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Kära medskapande deltagare!

Vi är glada och stolta över att få hälsa er välkomna 

till konventets 5-årsjubileum! 

Att drömmen om mötesplatsen Prolog blivit så verklig och lyckad 

har vi er och alla som deltagit under de tidigare konventen 

att tacka för.

För oss arrangörer har de gångna åren visat tydligt att Prolog 

främst handlar om att träffa en massa människor och bli kompis 

med dem. Se därför till att ställa fram en extra stol när du t.ex. 

sitter och diskuterar något spännande med gamla vänner, då blir 

det plats även för nya vänner. Ser du en tom stol vid ett sällskap, 

slå dig ner och skaffa några nya bekantskaper.

Något vi aldrig slutar att förundras över är hur otroligt bred 

lajvrörelsen är. I mötet mellan olika delar av vår hobby kan den 

utvecklas och göras ännu bättre. Passa på att prova något som är 

nytt för dig. Kanske är det dags för ett lajv från genren skräck, 

dans eller steampunk. Var öppen för att bli överraskad och att 

överraska andra!

Allra viktigast är dock att ha kul och att komma ihåg att äta!

/Martin, Petter och Miriam

arrangörer för Prolog 2013

Avslutningsvis vill vi tipsa om att årets program, de senaste 

schemaändringarna och nästan all matnyttig information finns 

på vår mobilsajt: 

prolog.spelkovent.se
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LAJV
15 minuter från Tulsa

lör 20:00 – 22:45 Kupolen
Martin Brodén och Kristoffer Lindh. Medhjälpare: 
Joel Östlund

Ett lajv i lynchiansk anda om parallella 

verkligheter. På en bensinstation utanför Tulsa har 

livet lunkat på som vanligt så länge man kan 

minnas. Den hotfulla närvaron av skogen har man 

lärt sig leva med. Men en dag kommer en främling 

på en moped, han kommer inte ensam, med sig har 

han någonting som väntat på att få Återvända till 

dessa skogar.

❤ Ett lajv som utspelar sig i två parallella världar 
inspirerat att David lynchs filmvärld.
Experiment, Lekfullt, På allvar, Rollarbete

Avalon

fre 20:00 – 23:45 Special 1
Sara och Pierre Salkvist

Året är 1895 och världen drivs av ånga! Lajvet 

utspelar sig på en flytande ö, mitt över Atlanten. Ett 

bud har gått ut att den mystiska Konstruktören av 

Avalon ska göra ett viktigt tillkännagivande som 

kommer att ha stor betydelse för framtiden. Från 

alla hörn skickas nu besättningar för att vinna 

priset, vad det än kan vara... 

Begränsat antal lånedräkter finns. Ta gärna med 

kläder med steampunktema om du har möjlighet.

❤ Intensivt kvällslajv i steampunk-anda, influerat 
av Arkham Horror & Myst med förskrivna 
karaktärer.
Experiment, Fartfyllt, Kommande lajv, 

Lekfullt

Bara lite sex?

sön 13:00 – 15:45 Box 2
Karolina Staël

På 80-talet träffar Klara Brian i Paris och blir kär. 

På 90-talet träffar Klara Magnus i Skåne och blir 

kär. Nu sitter Klara i en rättegångssal, åtalad för 

försök till grov misshandel, dels mot Magnus och 

dels mot deras båda barn. Detta är ett lajv om 

Sveriges kriminalisering av HIV, baserad på en 

verklig händelse.

❤ En inblick i hur det kan gå i dagens Sverige när 
man inte berättar. Flera korta scener ramas in av 
en rättegång.
Experiment, På allvar

Begynnelse

lör 13:00 – 16:45 Box 2
Anna-Karin Linder

Bli drömarkitekt! Lär dig allt du behöver veta för 

att jobba inom ett nytt spännande fält med 

avancerad teknologi och oanade möjligheter. Vi 

söker dig som inte är rädd för att utforska det 

omedvetna. Begynnelse är ett lajv som tar avstamp 

i filmen Inceptions drömvärldslogik. 

❤ Ett blackboxlajv som utspelar sig i en blackbox. 
Innehåller drömmar, det undermedvetna, 
hjärnspöken och lite tejp.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt
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Boys do cry

lör 13:00 – 16:45 Special 1
Tore Olbert, Jimmy Werf

Ett friformslajv om hur det är att växa upp och 

komma ut som transperson.

❤ Ångest, skav, förtryck och förnedring.
Experiment, På allvar

Döden knackar 3 gånger

sön 10:00 – 11:45 4:e Teatern
Magnar Grønvik Müller

Hur är det at växa upp när döden alltid är 

närvarande? Döden knackar 3 gånger handlar om 

livet för Erik/Erika, och alla som Erik/Erika har 

runt sig i livet. Lajvet utspelas i tre faser av Erik/

Erikas liv och berättar historien om hur Erik/Erika 

lärde känna döden. 

En timme speltid. Ca en timme föreberedelser och 

debrief. Obs: Förstagångsuppsättning!

❤ Målet är att dela en upplevelse som lär oss att 
berätta tillsammans om det som är skrämmande, 
ledsamt, svårt och smärtsamt.
Experiment, På allvar

En politiskt korrekt middag med familien

fre 19:00 – 20:45 Special 3
Magnar Grønvik Müller og Ane Marie Anderson

Lajvet börjar när maten placeras på bordet och 

slutar när den första talet hålls. Var gång någons 

roll känner sig kränkt över något bryter vi spelet 

och hoppa tillbaka till början. Detta är ett lätt och 

humoristisk lajv, som handlar om motsättningar, 

tolerans och kommunikation. Inspirerat av det 

danska friformspillet Lady och Otto.

❤ Förhoppningsvis: Normkritik, något att 
diskutera, en rolig upplevelse och kanske även 
några nya insikter.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt

Familjen Andersson

lör 21:00 – 23:45 Special 3
Åke Nolemo

Familjen Andersson är första delen i "Familjen-

sviten" som är skriven av Åke Nolemo, Johan 

Röklander och Jörgen Säteraas. Familjen 

Andersson är ett kort spel för 8-10 deltagare. 

Tyngdpunkten ligger i utforskandet av 

familjerelationer och testar hur spel fungerar där 

flera personer besitter en och samma roll. Spelet 

har tidigare satts upp på Prolog.

❤ Deltagaren får lära sig vissa lajvtekniker och 
lära sig att dela på roller och visioner med andra.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt
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Familjen Olsson, Karlsson, Nilsson

lör 16:00 – 18:45 Box 3
Åke Nolemo

I "Familjen Andersson" experimenterar man med 

rollen. I denna, andra del av "Familjen-sviten", 

experimenterar vi med tiden och rummet som 

spelplats. Kan ett lajv utspela sig i olika tider och 

olika rum samtidigt? Tre familjer samlas på den 

vanliga campingen i sina vanliga husvagnar. 

Intriger, kärlek och hat, allt i en mix i tid och rum. 

Lajvet lämpar sig ej för personer under 16 år och 

innehåller spel kring element av missbruk, sexuella 

övergrepp och pedofila drag. Så lajvet kan upplevas 

som jobbigt för känsliga personer. 

❤ Ett lajv där fokus ligger på lyhördhet för andra 
spelare och berättelsen.
Experiment, Lekfullt, På allvar

Heder och olika sätt att jävlas

fre 17:00 – 18:45 ABF Stora

sön 10:00 – 11:45 Box 3

Mimmi Melkersson, Alma Elofsson och Mathilda 
Hagfoss

Ny skola, nytt läsår. Gamla rutiner. En ny termin på  

ett av Sveriges riksinternat. Ettorna har blivit tvåor, 

tvåorna har blivit treor - nu börjar en ny omgång 

oerfarna ettor. Tre grupper elever följs genom tre år 

av nollning. Hur hamnar man högst i 

näringskedjan? Vem har oturen att hamna lägst?

❤ Ett lajv om mobbing, utsatthet, maktlöshet och 
lojalitet. Fristående förlajv till Lindängens 
Riksinternat hösten 2013.
Experiment, Kommande lajv, På allvar

Huntsville

fre 20:00 – 23:45 Box 1
Martin Nielsen, Ronja Lofstad, Grethe Sofie 
Strand

Ett lajv om de sista timmarna i livet för en 

dödsdömd fånge i USA. I separata rum sitter 

anhöriga till den dödsdömdes och offret väntandes 

på avrättningen. Vilka tankar och känslor har de? 

Hur minns de den tid som varit?

❤ En timme i en avrättninganstallt i USA och en 
titt tillbaka på livet för en mördare och ett 
mordoffer.
Experiment, På allvar’

Kråkstads Reguljära

lör 16:00 – 19:45 Box 1
Johan Nylin och Erland Nylund från Föreningen 
Granland

Kråkstads Reguljära är ett "introduktionslajv" i fyra 

akter skrivet för att fungera som en presentation av 

Granlandskampanjen. Lajvet följer förskrivna roller 

ur Granlands Reguljära Armé under fem år av 

konflikt. Du behöver ingen utrustning eller några 

förkunskaper om kampanjvärlden. Lajvet riktar sig 

särskilt till dig som inte varit på ett Granlandslajv.

❤ Ett lågmält lajv om hur människor formas av 
krig och dessutom en bild av vår lajvkampanj och 
dess fiktion.
Kommande lajv, På allvar
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Mulholland Lajv

fre 15:00 – 18:45 Box 2
Huvudarrangör Joel Östlund. Medhjälpare 
Kristoffer Lindh och Martin Brodén.

Mulholland Lajv är löst baserat på David Lynch 

film Mulholland Drive. Det är uppbyggt av scener 

och har en tydlig struktur, men med stor frihet att 

utforska sin roll inom strukturen. Flera olika 

metatekniker kommer användas. Kortfattat: Ett 

experimentellt utforskande samarbete där vi på ett 

lekfullt sätt tar upp allvarliga saker inom givna 

ramar.

❤ En färgsprakande Lynchiansk resa där ingen 
vet var vi kommer att hamna.
Experiment, Lekfullt, På allvar, Rollarbete

Natt i Moskva

lör 19:00 – 22:45 Special 1
Martina Green och Jan-Erik Grenlund

Det är natt. Utegångsförbudet råder i hela 

Ryssland. Svälten skriker i magen och kylan biter i 

kinderna. Den sista vedklampen är uppeldad och 

brödet är slut. Nu gäller det att fly till Finnland för 

att överleva! Men i gränderna lurar 

säkerhetspolisen KGB som kan göra slut på dig i en 

handvändning.. Du spelar antingen maktgalen KGB 

eller smugglare.

