens folk.
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FILMVISNING
Darkon

sön 10:00 – 11:45 Box 2

Darkon är namnet på en bofferlajvkampanj som 

pågått i parker och på fotbollsplaner i olika 

amerikanska städer sedan 1985. Intervjuer varvas 

med filmade lajvscener i denna tragikomiska 

dokumentärfilm som vann filmfestivalen SXSWs 

publikpris 2006.

❤ En insikt i amerikansk lajvkultur paketerad som 
dokumentär spelfilm.
In English, Lajv som varit

Elaria, det enda landet – Film

fre 22:00 – 22:45 Elektra

Emma Ershag från föreningen Trollpack

Inlajvdokumentär om hur det är att leva som 

människa i Elaria, hårt hållen i reservatet som 

mörkeralverna Sigram har. Lajvet utspelar sig i 

Norrbotten utanför Älvsbyn och är en del av 

Trollpacks kampanjvärld Elaria. Kampanjen är 

high fantasy. Det är förutom en dokumentär ett 

experiment i filmteknik med dold kamera som få 

visste om.

❤ En inblick i hur det är att spela människa i 
Trollpacks kampanjvärld.
Fartfyllt, Mysigt, Strid

Krigshjärta 5 – Film

fre 20:00 – 21:45 Elektra
sön 16:00 – 17:45 Box 2
Terje Walberg

Premiärvisning av filmer som skapats med 

inlajvinspelat material från Krigshjärta 5 i juli 2011.

❤ En trevlig tillbakablick till ett av sommarens 
kanske häftigaste lajv.
Fartfyllt, Hantverk/Teknik, Mysigt, Strid

Monster Camp

sön 10:00 – 11:45 Elektra

Monster Camp släpper in oss i New England 

Roleplaying Organization(NERO), en av USAs 

många lajvföreningar. Sedan 2007 har filmen visats  

på fler än 40 filmfestivaler världen över och 

kammat hem fyra pris för bästa dokumentär.

❤ En ruskigt kul dokumentär med en inblick i en 
av USAs största lajvkampanjer.
In English, Lajv som varit, Lekfullt
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Nordic Larp Talks

fre 23:00 – 23:45 Elektra
lör 10:00 – 10:45 Elektra

Nordic Larp Talks är korta TED-inspirerade 

föreläsningar om den nordiska lajvkulturen. Här får  

du chansen att se några av de bästa föreläsningarna 

från 2010 och 2011.

❤ Korta och kärnfulla insikter om den nordiska 
lajvkulturen.
In English, Lajv som varit, På allvar

Sagan om den sjunde draken

lör 16:00 – 16:45 Elektra
lör 17:00 – 17:45 Elektra
lör 14:00 – 14:45 Elektra

Film om lajvet Sagan om den Sjunde Draken, ett 

projekt i Göteborg för att engagera fler i 

lajvhobbyn. Filmen är ca 20 min lång och visas tre 

gånger i rad under programtiden. Drop in!

❤ En inblick i hur ett gäng nybörjare upplever sitt 
första lajv.

TED – talks

lör 11:00 – 11:45 Elektra

En blandning av intressanta TED-talks om spel och 

lek.

❤ Idéer och tankar från forskare om ämnen 

relaterade till lajv. 

Deltagarfolder  29 | 32



ÖVRIGT
Avslutning

sön 18:00 – 18:30 Box 1

Avslutning av Prolog och fet pepp på det 

kommande lajvåret!

❤ Ett hejdå.
Lekfullt, På allvar

Bofferbox

fre 21:00 – 23:45 Box 1
Maria Rodén (m.fl) från föreningen A.L.I.A.S.

En möjlighet att dels kunna boffra lite lättsamt 

såhär under vintern, dels en möjlighet att köra lite 

mer uppstyrd bofferstrid vid tillräckligt många 

deltagare. Vi kan ordna olika typer av lånevapen för 

minst 50 deltagare, mestadels svärd. Drop-in, vilket 

innebär att man kan komma och gå när man 

känner för det.

❤ För de erfarna, en möjlighet att boffra av sig, 
men också en möjlighet för nybörjare att prova på 
lajvstrid.
Fartfyllt, Lekfullt, Strid

Deltagarträff för Krigshjärtakampanjen

sön 14:00 – 16:45 Trix
Maria Rodén, Robin Berglund, Kalle Burbeck, m.fl. 
från föreningen Krigshjärtan

Deltagarträff för alla intresserade av Krigshjärta. 

Information om kommande lajv och annat som är 

på gång, samt en introduktion till kampanjen. Både 

för nya och gamla spelare.

❤ Information om kommande lajv. Introduktion 
till KH-världen.
Strid

Dräktvisning

lör 17:00 – 17:45 Special 1
Maria Sillén & Alina Olestad

En färd i tiden och mellan världar med Resenären 

som er guide. Han leder er tryggt igenom varje del 

av resan och förklarar vad ni ser. På denna 

programpunkt kan du antingen vara åskådare och 

se alla spännande dräkter eller deltagare och själv 

vara med och visa upp något. Deltagare kan du vara  

om du har en dräkt som du är extra stolt över eller 

om du är arrangör för ett lajv med en specifik 

dräktstil. Detta måste dock planeras i förväg, ta 

därför kontakt med Maria Sillén.