❤ Ett lekfullt tjuv-och-polisspel med 
maktstrukturer, flykt och fattigdom. Ta med dig 
varma (gärna Ryska) utomhuskläder!
Fartfyllt, Lekfullt

Nyckeln till Frihet

fre 19:00 – 22:45 Box 3
sön 13:00 – 16:45 4:e Teatern
Olle Ireflod och Tobias Jensen

Spelet går ut på att deltagarna vaknar upp i ett låst 

utrymme där dom måste genomföra hemska dåd 

för att överleva. Det är ett skräcklajv med 

inspiration ifrån SAW-filmerna. Det är mycket 

ångest, mycket press och svåra beslut.. frågan är 

vad man är redo att betala och göra; för sin egen 

frihet eller för dom man älskar.

❤ Ett mörkt ångestladdat spel där man verkligen 
får lajva på tunga känslor.
Fartfyllt, Lajv som varit

Nästa station: Kymlinge

fre 20:00 – 23:45 Box 2

Annika Lyckta, Annica Strand, 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.
Lekfullt, På allvar
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Robins vänner

sön 14:00 – 15:45 Special 1
Anna Westerling, Maria Ljung, Gustav Nilsson, 
Frida Karlsson Lindgren, Peter Munthe-Kaas, 
Martin Brodén

En stjärna, en producent och en omhändertagare - 

tre nära vänner som åker upp till en sommarstuga 

en helg för att umgås och ha det bra. Men de varje 

karaktär bär med sig sina egna problem, och helgen  

blir istället för härlig förstörd av gräl mellan dem. 

Robins vänner är en kort scenario om vänskap och 

svårigheten att kommunicera, även om du har de 

bästa intentioner. Det handlar om vad som händer 

när din oförmåga att se andra plötsligt leder till 

insikten att det är för sent. Men om du hade 

chansen att göra det igen, hur skulle du ändra på 

det?

❤ Spela ett bra och högkvalitativt spel som 
berättar en historia om vänskap och hur svårt det 
kan vara. 
På allvar

Skärvor av ett liv

lör 14:00 – 17:45 Special 3

Gustav Nilsson och Staffan Fladvad

En terapisession med sammanlagt fyra patienter, 

men åtta personer. Varje patient kämpar mot sig 

själv för att bli frisk. Detta är ett speltest av ett 

psykologiskt lajv om multipel 

personlighetsstörning. Men lajvet handlar mer om 

hur vi alla kämpar med oss själva, snarare än om 

det omdiskuterade fenomenet multipel 

personlighet. 

❤ Du får dela roll med en annan spelare, men 
spela olika karaktärer.
Experiment

Till minnet av 2.0

sön 10:00 – 12:45 Special 1
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 har facit om hur den döde 

ska bli ihågkommen? Hur länge dröjer det innan 

den saknade glöms bort i en snårskog av intriger?

❤ En intensiv urladdning av hemligheter, 
relationsmystik och känsloutbrott med 
förvecklingar. Nu i uppdaterad version!
Experiment, På allvar

Turing fråga

lör 19:00 – 22:45 Box 3
Johan Dahlberg & Sara Engström

1950 formulerade matematikern Alan Turing ett 

test i syfte att kunna skilja en människa från en 

artificiell intelligens. Turings fråga är ett spel om 

vad som gör oss till människor. Vilka egenskaper 

skiljer oss från maskinen? Och varför?

❤ Ett tankeväckande lajv om definitionen av 
mänsklighet.
På allvar

Tysta rosens sällskap

lör 19:00 – 22:45 Special 2
Erik Jonsson & Mikael Eriksson från Skänninge 
Församling

Två grupper möts. Den ena består av vampyrer som 

söker sig mot mänsklighet. Den andra av 

människor som söker sig mot mörkret. Vampyrlajv 

i en riktig domkyrka.

❤ Lajva i en stört tuff miljö.
På allvar
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Understockholm - dansarlajv

lör 19:00 – 22:45 Box 2
Mikaela Lindh, Staffan Fladvad, My Durén, 
Morgan Jarl

Vi plockar upp dansfolket från 

Understockholmlajvet den flytande marknaden och  

göra ett helt lajv av deras historia, samt försöker 

introducera greppet till andra som inte var med i 

den gruppen. Vi börjar med intro om hur spelet 

kommer att gå till och indelning i grupperna som 

kommer att användas i spelet och några övningar i 

dessa grupper. 1. Medtag en laddad smartphone om 

du har en sådan 2. Läs gärna om dansfolket på 

Understockholms hemsida 3. Ha på dig kläder du 

är bekväm att dansa i.

❤ Prova att använda dansen till att uttrycka dig.
Experiment, Lajv som varit, Lekfullt

Vem skall styra när bonden är död?

fre 15:00 – 18:45 Box 3
Tommie Augustsson

Bondgårdens djur måste bestämma vem som skall 

styra på gården när bonden dött. Spelet uppdelat i 

4 akter. Vi kommer gestalta olika djur på en gård, 

varje djur = unikt kroppsspråk. Tejp-lajv, med 

möjligheter att kunna styra andra lajvare med hjälp 

av "jokerkort". Kroppspråken kommer vara unika 

för alla djuren och defineras av deltagarna själva. 

❤ Leka lite med sin kropp, testa lite ny lajvteknik... 
prova något nytt som jag tror inte har testats 
innan.
Experiment, Lekfullt, Rollarbete

Vit Död

fre 15:00 – 18:45 4:e Teatern
Frida Karlsson Lindgren

En korsning av lajv och kontaktimpro, baserat på 

en historia om nybyggare som ger sig ut i bergen, 

men stupar en efter en av kylan. Lajvet kommer 

inte vara realistiskt, utan symboliskt och poetiskt. 

Vit död är ett scenario utan ord, och all 

kommunikation sker genom kroppsspråk. 

❤ Vidga vyerna för hur man kan uttrycka sig på 
lajv.
Lekfullt, På allvar

Wannseekonferensen

lör 17:00 – 18:45 Box 2
Sebastian Utbult, Olle Nyman & Andreas Sjöberg, 
Berättelsefrämjandet

20 januari, 1942. Femton högt uppsatta tjänstemän  

inom det Tredje Riket träffas i Wannsee, för att 

formalisera detaljerna inför den kommande 

"slutgiltiga lösningen på Judefrågan i Europa". 

Wannseekonferensen spelas i två akter, där den 

första är manusbaserad.

❤ En inblick i ondskans kliniska logik och 
massmördandets byråkrati.
Experiment, Historiskt
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WORKSHOPS

50 lajv på 50 minuter

fre 19:00 – 19:45 Box 1
Alma Elofsson, Emil Rogvall & Hanna Myrehed

Ett förslag därifrån, ett därifrån, och så sätter vi 

ihop det med det här - vips, ett lajv! Vi säger 

"Challenge accepted!" till absurda lajvidéer och 

lajvar dem - innan vi ger oss på nästa. Snabbt in i 

roll, snabbt ut!

❤ För dig som vill skryta om hur många lajv du 
var på 2013.
Experiment, Fartfyllt, Lekfullt

Adelsliv på lajv

sön 14:00 – 15:45 Kupolen
Mikaela Lindh, Jonas Lindh

Föreläsning och workshop om hur man kan tillföra 

dimensioner till sitt adelsspel.

❤ Nya och gamla infallsvinklar på adel på lajv.
Historiskt, Kommande lajv, Rollarbete

Att spela ett annat kön

fre 22:00 – 23:45 Forum
Morgan Jarl & Annika Wearn

Inför lajvet Mad about the boy kommer vi att hålla i  

en workshop i att spela i Drag, vara utklädd till 

andra könet. Vi kommer titta på kroppsspråk, men 

också undersöka sociala skillnader mellan de som 

lärt sig vara män respektive kvinnor genom sin 

uppväxt. Workshopen vänder sig till både män och 

kvinnor oavsett om de ska på lajvet eller ej.

❤ Deltagarna får undersöka att spela ett annat 
könsrollsmönster än det som de brukar spela.
Kommande lajv, Lekfullt, På allvar, 

Rollarbete

Blanda färg och måla med äggoljetempera

sön 10:00 – 12:45 Special 3
Annika Lykta

Prova att blanda till och måla med äggoljetempera. 

En färg som inte bara är vacker och funktionell 

utan också historisk och miljövänlig. Teori blandas 

med praktik. Färgen kan användas inomhus och 

utomhus, på möbler, väggar och konstverk. Ta 

gärna med något att måla på. Drop-In under hela 

programpunkten.

❤ Prova på att göra egen färg och inspiration till 
framtida måleri.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Historiskt, 

Mysigt
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Bloggträff

sön 14:00 – 15:45 ABF Stora
Karin från bloggen Wonderkarin

Bloggar du, eller är aktiv inom social media och har 

skrivit eller lagt ut bilder och filmer som berör ditt 

lajvande? Då vill jag gärna se att vi får en chans att 

träffas! Programpunkten formas efter vilka som 

dyker upp och vad de vill lära sig.

❤ Träffas och både prata om och få praktiska tips 
om hur en kan skriva om lajv i sin blogg eller i 
andra social media. 
Experiment, Kommande lajv, Lajv som 

varit, Lekfullt

Codename Heroes – Lajv i vardagen - 
Avslutning

sön 15:00 – 15:45 Lådan
Jon Back och Annika Waern från Mobile Life

Deltagarträff: Vi testar på långa spel med tunna 

roller. Du spelar dig själv, med dina åsikter och 

känslor, men också något annat. Arrangemanget 

pågår under hela Prolog, med två samlingar. Detta 

är en avslutande samling för de som medverkat 

under konventet. Vid platsbrist prioriteras de som 

var på första träffen, men även andra som blivit 

inblandade är välkomna.

❤ Avrollning och prata av sig och berätta om 
upplevelser från experimentet med tunna roller 
och långt spel.
Experiment, Kommande lajv, Lekfullt, På 

allvar, Rollarbete

Codename Heroes – Lajv i vardagen - 
Uppstart

fre 19:00 – 21:45 Lådan
Jon Back och Annika Waern från Mobile Life

Förr kallades vi häxor och shamaner. Nu lever vi 

som dolda hjältar. Men även inom gruppen finns 

konflikter. Vi testar på långa spel med tunna roller. 

Du spelar dig själv, med dina åsikter och känslor, 

men också något annat. Arrangemanget pågår 

under hela Prolog, med två samlingar. Detta är en 

fristående inledning inför ett längre spel i vår.

❤ Experimentera med tunna roller och långt spel. 
Att spela sig själv, tillsammans med något annat.
Experiment, Kommande lajv, Lekfullt, På 

allvar, Rollarbete

Dans från 14-1500 talet

fre 15:00 – 18:45 Box 1
sön 13:00 – 15:45 Box 3
Susanne Staaf från dansföreningen Cadenza

Utlärning av dans från 14-1500 talets Europa med 

stegträning och bakgrundsfakta kring danserna. 2-3 

danser per århundrade med fokus på engelsk, 

fransk och italiensk dans. Även viss utlärning av 

uppbjudningsetikett och olika reverenser om tiden 

medger. 

❤ Deltagarna lär sig olika historiska danser. 
Historiskt
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Episk sångworkshop

lör 13:00 – 14:45 Forum
lör 17:00 – 18:45 Forum
Andreas Eriksson och Episka kompaniet

En musikalisk upptäcksfärd i lajv-tema. Andreas 

kommer både lära ut ett antal sånger som passar 

för lajv (både fantasy/medeltid och modernt/post-

ap) på sitt unika och högeligen säregna sätt. 

Förvänta dig en rolig stund full av humor, glädje, 

energi och sång där du får… …lära dig nya, sköna 

sånger som passar till mängder av LAJV-kampanjer 

och sammanhang …sjunga och ha kul i trevligt 

sällskap under vägledning av en utbildad, 

professionell körledare och sångpedagog …lära 

känna din röst på ett nytt sätt och slå hål på alla 

föreställningar om att du ”inte kan sjunga” …ett 

sånghäfte med låttexter och länkar till övningsfiler 

på internet, så du kan minnas sångerna från 

workshopen, öva och kanske sprida dem vidare

❤ Upplägget garanterar att du både kommer 
utmanas och ha smärtsamt roligt oavsett nivå.

Flörtande i teorin, del 1 av 2

lör 14:00 – 15:45 Lådan
Elvira Fallsdalen, Anders Wänn

Vill du lära dig hur flörtande går till? Vi lär oss 

respektfulla sätt att etablera kontakt, signalera 

intresse och visa uppskattning samt att tacka ja och 

nej. Vi berör ämnen såsom: könsroller, sociala 

spelregler, intimimtetstrappan, (o)medvetna 

signaler och normer. Inga förkunskapskrav. Ingen 

kroppskontakt. Inga intima praktiska övningar. 

OBS: ANMÄL DIG TILL SÖNDAGSPASSET 

OCKSÅ!

❤ Större förståelse för hur intimitet och flörtande 
görs. 
På allvar, Teoretiskt

Flörtande i teorin, del 2 av 2

sön 14:00 – 14:45 Lådan
Elvira Fallsdalen, Anders Wänn

SE Flörtande i teorin, del 1 av 2 FÖR 

INFORMATION. OBS DEL 2 AV 2. 
❤ Återkoppling och utvärdering för Del 1. Vad 
gick bra, vad gick mindre bra? Reflektioner. 
På allvar, Teoretiskt

Fångspel och fånghantering på Krigshjärta

lör 13:00 – 15:45 Box 3
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan

Hur hanteras fångspelet på ett spelfrämjande sätt? 

Vad kan du tänka på som fånge eller fångvaktare 

både off och in? Vi tittar på fånghantering med 

fokus Krigshjärta, både det som sker i samband 

med strider och det som kommer ske i fånglägret 

på Krigshjärta VI. Även sådant som visitation, 

förvaring och dylikt samt visst förtrycksspel ingår.

❤ Metoder för att hantera fångspel, med mera. 
Reflektioner kring agerande både off och in, samt 
bra saker att tänka på.
Kommande lajv, På allvar

Förtrycksworkshop

fre 16:00 – 17:45 Forum
Anneli Friedner Henriksson

Repris från 2012. Vi koncentrerar oss på 

vardagsnära förtryck, sociala mekanismer, 

feministisk teori och härskartekniker. Hur 

förtrycker man på ett kul och spelbejakande sätt för 

alla parter? Första halvan teori, andra halvan 

praktiska övningar.

❤ Hitta kul och spelbejakande sätt att förtrycka 
roller, men inte spelare.
Lekfullt, På allvar, Teoretiskt
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Gestaltning - uttryck och samspel

lör 17:00 – 18:45 4:e Teatern
sön 10:00 – 11:45 Kupolen
Hilda Levin

Genom improvisationsövningar undersöker vi 

rollgestaltning och fysiskt uttryck. Samarbete 

mellan spelarna betonas, då andra spelares 

agerande påverkar hur du uppfattas och vice versa. 

En trovärdig gestaltning ger inlevelse till såväl dig 

själv som spelarna runtomkring, och förhöjer 

därför samtligas dramatiska upplevelse.

❤ Undersöka och utveckla sitt gestaltande uttryck, 
för att förhöja spelets dramatik och inlevelse för 
sig själv och andra.
Lekfullt, Rollarbete

Hasardspel och dobbel

lör 17:00 – 18:45 Lådan
Göran Hasslar

Kom hit för att lära dig nya roliga spel och lär ut de 

du själv kan. Det handlar i första hand om 

hasardspel och dobbel i form av tärning- och 

kortspel. De flesta spelen är gångbara i princip i 

vilken lajvspelhall som helst oberoende av tid eller 

setting så det är inte bara fantasynördar som 

eftersökes. Bröllopet, Bluff, Haren och Katedralen, 

hög/låg m.fl.

❤ Du kommer att lära dig flera bra spel att ta med 
dig på lajv för att driva tid och ha det kul. 
Dessutom kommer du att ha kanonkul redan nu 
under Prolog. 
Lekfullt

Hedniska ceremonier och ritualer

sön 10:00 – 11:45 ABF Stora
Saga Sunniva Bergh, aktiv i  Samfundet Forn Sed

En genomgång av ceremonier och ritualer som kan 

användas i framför allt historiskt inspirerade lajv 

och fantasylajv - allt från rituella blot till 

demonutdrivning, botande av sjukdomar och 

vigslar. Hur skapar man stämning? Vilken rekvisita 

behövs? Vi diskuterar olika möjligheter samt 

skapar egna spännande ritualer!

❤ Lär dig hålla i och få ut det mesta av 
stämningsfulla ceremonier och ritualer.
Historiskt, Rollarbete, Spelteknik

Historiskt bokbinderi

lör 20:00 – 22:45 LV
Stéphanie Andersson och Alba Lundström Ramïrez

Lär dig tillverka en bok med hjälp av en historisk 

bokbinderiteknik.

❤ Varje deltagare får med sig en bok som de 
tillverkat själva.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Interaktiv nålbindning

fre 17:00 – 18:45 Lådan
Sara Bäckman 

Vi går igenom grunderna för nålbindning, de 

vanligaste stygnen & formerna för att göra 

strumpor, vantar, mössor, tröjor etc. För de som vill  

påbörjar vi bindandet av en gemensam skapelse. 

Form & utseende bestämmer under skapandes 

gång. Skapelsen kommer finnas tillgänglig under 

hela Prolog för alla att arbeta vidare på.

❤ Lär dig grunderna eller vidareutveckla dina 
nålbindningskunskaper och omsätt det i fritt 
skapande.
Experiment, Hantverk/Teknik, Lekfullt
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Knektdräkt 101

sön 10:00 – 11:45 Akvariet
Gill Edgar

Slits du mellan olika ideal? Behöver du en puff i rätt 

riktning? Känner du dig knekt? - I'll fix that for you! 

Föreläsning och presentation av Krigshjärtas 

manual om att bygga en knektdräkt. Tips, tricks, 

vad man bör tänka på för att lyckas bygga en dräkt 

som fungerar och passar kommer ges. Ta med din 

egna dräkt eller idéer om du vill ha hjälp!

❤ Kunskapen att göra sin egna knektdräkt. Samt 
en manual.
Hantverk/Teknik, Kommande lajv, 

Teoretiskt

Knop och splits

lör 12:00 – 12:45 LV
sön 13:00 – 13:45 LV
Torbjörn Walberg

En kort introduktion till hur man arbetar med rep. 

Här får du lära dig om olika sorters rep, 

grundläggande knopar, surrningar och splitsar, 

samt hur de kan användas på lajv.

❤ Deltagarna lär sig om olika reptyper, knopar, 
splitsar och surrnignar. Fokus är på praktisk 
användning.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Konceptdesign - Bootcamp

sön 13:00 – 15:45 Akvariet
Teresa Axner, Lars Nerback & Åke Nolemo

Vi lär oss konkreta metoder för att gå från lös 

lajvidé till vattentätt koncept. Det blir skratt, 

tidspress, post-its i mängder och dödande av 

darlings under ledning av erfarna speldesigners och 

pedagoger. Passar lika bra för nybörjaren som den 

gamla räven. Ta gärna med ett eget korn till en 

lajvidé!

❤ Konkreta tekniker för projektjobb i allmänhet 
och design av lajvkoncept i synnerhet. 
Förmodligen en egen stark lajvidé.
Arrangörsfokus, Fartfyllt, Lekfullt, 

Teoretiskt

Kontaktimprovisationsdans

lör 13:00 – 15:45 Box 1
Emma Lundqvist och Annika Lykta

Fokuset i kontaktimprovisationsdans ligger på 

kontakten mellan deltagarna, att vara närvarande i 

stunden och reagera på impulser från varandra och 

musiken. Första timmen är uppvärmning och 

introduktion och resterande del blir ett fritt 

kontaktimprovisationsjam. Ha gärna bekväma 

kläder som du kan röra dig bra i. 

❤ En timmes introduktion och två timmars 
kontaktimprovisationsdansjam
Fartfyllt, Lekfullt, Mysigt
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Lajv för få

lör 17:00 – 18:45 ABF Stora
Olle Ireflod

Ett tillfälle att diskutera och utveckla lajv som görs i 

mindre skala. Det kan vara metalajv för 20st, eller 

lajvprojekt för 40st tex, allt som innefattar ett 

mindre lajv. Tillsammans tar vi upp våra egna 

erfarenheter, hur vi gjort, hur vi tänkt. Allt för att 

tillsammans försöka utvecklas och kanske lära oss 

något nytt.

❤ Vi pratar om hur vi arrangerar, hur vi 
strukturerar, processen, metoder, workshops, allt 
vi använder i våra arrangemang.
Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt

Lajvetyder: Avsked och Ankomster

lör 16:00 – 17:45 Akvariet
Morgan Jarl

Det här är en uppsättning Lajvetyder, små 

övningslajv för att undersöka olika aspekter av att 

lajva. Vi kommer främst att titta på stämning, 

atmosfär och givna omständigheter. Vi kommer att 

använda oss av en serie scener med ankomster och 

avsked som tematik. Kom beredd att utforska hur 

du lajvar, och hur du kan lajva på andra sätt.

❤ Undersök stämning, atmosfär och givna 
omständigheter i övningsetyder.
Experiment, Lekfullt, På allvar

Lär dig sy smockning

sön 14:00 – 15:45 LV
Erica Hasslar

Att smocka kragar och manschetter har under lång 

tid varit populärt för att smycka sina kläder. Under 

denna workshop går vi genom hur det går till och 

du får prova på att själv lära dig tekniken. Det är 

lättare en vad man kan tro!