❤ En visuell resa genom olika lajvkoncept.
Fartfyllt, Hantverk/Teknik, Historiskt, 

Lekfullt, Mysigt

Folkdans

lör 20:00 – 23:45 Special 1
Signe Lemhagen

Lär dig lite folkdans. Dansa sedan riktigt jäkla 

ordentligt. Nybörjare såväl som erfarna välkomnas!

❤ En ordentlig svängom.
Historiskt, Lekfullt
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Hajja’ru klyket?

lör 18:00 – 18:45 4:e Teatern
Åsa Magnusson, Stellan Sjöberg & Pia Sällemark

Träff och snack för alla som är nyfikna på arbetar-

lajvkampanjen Kneget, kampen och klyket i 

allmänhet och det kommande lajvet Rättvisan och 

Rökwerket i synnerhet.

❤ Presentation av vårt kommande lajv, 
kampanjen, knegarna och kanske en kraschkurs i 
klyket.
Historiskt, Rollarbete, Spelteknik

Hantverkshäng

fre 21:00 – 23:45 LV
Ida Carnevale från medeltidsföreningen Carnis & 
lajvföreningen Enhörningen

Visst har du också något hantverksprojekt som 

ligger oavslutat, något som skulle vara skönt att få 

klart? Ta med ditt pyssel till Prolog och hitta 

inspirationen igen! Eller kom som du är och 

inspirera oss andra! Vi hjälps åt att dela med oss av 

vår kunskap, umgås och hantverka under 

avslappnade former. Alla är välkomna!

❤ Skönt socialt häng och ny inspiration för 
historiskt och lajvrelaterat hantverk.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt

Hantverskhäng utan ledare

lör 20:00 – 23:45 LV

Visst har du också något hantverksprojekt som 

ligger oavslutat, något som skulle vara skönt att få 

klart? Ta med ditt pyssel till Prolog och hitta 

inspirationen igen! Eller kom som du är och 

inspirera oss andra! Vi hjälps åt att dela med oss av 

vår kunskap, umgås och hantverka under 

avslappnade former. Alla är välkomna! 

❤ Skönt socialt häng och ny inspiration för 
historiskt och lajvrelaterat hantverk.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Lekfullt, 

Mysigt

Invigning

fre 14:00 – 14:45 Box 1

Den episka öppningsceremonin när Prolog | 2012 

invigs & festen startar. Platsen att vara på helt 

enkelt!

❤ En början på Prologen.
Lekfullt, På allvar

Kalabalikkonsert

lör 17:00 – 17:45 4:e Teatern

Konsert med medeltidsorkestern Kalabalik.
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❤ Röjig musik
Kontaktimprovisationsjam

lör 22:00 – 23:45 Trix
Emma Lundqvist

En improviserad dansform där två eller flera 

personer låter dansen skapas i stunden. Dansarna 

är oftast i fysisk kontakt med varandra och man 

laborerar med balans, delad vikt och att ta och ge 

impulser. Kontaktimprovisation kan vara alltifrån 

akrobatisk och intensiv med avancerade lyft, till 

långsam och meditativ eller befriande rolig.

❤ Dansa hur mycket du vill! Kort introduktion och 
mycket tid för dansande.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Kontrollboxen

lör 20:00 – 21:45 4:e Teatern
Morgan Jarl & Anna-Karin Linder

Under ett lajv om konstnärer utvecklades 

performance art-konstverket ”The Control box” där 

de som går in i ett markerat område måste följa 

instruktioner från de utanför. Nu vill vi ta det här 

deltagarkulturkonstverket till prologdeltagarna. Ett 

öppet jam där man kan titta på eller delta.

❤ Som publik eller deltagare får man delta i ett 
experiment i att ge upp sin vilja och ta kontroll 
över andra.
Experiment, Fartfyllt, Lajv som varit, 

Lekfullt, Mysigt, På allvar

Lajvloppis

lör 14:00 – 17:45 Box 2

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker. 

❤ Sälja och köpa lajvprylar

Lajvåret som gick

lör 16:00 – 17:45 Box 1
Anna Westerling

Vill du ha koll på vad som hände förra året? Här 

berättar deltagare på några av förra årets lajv vad 

de handlade om, vad som var speciellt med dem 

och vad som var riktigt bra på 8 minuter vardera. 

Få en snabb överblick av det gångna lajvåret!

❤ En snabb överblick av lajvåret som gick och vad 
det bjöd på. 
Lajv som varit

Lunchdans

sön 13:00 – 13:45 Trix

Årest Prolog-Disco är en lunchdans med svängande 

basar och blinkande lampor.

❤ Ett bra tillfälle att dansa loss som bara den!
Fartfyllt, Lekfullt

Patriarkus konsert

lör 16:00 – 16:45 4:e Teatern
Patriarkus, Andreas Eriksson

Patriarkus bjuder på en smäktande konsert med 

nya låtar från den kommande skivan. Under 

konserten framträder också den eminenta Prolog-

Kören i ett episkt samarbete utan dess like! Riktar 

sig till dig som vill koppla av en stund, skratta 

tillsammans och njuta av vacker musik.

❤ Du får en musikalisk upplevelse som både 
inspirerar och underhåller, med en lagom 
blandning av glädje och allvar.
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt

Sagostund

sön 00:00 – 00:45 Trix

En saga innan natten.

❤ En mysig stund
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