❤ Lära sig grunderna för att smocka tyg.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Metatekniker för nybörjare och nyfikna

lör 19:00 – 21:45 4:e Teatern
Tore Olbert, Jimmy Werf

Praktisk nybörjarkurs i lajvtekniker och verktyg. 

Vad är metatekniker egentligen? Kan man använda 

det på alla lajv? Hur pretto är det egentligen? 

❤ Vi går genom teori bakom metatekniker och 
känner och klämmer på vanliga tekniker och 
hittar på nya.
Experiment, Lekfullt, Mysigt

Mixing Desk of Larp

fre 15:00 – 16:45 ABF Stora
Björn Axén & Jonatan Gedda, föreningen Utumno

En workshop om praktisk lajvteori utifrån "The 

Mixing Desk of Larp"-modellen som belyser olika 

designval vi gör när vi skapar ett lajv.

❤ Lär dig använda Mixing Desk of Larp. Nyttigt 
både för arrangörer och deltagare.
Arrangörsfokus, Spelteknik, Teoretiskt
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Njurväskor

lör 13:00 – 16:45 LV
Max Lundkvist och Carl Nordblom

Vi syr varsin senmedeltida bältesväska i skinn (ca 

1350-1500). Workshopen har inga 

förkunskapskrav. Vi syr alla efter ett färdigt 

mönster men är du van läderhantverkare finns det 

möjlighet att modifiera mönstret efter egna 

önskemål och behov. Vi tittar även på olika former 

av dekor.

❤ Var och en får med sig en påbörjad bältesväska 
och den kunskap som krävs för att färdigställa den 
hemma.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Playing the Mixing Desk

lör 19:00 – 21:45 Akvariet
Martin Nielsen

We will play a super-short larp several times with 

some variations in design choices each time. The 

variations will be visualized according to the Mixing  

Desk of larp. The aim is to raise the awareness of 

how different design choices influences the game. 

There will be room for some discussion between the 

playing sessions.

❤ A practical excercise increasing the awareness 
of the impact of different design choices.
Arrangörsfokus

Pysselworkshop: Falsk metall

fre 20:00 – 21:45 Special 2
Anna Sortti från Berättelsefrämjandet

Droppa förbi och prova ett löjligt enkelt sätt att ge 

föremål en patinerad metallfinish! Tekniken 

kommer från scrapbookinghobbyn och materialen 

vi använder oss av är både billiga och lätta att få tag 

på. Drop-In under hela programpunkten och den är  

inte speciellt tidskrävande.

❤ Deltagarna lär sig en teknik för att ge föremål 
en metallisk yta.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Lekfullt

Påsmössor für alle

lör 15:00 – 16:45 Forum
Karolina Staël

Ja, det är sant - även du han skaffa dig en 

fashionabel medeltida påsmössa. Vem som helst ser  

toksnygg ut i en påsmössa. Vi syr var sin påsmössa i 

ylle tillsammans.

❤ Alla får med sig en egensydd påsmössa från 
workshopen. Antagligen hinner alla sy klart sin 
mössa, om inte så nästan.
Hantverk/Teknik, Historiskt, Mysigt
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Riter på lajv

lör 22:00 – 23:45 ABF Stora
Qla Zetterberg

Vi tittar på existerande riter och skapar egna. 

❤ Efter workshopen har du med dig flera idéer på 
riter att använda på lajv.
Historiskt, Lekfullt, Rollarbete

Smide

sön 09:00 – 12:45 Special 2
Johan Holst

Smide i en riktig smedja utanför Västerås, 2 

deltagare med egen bil har förtur.

❤ Några av grunderna inom smide
Hantverk/Teknik

Snygga strider, snygga avslut

sön 14:00 – 15:45 Box 1
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan

Hur slåss vi snyggt? Hur dör vi episkt? Hur skapar 

vi en snygg scen? Vi utgår ifrån erfarenheter ifrån 

Krigshjärtakampanjen och tittar närmare på hur vi 

kan göra bofferstrider snyggare och på olika 

varianter av skadespel som är främjande både för 

dig själv och omgivningen. Vi tar också upp enkla 

och snabba varianter av sårsmink som går snabbt 

att applicera själv. Inga förkunskaper krävs.

❤ Konkreta tips kring hur du slåss snyggt, bjuder 
på dig och får ett bra skadespel. Tips kring 
sårsmink.
Fartfyllt, Kommande lajv, Lekfullt

Spela upp varandra, både som individ och i 
grupp

lör 14:00 – 16:45 4:e Teatern
Tommie Augustsson

Hur man ser man till att gynna spelet mellan 

individer? Hur ökar man internspelet i en grupp? 

Övningar kommer blandas med information. 

Planen är att göra ett pedagogiskt upplägg med 

information som vi blandar upp med en massa 

övningar för påvisa detta genom praktiska exempel 

där deltagarna själva får känna att vi är på rätt väg.

❤ Kunskap av hur man som lajvare gynnar sitt 
eget och andras spel samt hur en grupp som får 
bättre internt spel än innan.
Lekfullt, Rollarbete

Spelleda Blackbox-lajv

fre 16:00 – 18:45 Akvariet
Morgan Jarl

Har du någonsin velat spelleda ett kortlajv, men 

inte vågat för du inte kände att du kunde? Eller vill 

du bara bli bättre på att spelleda? I den här 

workshopen undersöker vi olika tekniker, 

dramatisk spelmekanik, dramaturgi och testar att 

spelleda varandra i olika scener.

❤ En introduktionskurs för de som vill utveckla 
eller lära sig att spelleda black box-lajv.
Arrangörsfokus, Experiment, Spelteknik, 

Teoretiskt
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Stridsworkshop med fokus Krigshjärta

lör 20:00 – 22:45 Box 1
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan & föreningen 
A.L.I.A.S.

Workshop för dig som tycker det är kul att boffra, 

vill testa på och/eller få en möjlighet att öva 

lajvstrid. Vi tillhandahåller olika typer av 

lånevapen, men ta gärna med eget om du har. 

Fokus kommer ligga på grupp-/linjestrid, men vi 

tittar även på sådant som hur olika vapen hanteras, 

taktisk förflyttning och annat relaterat. Dropin 

under hela programpunkten.

❤ Praktisk träning i lajvstrid. Genomgång av 
stridsreglerna till KH VI. Möjlighet att känna på 
olika Calimacilvapen.
Fartfyllt, Kommande lajv, Lekfullt

Teaterslagsmål för nybörjare

fre 19:00 – 21:45 4:e Teatern
Niklas Torstensson

Teaterslagsmål: Ett alternativ mellan bofferpinnar 

och råvåld. I denna nybörjarworkshop kommer 

deltagarna få diskutera teaterslagsmål på lajv samt 

gå igenom och lära sig några klassiska 

teaterslagsmålstekniker

❤ Lära sig några teaterslagsmålstekniker samt 
veta hur lajvare fått nytta av dem på lajv.
Lekfullt, Rollarbete
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Tenngjutning i sandform

lör 13:00 – 16:45 Special 2
Patrik Hjort

Grundläggande teknik och övning i gjutning av 

mindre tennföremål. Metoden fungerar både för 

historiska och moderna saker. Även vägledning i 

modellmakeri och efterbehandling. Lång kurstid för  

att deltagare ska hinna med eget arbete och öva in 

metod. Kursledaren arbetar till vardags med 

bronsgjutning och smide.

❤ En god grund för fortsatta egna tenngjutningar 
hemmavid. 
Hantverk/Teknik, Historiskt

Utrustningsworkshop för Krigshjärta

fre 19:00 – 23:45 LV
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan

Frågor kring utrustning rörande KH? Vi ger dig 

möjlighet att titta närmare på olika dräkter, väskor, 

vapen och annat, samt kan svara på frågor kring 

tillverkning. Ta med mönsterpapper om du vill rita 

av mönster och mallar. Vi tillhandahåller material 

och verktyg för mindre saker, ex.vis gradvimplar, 

småväskor och annat. Drop-In under hela 

programpunkten.

❤ Tips och råd kring utrustning. Möjlighet att 
tillverka KH-gear och umgås med andra deltagare 
och arrangörer samtidigt.
Drop-In, Hantverk/Teknik, Kommande 

lajv, Mysigt

Visstuga

fre 22:00 – 23:45 Akvariet
Kristin "fornfela" Svensson

Kom och sjung! Bland våra folkvisor finns det en 

oändlig skatt av roliga, vackra och fula visor. På 

visstugan får du sjunga och lära dig nya låtar. Den 

som har en visa på lager får gärna lära ut den. Tips: 

ta med dig något att spela in på för att lättare 

minnas visorna efteråt

❤ Deltagare på visstugan lär sig ett antal nya och 
roliga visor.
Mysigt

Väva med Bandgrind - 1

lör 17:00 – 19:45 LV
Frida Gamero

Ett snabbt och enkelt sätt att väva slitstarka band i 

lin och ullgarn att t.e.x utsmycka lajvkläder med. Vi  

lär oss grunderna i att väva med en bandgrind, om 

tiden tillåter tittar vi också på hur man kan 

använda tekniken till att väva kantväv.

❤ Grundkunskaper i hur man sätter upp och 
väver med bandgrind, samt lite av teknikens 
historiska bakgrund

Väva med Bandgrind - 2

sön 10:00 – 12:45 LV
Frida Gamero

Fortsättning för den som gått på Väva med 

bandgrind 1 eller som har tidigare erfarenhet att att 

väva med bandgrind. Här lär vi oss 

opphämtatekniken för att skapa mer avancerade 

mönster på banden. Inte så väldigt svårt men 

kräver lite mer tanke...

❤ Hur man sätter upp och väver mönstrade band 
med bandgrind.
Hantverk/Teknik, Historiskt
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UTVECKLINGSFORUM
Barn på lajv

lör 13:00 – 14:45 Akvariet
Amanda Wikström & Annelie Bäck

Jag vill att vuxna ska få veta hur det är att vara barn 

på lajv och hur man ska hjälpa barn på lajv tex vad 

behöver man tänka på när det gäller "läskiga" eller 

"farliga" roller och att jag därför kommer att visa 

detta vid ett barns perspektiv för att jag är ett barn. 

Målgrupp Arrangörer och lajvdeltagare.

❤ Jag hjälper lajvare att intregera med dom 
yngre lajvarna för att få ett roligare och mera 
trovärdig lajv. 
Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

Blackbox - tekniker

lör 13:00 – 14:45 Kupolen
Magnar Grønvik Müller

Ramarna som en blackblox sätter ett lajv tvingar 

designern att tänka på nya sätt när det kommer till 

rum och scenografi. Samtidigt öppnar 

minimalismen upp för att sätta fokus på tema, 

känslor och handling på ett helt annat sätt än om 

man utgår från 360-graders illusionen. Hur går vi 

vidare efter arrangemang som blackboxlajvet Vit 

Död där man inte ens använde dialog.

❤ Diskutera, testa och leka oss fram till nya 
metoder och tekniker för att använda för lajv i en 
blackbox.
Experiment, Spelteknik, Teoretiskt

Gamism i lajvdesign -problem & möjligheter

lör 20:00 – 21:45 Lådan
Annica Strand och Sofia Stenler

Vi börjar med att definiera gamism och diskuterar 

tillfällen då det använts på ett bra samt dåligt sätt 

utifrån era upplevelser. Sedan tar vi diskussionen 

vidare via följande frågeställningar: * Gamismens 

nackdelar -kan vi designa förbi dem? * Hur kan 

gamism användas på ett spelskapande sätt? * 

Gamism i lajv -Hur gör vi det bra

❤ En genomtänkt diskussion som förhoppningsvis 
leder till bra och intressanta lösningar på 
återkommande problem.
Arrangörsfokus, På allvar, Spelteknik, 

Teoretiskt

Gränsdragningar och gråzoner

lör 17:00 – 18:45 Kupolen

Anneli Friedner Henriksson

Etik, gråzoner och samtycke på lajv. Att gå över 

andra spelares gränser, och hur man hanterar det. 

Hur löser vi intressekonflikter och etiska 

dilemman? Hur visar man hänsyn mot andra 

lajvare i krävande scener? Tillsammans utvecklar vi 

en verktygslåda för att hålla lajv safe, sane and 

consensual.

❤ En verktygslåda för att sätta gränser på lajv, 
och hantera de etiska dilemman som kan uppstå.
På allvar
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Hur gör vi hobbyn välkomnande?

lör 15:00 – 16:45 Kupolen
Frida Karlsson och Andreas Markehed från 
Projekt Lazarus

På detta utvecklingsforum inbjuds både deltagare 

och arrangörer att diskutera hur vi ska göra för att 

locka fler till hobbyn och om vi verkligen behöver 

bli fler. Vad är det viktigaste när arrangörer vill 

locka nybörjare till sitt arrangemang? Hur förvaltar  

vi intresset för lajv och som kommer med Barda? ?

Och behöver vi fler lajvare egentligen?

❤ En mer nyanserad bild av nybörjare inom 
lajvhobbyn och fler idéer för hur vi kan hjälpas åt 
för att behålla dem.
Arrangörsfokus, Kommande lajv, Lajv som 

varit

Hur kan Sverok hjälpa lajv?

lör 12:00 – 12:45 Lådan
Anna Westerling

De senaste åren på Sveroks riksmöte har en motion 

om projektbidrag kommit upp. Tanken är att man 

ska ge projektbidrag till projekt som görs, bland 

annat lajv. Den har alltid blivit nedröstad. 

Distrikten har i visa fall projektbidrag, men det 

finns inget centralt för centrala projekt, och de som 

bor i distrikt som inte har projektbidrag kan inte få 

dem. Jag har alltid varit för projektbidrag, för det 

var väldigt bra när jag började göra lajv, men jag 

tycker vi ska höja blicken lite. Är det verkligen det 

bästa för lajv? Vad kan vara bättre? Hur vill vi att 

Sverok ska stödja oss? Sverok har idag centralt det 

klassiska ungdomsföreningsbidraget, ett träffbidrag 

med en bestämd summa per träff, samt ett lokal 

och områdesbidrag. 

Varken att ha en lokal eller återkommande träffar 

är egentligen något som lajv, som snarare är ett 

stort event, gynnas av. Eller har jag fel? Vi träffas 

och diskuterar för att få en klarare bild av vad som 

skulle passa oss. Är det bra som det är? Jag har 

saknat den rösten på riksmötena de senaste åren, 

och börjar vi här kan vi få till något som alla tycker 

är bättre. 

❤ En diskussion om hur önskar se stödet från 
Sverok till lajvhobbyn.
På allvar

Hästar på lajv

lör 12:00 – 12:45 Kupolen
Lina Bengtsson

Jag vill diskutera vidare om hästar (och ev. andra 

djur) på lajv. Det finns många intressanta för- och 

nackdelar som jag tror kan bli kul att utveckla.

❤ Möjlighet att nätverka med andra intressenter 
för djur på lajv. Föra fram egna erfarenheter och 
åsikter kring ämnet. 
Arrangörsfokus, Kommande lajv, Lajv som 

varit, På allvar, Teoretiskt

Intrigskapande karaktärer

fre 19:00 – 20:45 Forum
Martin Olsson, Emelie Johansson och Filip 
Larsson från Katrineholms Äventyrsklubb

Ett tillfälle till att mötas och prata om hur vi kan få 

och hjälpa våra deltagare att skapa karaktärer som 

blir självgående och dessutom genererar intriger. 

Vad vi kallar en 24/7-karaktär. Både arrangörer och  

deltagare är välkomna!

❤ Tankar, idéer och tips till att hjälpa till och även 
skapa självgående intrigskapande karaktärer.
Arrangörsfokus, På allvar, Rollarbete, 

Spelteknik, Teoretiskt
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It's called acting, not feeling

lör 22:00 – 23:45 Forum
Johannes Axner & Karin Edman

Vi går igenom och utvecklar tekniker för 

karaktärsskapande, regi och spel som fokuserar på 

handlingar och yttre faktorer i nuet snarare än 

känslor och bakgrund. Hur kan vi koka ner våra 

roller till instruktioner som är relevanta och går att 

använda effektivt utan förklaring av bakgrund och 

kontext.

❤ Verktyg för att skapa och spela karaktärer som 
fokuserar på konkreta regiinstruktioner.
Rollarbete, Spelteknik

Nordiclarp.org

fre 17:00 – 17:45 Kupolen
Johannes Axner från Nordiclarp.org

Nordiclarp.org är en mötesplats online för nyheter, 

dokumentation och diskussion kring nordiska lajv. 

Sajten är ett komplement till offlinemötesplatser 

som Prolog och Knutpunkt. På detta 

utvecklingsforum berättar jag om sajten och vi tar 

tillsammans fram nya idéer för sajtens utveckling.

❤ Deltagare lär sig om Nordiclarp.org och får 
påverka sajtens framtida utveckling.
Lekfullt, Teoretiskt

Normkritik i praktiken

sön 10:00 – 11:45 Lådan
Johannes Axner, Berättelsefrämjandet

Hur kan vi bygga bort normer på lajv? På 

kommande lajv från Berättelsefrämjandets vill vi 

bygga ny familjestrukturer utan traditionella 

normer kring genus, tvåsamhet och sexualitet. Hur 

kan vi praktiskt motverka invanda normer kring 

detta och skapa en säker plats att agera 

normbrytande?

❤ Reflektion kring sin egen normativitet kring 
könsroller och verktyg för att spela med eller mot 
den på lajv.
Experiment, Kommande lajv, Lekfullt, På 

allvar, Rollarbete, Spelteknik

Pre larp workshops

lör 20:00 – 21:45 Forum
Peter Munthe-Kaas

A development forum for working with pre-larp 

workshop methods. There will be a brief 

introduction to pre-larp workshops and the use of 

them. After that the development forum will be 

participant driven. We will work with different 

aspects of workshopping, share the methods we 

already know and maybe invent some new ones. 

❤ Insight into pre-larp workshops and inspiration 
for new methods. 
Arrangörsfokus, In English, Lekfullt, 

Rollarbete, Spelteknik
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Rollspel i Kyrkan

sön 15:00 – 15:45 Forum
Erik Jonsson, Skänninge församling

Svenska kyrkan har många församlingar som 

arbetar med olika rollspel och lajv i konfirmand- 

och ungdomsarbete. Hur kan vi använda våra olika 

erfarenheter för att utveckla vår kompetens och 

verka som kyrka i ett större sammanhang?

❤ Träffa andra som intresserar sig för/arbetar 
med rollspel i en kyrklig kontext för att samtala 
kring vad vi kan och vill
Arrangörsfokus, Kommande lajv, Lajv som 

varit

Vinterlajv i svår kyla

fre 21:00 – 22:45 Kupolen
Annelie Bäck och Amanda Wikström medlemmar i 
Trollpack

Trollpack har arrangerat vinterlajv sedan 2000, och  

lajven har genomförts oavsett utomhustemperatur, 

därför tänkte jag dela med mig av mina 

erfarenheter av hur det är att lajva i -25, hur klär 

man sig, skor, köldskydd, strid, mat, vatten, 

hygien... Väldigt mycket är sunt förnuft och 

självklarheter, som sätts in i lajvkontext.

❤ Handgripliga tips om hur man gör för att få ut 
mer av ett lajv på vintern, utan att frysa ihjäl.
Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt
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FÖRELÄSNINGAR
Armborst - Tillverkning, funktion och 
design

lör 19:00 – 19:45 ABF Stora
Max Lundkvist och Carl Nordblom

Föreläsningen börjar med att vi tittar på 

armborstets historia, geometri, funktion och 

konstruktionsdetaljer. Därefter tittar vi på fysiska 

exempel av lajvarmborst i olika stadium under 

tillverkningen, material och verktyg som är 

lämpliga samt dekorativa detaljer och 

säkerhetsfrågor.

❤ Inspiration, designtips och en bred 
grundläggande kunskap om armborstets 
konstruktion och tillverkning.
Hantverk/Teknik, Historiskt

Arrangörsteknikaliteter

fre 22:00 – 23:45 ABF Stora
Anna-Karin Linder och Carolina Dahlberg

Föreläsning och diskussion om arrangerandet av 

lajv, hur man kan tänka tematiskt, med intron och 

outron, inrollning och avrollning, jobbiga 

diskussioner, viktiga diskussioner och hur man ger 

deltagarna det de vill ha, och det de inte visste att 

de ville ha. Inget praktiskt i denna föreläsning, inga 

dass eller matberäkningar. 

❤ Ta del av tankar om arrangörsskapet, 

dela med sig av egna erfarenheter. 

Arrangörsfokus, På allvar, Spelteknik

Att bygga deltagarsystem

lör 14:00 – 14:45 ABF Stora
Sebastian Utbult & Andreas Sjöberg, 
Berättelsefrämjandet

Vi tittar på tidigare webbaserade system för 

lajvdeltagare (slarvigt kallade "anmälningssystem") 

och blickar framåt - vad är prövat redan, och vad är 

bra respektive dåligt? Hur bör man tänka när man 

skall bygga ett system och hur kan systemet i sig 

inspirera deltagarna att engagera sig i lajvet?

❤ Förhoppningsvis lite inspiration om man själv 
vill bygga ett deltagarsystem till sitt evenemang.
Arrangörsfokus

Brandsäkerhet på lajv

sön 10:00 – 11:45 Elektra
Anders Palm

En programpunkt som tar upp brandsäkerhet på 

alla typer av arrangemang, från eldstäder på 

fantasylajv till utrymningssäkerhet på PA-lajv. Vi 

som arrangerar detta är en brandman och en 

brandingenjör samt lajvare. Vi kommer prata både 

om vad man som arrangör ska tänka på angående 

brandsäkerheten och vad du som deltagare på ett 

lajv kan göra. Programpunkten berör både vad man  

kan tänka på för att minska risken för brand och ge 

deltagarna förståelde för brand och vad man gör 

om det börjar brinna. Diskussion, experiment och 

praktik utlovas!

❤ - Brandsäkerhet och trygghet både som 
deltagare och arrangör
Arrangörsfokus, Experiment, På allvar, 

Teoretiskt
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Bröst och kvinnoformer genom tiderna

lör 12:00 – 12:45 Forum
Erica Hasslar

En föreläsning om hur synen på bröst ändrats i 

Europa från järnåldern och framåt samt hur de 

idealiserade figurerna sett ut och uppnåtts. 

Paralleller kommer att dras till kvinnans 

bestämmanderätt över sin kropp och en del sköna 

anekdoter utlovas. 

❤ Förståelse för när vissa siluetter varit på modet 
och hur de uppnåddes samt när bröst varit tabu 
och när de varit största mode. 
Historiskt

Camelot - Av ungdomar för ungdomar

sön 12:00 – 12:45 Forum
Charlotte Brolin och Christina Holmberg från 
Svenska kyrkans unga Camelot

En föreläsning om Svenska Kyrkans Unga Camelot 

och dess verksamhet. Du får veta hur allt startade 

och hur föreningen styrs idag. Vad Camelot har för 

verksamhet och hur vi blandar lajv och brädspel 

med diskussioner och andaktsliv. Vi berättar även 

om vårt samarbete med Västerås stift som bland 

annat består av den årliga rollspelskonfirmationen.

❤ Lyssna på när Camelotare berättar om vad de 
gör i Finnåkers skogar och vad det betyder för 
ungdomar runt om i Sverige.
Kommande lajv, Lekfullt, Mysigt
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Etnicitet och Lajv

fre 20:00 – 20:45 ABF Stora
Anna Erlandsson och Eva Wei

En belysande exempeluppräkning baserat på 

förstahandserfarenheter, som illustrerar 

problematiken kring att se utomeuropeisk ut och 

vara lajvare idag. Tips på hur man kan undvika 

fällor och öka sin medvetenhet kring ämnet utlovas.

❤ En inblick i de problem baserat på etnicitet som 
finns i lajvsverige idag och hur man kommer till 
rätta med dessa.
På allvar, Teoretiskt

Informationsdesign för nybörjare

sön 12:00 – 12:45 Lådan
Belinda Ekström & Daniel Kvarnström

Det är viktigt att dina deltagare tillgodogör sig 

information du skickar ut inför ditt lajv. Så hur 

designar du den för att göra den läsbar och 

funktionell? Vi pratar om grafisk form och 

informationsdesign på nybörjarnivå samt går 

igenom några grundläggande begrepp.

❤ Introduktion till grafisk form och 
informationsdesign. Nyttiga kunskaper att ha 
inför lajvutskicket.
Arrangörsfokus

Juridik på lajv

sön 12:00 – 12:45 ABF Stora
Carin Wesslau

En föreläsning om juridik. Jag är lajvare och jur 

kand med specialisering på fastighetsjuridik. Jag 

kommer att börja med översikt och sedan svara på 

frågor. Vad händer om markägaren dagen innan 

lajvet ställer traktorer i vägen? Vad är ett arrende? 

Får hyresvärden chockhöja min hyra? Har vi 

verkligen ingått ett avtal? Gäller muntliga avtal?

❤ Mycket praktiskt med juridik. Lajvare brukar 
inte veta något. Lajv sker ju i lokaler eller på 
fastigheter; min specialité.
Arrangörsfokus, Teoretiskt

Krig och samhälle i 1500-talets Europa

lör 12:00 – 12:45 Akvariet
Göran Hasslar

En föreläsning som bland annat tar upp och 

utvecklar följande områden: - De främsta orsakerna 

till krig - Samverkan mellan landsbygd, städer och 

arméer - Kanonernas utveckling - Adelns reträtt 

från slagfälten - Arméns beståndsdelar - 

Legosoldater och landsknektar

❤ En inblick i den militära utveckling som skedde 
under 1500-talet samt inspiration till 
lajvkonflikter och lite kuriosa.
Historiskt
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Lajv i samarbete med Röda Stjärnans 
Militaria

sön 12:00 – 12:45 Akvariet
Mattis Karlsson

Röda Stjärnans Militaria berättar om en del i 

företagets utveckling som riktar in sig mot Lajv och 

lajvare. Vi berättar om påbörjade och pågående 

samarbeten med lajvarrangemang och hur vi kan 

hjälpa arrangörer med sina projekt. Vi vill också 

diskutera vilka möjligheter arrangörer ser i ett 

samarbete med oss och vilken typ av stöd de skulle 

vilja se att vi bidrog med. En föreläsning med fokus 

på utveckling och förbättring.

❤ Inspiration och idéer kring hur ett samarbete 
kan hjälpa ett lajv att hålla nere kostnader och 
hitta utrustning och materiel som annars kan vara 
svårt att få tag på.
Arrangörsfokus

Lajvutrustning - Tekniska lösningar

sön 13:00 – 14:45 Forum
Terje Walberg från föreningen prylkompaniet

Vi gör en djupdykning i vilka funktioner man kan 

kombinera inom utrustning till lajv, och hur man 

kompromissar mellan dem. I huvudsak är 

föreläsningen inriktad på person- och lägermateriel 

inom medetid/fantasy-genren, men bakomliggande 

principer är tillämpbara för i stort sett alla typer av 

arrangemang och utrustning. 

❤ Teknisk inspiration, praktiska idéer och en 
förståelse kring designprocessen.
Hantverk/Teknik, Teoretiskt
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Matematik efter katastrofen

lör 15:00 – 16:45 ABF Stora
Teresa Axner, Lars Nerback

Vi berättar om LajvVerkstadens postapokalyptiska 

mattelajv ”Två år efter”, som är en del av ett större 

projekt där vi följer en sjundeklass och en 

fjärdeklass och gör 2 ämnesintegrerade lajv/termin 

under 3 år. Fokus kommer att ligga på designval 

och de särskilda utmaningarna med skollajv. 

Avslutas med diskussions- och frågestund.

❤ Insatt diskussion av designval i skollajv, tillfälle 
att ställa många frågor till erfarna designers av 
pedagogiska lajv
Arrangörsfokus, Lajv som varit, På allvar, 

Rollarbete, Spelteknik, Teoretiskt

Militär ledning och stabsarbete

lör 20:00 – 21:45 ABF Stora
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.
Teoretiskt

NEST - En pedagogisk lajvmetodik för vuxna

fre 16:00 – 16:45 Kupolen
Sara Hjalmarsson

Den pedagogiska lajvmetoden NEST riktar sig till 

yrkesverksamma vuxna och bygger på Svensk 

lajvmetodik och internationell forskning. 

Föreläsningen ger en överblick av metoden och 

diskuterar hur den används i praktiken. 

Föreläsaren kommer även dela med sig av tips, råd 

och erfarenheter till de som själv vill arrangera 

pedagogiska lajv för vuxna.

❤ Deltagaren får tillgång till en struktur och 
modell för att arrangera pedagogiska lajv för en 
vuxen publik. Deltagarna får även lära sig 
grunderna i hur man säljer in pedagogiska lajv för 
vuxna till privata företag och andra 
organisationer. Utöver detta kommer deltagarna 
få veta mer om applikationen av NEST och de 
NEST-baserade pedagogiska projekt som kommer 
ske under 2013.
Arrangörsfokus, På allvar, Teoretiskt

Nyttan med ett studieförbund

sön 13:00 – 13:45 ABF Stora
Ulrika Wiborgh, Sensus studieförbund och Rackel 
lajvförening

Nyttan med att samverka med ett studieförbund. 

Grunderna till, samt ramarna och reglerna för hur 

man lätt erhåller bidrag från ett studieförbund 

(Sensus)idag. Vi exemplifierar konkret och pratar 

om behoven som finns hos gruppen/arrangörerna. 

Allt från om hur man registrerar sin grupp till hur 

man får pengar i bidrag, hur mycket - och till vad. 

❤ Veta hur du, arrangör eller lajvare i en 
lajvförening, enkelt kan få ekonomiskt bidrag till 
dina kostnader.
Arrangörsfokus, Kommande lajv, På 

allvar, Teoretiskt
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Nördfeminism - Vad är det?

fre 21:00 – 21:45 ABF Stora
Josefin Westborg

Det här för dig som är lite nyfiken på 

Nördfeminism. Du kanske tom varit på tidigare 

Prolog men inte känt att du har vågat gå på vanliga 

Nördfeminism punkten pga för liten kunskapsbas. 

Vi går igenom saker ifrån grunden med förklaringar 

och fakta. Självklart mot en bakgrund av nörderier.

❤ En förklaring av vad nördfeminism är och en 
nördrelaterad genomgång av begrepp som 
används när det pratas om det.
Lekfullt, På allvar

On the road with your larp

lör 12:00 – 12:45 ABF Stora
Tor Kjetil Edland

Re-runnable larps don't have to be short games for 

the blackbox. Tor Kjetil will use examples from 

travelling with the larps Just a Little Lovin' to 

Sweden and Mad about the Boy to the US in 

investigating what are the tools best utilized for 

making those 2nd and 3rd runs a reality. And how 

similar to the original run does it have to be?

❤ A walkthrough of creative and practical 
experiences with organizing the same larp 
several times.
Arrangörsfokus, In English, Lajv som varit

Skador är skoj!

sön 10:00 – 12:45 Box 2
Torbjörn Walberg

En föreläsning om skadespel på lajv. I detta ingår 

hur verkliga skador ser ut och fungerar, hur man 

kan ta hand om skador inlajv, och hur man kan 

arrangera för att få ett bättre flyt i skadespelet. 

Äckliga bilder utlovas.

❤ En grundläggande förståelse för hur människor 
kan gå sönder, samt hur detta kan gestaltas och 
planeras på lajv.
På allvar, Spelteknik, Teoretiskt
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LAJVPRESENTATIONER
Codename: Heroes

Det har alltid funnits de med extraordinära krafter. 

För länge sedan levde de öppet som shamaner och 

häxor. I dag lever de som dolda hjältar, ett nätverk 

av hemliga agenter, som rekryterar de som 

återhittat sina krafter. Men även inom de egna 

leden gror osämjan.

Codename: Heroes är ett spel i vardagen. Du spelar 

dig själv, fast mer. Spelet är alltid där och du kan 

spela när du vill.

codenameheroes.org

Sommaren, 2013

Gloria mundi

Ett mysterielajv i 1700-talet

gloriamundi.se

31 oktober – 3 november, 2013

Hearts and Mind 3

Afghanistan i nutid. Ett land drabbat av år av krig 

och oroligheter. Hearts And Minds 3 handlar om 

den lilla byn Bora Afah med omnejd som ständigt 

hamnar i kläm i konflikten mellan Talibaner och 

NATO-styrkor. Folket i byn försöker leva ett så 

normalt liv som möjligt men tvingas ofta ta 

ställning. Ett lajv med realism, action och intriger 

som öppnar många dörrar för ett kreativt sinne. 

Här finns plats för alla!

Vad ska hända detta året? Du skapar stämningen!

hamgame.se

5-7 juli, 2013

I Skuggan av Pelarberget

Fantasylajv med nybörjartoleranss med fokus på 

mystik, äventyr och öppna och triggande intriger.

fantasylajv.se

Dödens borg 12-14 april, Det Tolfe Tecknet / 
Achtús Rike 6-9 jun, Za Bashkaums Dom 11-13 okt, 
2013

Krigshjärta VI – Svart vatten

Nästa storlajv i Krigshjärtakampanjen tar oss 

vidare i konflikten i Jorgala. Fyra innehållsrika 

dagar (och nätter) utlovas med allt från intensiva 

strider till djupt kulturspel. Krigshjärta är en low 

fantasy-kampanj med inslag av steampunk.

krigshjarta.com

23-27 juli, 2013

Landsrote Almyra

Ett minilajv i Granlandsvärlden med allegoriska 

drag av Irländska frihetskriget, av arrangörerna till 

Södra Riket II.

sodrariket.se

Maj, 2013
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Lindängens Riksinternat

Lindängens Riksinternat är ett lajv vars berättelse 

kretsar kring pennalism, gemenskap och ondska på 

ett svenskt riksinternat. Ett lajv som utforskar hur 

en tradition av hierarkiska sociala strukturer kan få 

goda människor att göra onda gärningar & 

samtidigt finna gemenskap & mänsklighet i 

tillvaron. För traditioner är till för att följas…

lindangen.wordpress.com

16-20 oktober, 2013

Luftskeppet som sprängdes

Den tredje och sista delen i Luftskepps-triologin.

krigshjarta.com

November, 2013

Mad about the Boy 

När alla män dött återstår för kvinnorna att 

återpopulera världen via spermabanker. Lajvet 

utspelar sig under en uttagning till vilka som ska bli  

de nya mödrarna och familjerna. Efter 24 timmar 

springer den sista mannen på jorden in och allt 

ändras.

Två uppsättningar av spelet sker – en för kvinnliga 

spelare och en med mixad ensemble. Alla spelar 

kvinnliga roller.

mad-about-the-boy-larp.blogspot.no

24-27 juni mixad ensemble & 27-30 juni kvinnlig 
ensemble, 2013

Mystiken i Drakskogen

Fantasylajv/barnlajv för barn 8-12 år

barnlajv.nu

Förbannelsens tid 18 maj, Skogens ljus 14 sep, 
2013

Mörkvatten

Fantasylajv med 16-årsgräns och medelkrav

fantasylajv.se

Viskningar i mörkret, 23-25 aug, 2013

Operation Java

Mål och Syfte: Ett möte mellan airsoft och 

fantasylajv, möjligöra bra karaktärsspel, 

Ge möjlighet för lajvare att möta airsoft och ett lajv 

med tydliga konflikter och hög intensitet.

Vi vill med lajvet möjliggöra en värld där man inte 

enbart kan ”segra” med hjälp av individuell 

prestation, bra utrustning eller den lilla gruppen.

Våren 2014

Planeten Terra

Postapolajv med 16-årsgräns

postapolajv.se

Dödlig injektion, 15-17 mars 2013, Rexlajv 24-26 
jan 2014

Poste Restante

Trött på att brevinkastet aldrig levererar annat än 

räkningar och reklam? Behöver du också 

vardagsglädjen av vackra brev på posten? Letar du 

efter en anledning att få använda din skrivmaskin 

eller ditt vackra bläck? Poste Restante är en 

lajvkampanj som utspelar sig i en 

steampunkinspirerad 1800tals-fiktion, och som 

spelas helt via brev. Välkommen att bli beroende, 

du med!

Sommaren, 2013
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Projekt Lazarus presenterar: Den mörka 
horisontens drottning

De sju nycklarna återförenas, den mörka 

horisontens drottning har skymtats och genom 

världen har den mörka konungen dragit i ett 

dödligt korståg. I vår high fantasyvärld vill vi 

tillsammans skapa känslan du hade på ditt första 

lajv, eller skapa den för första gången, i ett projekt 

som bejakar och säger Ja!

projektlazarus.se

12-16 juni, 2013

Simbelmynë

Simbelmyne utspelar sig bland Éothéod i Tolkiens 

Midgård, och är ett lajv som handlar om val och 

varför man väljer dem. Där lajvet Utumno 

utforskade ondska i sin råaste form handlar 

Simbelmynë om betydligt subtilare ondska.

simbelmyne.se

6-9 juni, 2013

Steampunk-konvent

Ett konvent för steampunk i Sverige!

www.steampunk-konvent.se

11-13 oktober 2013, Alingsås

Suffragette: 
Ett lajv om rösträttskampen 1918

suffragett.armyr.se

Februari, 2014

Sägner från Eterna 8 – Trons makt

Eterna är en lajvkampanj där fyra mycket olika 

människofolk i en intrigtät värld skapar storslagna 

berättelser om äventyr, krig, handel och mystik. 

Lajven spelas i Skellefteå på ett fantastiskt 

lajvområde med timrade hus och stora skogar. 

Detta åttonde lajv är dramats crescendo. Inte slutet 

på kampanjen – men det är dags att avgöra 

maktstriderna. Delta – håll avgörandet i din hand!

eterna.nu

4-7 juli, 2013

The Larpwriter Summer School

The Larpwriter Summer School is an international 

summer camp on larp design outside Vilnius in 

July 2013. We provide the most comprehensive 

program there is on designing larps, taught by 

some of the best experts of Nordic larp. You’ll learn 

to make larps, play a lot and get to know new 

friends from all over Europe. The School is based 

on The Mixing Desk of Larp, our framework for 

larp design.

larpschool.org

8 – 15 july, 2013

Täby Sommarlajv 2013 – Garda IV: 
Svartmossens Hemligheter

Välkommen till Täby sommarlajv 2013 och vår 

kampanjvärld Garda, en värld fylld av magi och 

mystik. Kom och upplev ditt livs äventyr med oss, 

bli förtrollad, sjung kring lägerelden och träffa 

massa nya vänner. Täby sommarlajv är ett 

nybörjarlajv för personer från 12 år och uppåt.

Förberedelsevecka 17-20 Juni, Lajv 24-28 Juni, 
2013
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FILMVISNING
Monster Camp

fre 22:00 – 23:45 Elektra
Prolog

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

Nordic Larp Talks

lör 22:00 – 22:45 Elektra
fre 19:00 – 19:45 Box 2
Prolog

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, 2011 och 2012

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

Release Krigshjärta Kampanjtrailer

lör 23:00 – 23:45 Elektra
Terje Walberg

Premiärvisning av den nya övergripande trailern 

för Krigshjärtakampanjen.

❤ Deltagarna får se en snärtig och visuell 
lajvkampanjpresentation.
Fartfyllt, Kommande lajv, Lajv som varit

Skyrmion 11 - Filmen

lör 12:00 – 12:45 Elektra
Henrik Sanneson & Eva Örndal

Den 11 november 2011 träffas ett hundratal 

personer på en föreläsning om strängteori, många 

av dem är udda figurer kopplade till en alternativ 

konstnärsgrupp. Efter föreläsningen förs de ner i 

ett bergrum för att bevittna (eller kanske delta i) ett  

experimentellt kontaktförsök med ett annat 

universum. De händelser som utspelar sig det 

kommande dryga dygnet följs av en 

dokumentärfilmares kamera. Intervjuer och 

skeenden registreras. 20 minuter. Svensk text.

❤ En kamera är en scen. Man kan spela direkt 
mot kameran. Eller ignorera den, ifrågasätta den 
eller interagera med den.
Lajv som varit
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ÖVRIGT
Avslutning av Prolog 2013

sön 18:00 – 18:45 Box 1

Vi rundar av Prolog 2013 tillsammans.

❤ Ett tack, adjö och några fina leenden.
Mysigt

Informationsträff: Krigshjärtakampanjen

sön 10:00 – 10:45 Forum
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan

Deltagarträff: Nyfiken på Krigshjärtakampanjen? 

Vill du uppdatera dig om vad som hänt sedan 

Krigshjärta V? Vi presenterar föreningen, 

kampanjen, de största fraktionerna och kulturerna, 

samt vad som hänt de senaste åren i 

kampanjvärlden.

❤ Info om KH-kampanjen för nya såväl som 
gamla deltagare. Möjlighet att ställa frågor till 
föreningen samt arrangörer.
Kommande lajv

Invigning av Prolog 2013

fre 14:00 – 14:45 Box 1

Vi samlas och inviger Prolog tillsammans.

❤ Info och en uppvärmning till helgens 
lajvkonvent

Konsert med Kalabalik

sön 18:00 – 18:45 Box 1

Konventets ösigaste konsert med medeltidens 

omodernaste band. xax450 år efter sin tid. Kom och  

dansa!

❤ Röjig medeltidsmusik att dansa & hoppa till.
Fartfyllt, Historiskt, Lekfullt

Krigshjärta VI - Svart vatten

sön 11:00 – 11:45 Forum
Maria Rodén, Robin Schlyter och Hanna Modin 
från föreningen Krigshjärtan

Funderar du att åka på KH6 - Svart vatten? Har du 

kanske redan bestämt dig? Oavsett vad får du nu en  

möjlighet att få information om lajvet, träffa 

arrangörer och deltagare samt ställa frågor. Vi 

kommer prata om förväntat spel, upplägg, sökta 

roller och praktiska detaljer, med mera.

❤ Praktisk och spelmässig information om KH6. 
Möjlighet att träffa arrangörer och deltagare 
samt ställa frågor.
Kommande lajv
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Lajvloppis

sön 10:00 – 13:45 Box 1

Öppen loppis där alla som vill kan sälja sina saker. 

Ta med det du vill bli av med och kom hem med 

något som någon annan vill bli av med. Det 

kommer att finnas bord där du kan ställa ut dina 

saker under loppistiden, du ansvarar själv för 

försäljningen av dina saker. Drop-In under hela 

programpunkten.

❤ Sälja och köpa lajvprylar
Drop-In

Lajvpresentationer

lör 10:00 – 11:45 Box 1

Korta presentationer om flera av årets kommande 

lajv.

❤ En inblick i lajvåret 2013.
Kommande lajv

Monitor Celestra: Game 1 after larp meet up

fre 19:00 – 19:45 Kupolen
Stellan Sjöberg, Monitor Celestra Ambassador

Almost a week has passed since we left Space, 

Cylons and our beloved characters. This is an 

opportunity to talk things trough one last time in an  

informal and cosy setting. Only for people who 

attended game 1 of Monitor Celestra. We don´t 

want to spoil it. :) Will be held in English if there is 

need. 

❤ Missed that last conversation with another 
player? Having toughs about your character? 
Want to know other stories?
In English, Mysigt
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Open space: ”Nu gör vi det här bättre”

sön 16:00 – 17:45 Box 1

Med arbetsformen Open Space skapar deltagarna 

tillsammans samtal om det som känns angeläget 

och aktuellt för lajv i Sverige. Open Space bygger på  

stor delaktighet och aktivt deltagande och ger 

möjlighet att diskutera många olika frågor. 

Mot slutet av Prolog kommer vi ha samlat mängder 

med idéer och tankar som genom Open space-

passet ytterligare kommer formuleras för att 

utveckla och förbättre lajv i Sverige. Det här är ett 

nytt grepp som vi inte använt tidigare på Prolog 

men vi tror att vi på detta sätt kan samla upp 

många av de goda idéer som skapats både på och 

utanför programpunkterna under helgen. 

Temat är "Nu gör vi det här bättre" och kommer 

handla om hur vi tillsammans utvecklar 

lajvhobbyn.

❤ En gemensam workshop för att suga ut det 
bästa från Prolog och ta det vidare.

Projekt Lazarus: Den mörka horisontens 
drottning

lör 12:00 – 12:45 Box 1
Andreas Markehed & Frida Karlsson för Projekt 
Lazarus

Deltagarträff: Vi bjuder in alla nyfikna att komma 

och prata med oss om det kommande lajvet Den 

mörka horisontens drottning. Projekt Lazarus 

bjuder på fika och samtal, möjlighet att bidra till 

lajvvärlden och delta i tävlingar.

❤ Träffa arrangörer, smid planer och gör din röst 
hörd i kampanjen!
Kommande lajv, Lekfullt, Rollarbete

¡Tierra y Libertad! - Deltagarträff

lör 12:00 – 12:45 Box 3
Johannes Axner & Sebastian Utbult, 
Berättelsefrämjandet

Deltagarträff: ¡Tierra y Libertad! Land och Frihet! 

Detta slagordet från republikanerna under det 

spanska inbördeskriget är även namnet på 

Berättelsefrämjandets kommande lajv om just 

denna konflikt. Spelarna kommer gestalta 

skandinaviska frivilliga i de internationella 

brigaderna. Uppoffring, kamratskap, hemlängtan & 

historiska kostymer från 1930-talet är ledord.

❤ Deltagare får träffa arrangörer och andra 
deltagare samt får en bild av visionen med 
Berättelsefrämjandets lajv ¡Tierra y Libertad!
Historiskt, Kommande lajv, Lekfullt, 

Mysigt
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FREDAG / Middag 17:30 - 20:30

LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30

LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30
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BOX 1 BOX 2 BOX 3 4:E TEATERN ELEKTRA LV ABF STORA AKVARIET KUPOLEN FORUM LÅDAN SPECIAL 1 SPECIAL 2 SPECIAL 3
14:00 ÖV Invigning 14:00ÖV InvigningÖV Invigning

15:00 WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

15:00WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

16:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

WS Spelleda 
blackbox-lajv

FÖ NEST - En 
pedagogisk 
lajvmetodik

WS Förtrycks-
workshop

16:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

WS Spelleda 
blackbox-lajv

FÖ NEST - En 
pedagogisk 
lajvmetodik

WS Förtrycks-
workshop

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död WS Mixing desk 
of larp

WS Spelleda 
blackbox-lajv

FÖ NEST - En 
pedagogisk 
lajvmetodik

WS Förtrycks-
workshop

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

WS Spelleda 
blackbox-lajv

WS Förtrycks-
workshop

17:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

UF 
Nordiclarp.org

WS Förtrycks-
workshop

WS Interaktiv 
nålbindning

17:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

UF 
Nordiclarp.org

WS Förtrycks-
workshop

WS Interaktiv 
nålbindning

17:30

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

UF 
Nordiclarp.org

WS Förtrycks-
workshop

WS Interaktiv 
nålbindning

17:30

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

WS Interaktiv 
nålbindning

18:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

WS Interaktiv 
nålbindning

18:00

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

WS Interaktiv 
nålbindning

18:30

WS Dans från 
14-1500-talet

LA Mullholland 
lajv

LA Vem skall 
styra när 
bonden är död?

LA Vit död

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

WS Spelleda 
blackbox-lajv

WS Interaktiv 
nålbindning

18:30

19:00 WS 50 lajv på 
50 minuter

FI Nordic Larp 
Talks

LA Nyckel till 
frihet

WS 
Teaterslagsmål 
för nybörjare

WS Utrustnings-
workshop för 
Krigshjärta  
(Drop-In)

ÖV Monitor 
Celestra: Game 1 
after larp meet up

UF 
Intrigskapande 
karaktärer

WS Codename 
Heroes – Lajv i 
vardagen - 
Uppstart

LA En politiskt 
korrekt 
middag med 
familjen

19:00WS 50 lajv på 
50 minuter

FI Nordic Larp 
Talks

LA Nyckel till 
frihet

WS 
Teaterslagsmål 
för nybörjare

WS Utrustnings-
workshop för 
Krigshjärta  
(Drop-In)

ÖV Monitor 
Celestra: Game 1 
after larp meet up

UF 
Intrigskapande 
karaktärer

WS Codename 
Heroes – Lajv i 
vardagen - 
Uppstart

LA En politiskt 
korrekt 
middag med 
familjen

19:30

WS 50 lajv på 
50 minuter

FI Nordic Larp 
Talks

LA Nyckel till 
frihet

WS 
Teaterslagsmål 
för nybörjare

WS Utrustnings-
workshop för 
Krigshjärta  
(Drop-In)

ÖV Monitor 
Celestra: Game 1 
after larp meet up

UF 
Intrigskapande 
karaktärer

WS Codename 
Heroes – Lajv i 
vardagen - 
Uppstart

LA En politiskt 
korrekt 
middag med 
familjen

19:30

LA Nyckel till 
frihet

WS 
Teaterslagsmål 
för nybörjare

WS Utrustnings-
workshop för 
Krigshjärta  
(Drop-In)

UF 
Intrigskapande 
karaktärer

WS Codename 
Heroes – Lajv i 
vardagen - 
Uppstart

LA En politiskt 
korrekt 
middag med 
familjen

20:00 LA Huntsville LA Nästa 
station 
Kymlinge
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(Drop-In)
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UF Vinterlajv i 
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(Drop-In)

UF Vinterlajv i 
svår kyla

LA Avalon

22:00

LA Huntsville LA Nästa 
station 
Kymlinge

LA Nyckel till 
frihet

FI Monster 
Camp

WS Utrustnings-
workshop för 
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(Drop-In)

FÖ Arrangörs-
teknikaliteter

WS Visstuga

UF Vinterlajv i 
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WS Att spela ett 
annat kön

LA Avalon
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(Drop-In)

FÖ Arrangörs-
teknikaliteter

WS Visstuga WS Att spela ett 
annat kön

LA Avalon

23:00

LA Huntsville LA Nästa 
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00:00 00:00

LA - LAJV WS - Workshop FÖ - Föreläsning UF - 
Utvecklingforum FI - Film ÖV - Övrigt
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12:00 ÖV Projekt 
Lazarus

ÖV ¡Tierra y 
Libertad!

FI Skyrmion 11 
- Filmen

WS Knop och 
splits

FÖ On the road 
with your larp

FÖ Krig och 
samhälle i 
1500-talet

UF Hästar på 
lajv

FÖ Bröst och 
kvinnoformer 
genom tiderna

UF Hur kan 
Sverok hjälpa 
lajv?
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13:00 WS Kontakt-
improvisations-
dans

LA Begynnelsen WS Fångspel 
och 
fånghantering 
på Krigshjärta

WS Njurväskor UF Barn på lajv UF Blackbox-
tekniker

WS Episk 
sångworkshop

LA Boys do cry WS 
Tenngjutning i 
sandform
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i grupp
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FÖ Att bygga 
deltagarsystem

UF Barn på lajv UF Blackbox-
tekniker

WS Episk 
sångworkshop

WS Flörtande i 
teorin, del 1 av 
2

LA Boys do cry WS 
Tenngjutning i 
sandform

LA Skärvor av 
ett liv
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WS Kontakt-
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LA Begynnelsen WS Fångspel 
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på Krigshjärta
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varandra, både 
som individ och 
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FÖ Matematik 
efter katastrofen

UF Hur gör vi 
hobbyn 
välkomnande?
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für alle
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LA Boys do cry WS 
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16:00 LA Kråkstads 
reguljära

LA Begynnelsen

LA Familjen 
Olsson, 
Karlsson, 
Nilsson
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FÖ Matematik 
efter katastrofen

WS Lajvetyder: 
Avsked och 
Ankomster
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- uttryck och 
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Bandgrind - 1

WS Lajv för få
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Avsked och 
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UF Gräns-
dragningar och 
gråzoner

WS Episk 
sångworkshop

WS Hasardspel 
och dobbel
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FÖ Armborst WS Playing the 
Mixing Desk
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moskva

LA Tysta 
rosens sällskap
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bokbinderi 
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stabsarbete
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LA 15 minuter 
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problem & 
möjligheter 
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WS Riter på lajv

LA 15 minuter 
från Tulsa

UF It's called 
acting not 
feeling

LA Natt i 
moskva

LA Tysta 
rosens sällskap

LA Familjen 
Andersson

22:00

WS 
Stridsworkshop 
med fokus 
Krigshjärta

LA 
Understockholm 
dansarlajv

LA Turing fråga

FI Nordic Larp 
Talks

WS Historiskt 
bokbinderi 

WS Riter på lajv

LA 15 minuter 
från Tulsa

UF It's called 
acting not 
feeling

LA Natt i 
moskva

LA Tysta 
rosens sällskap

LA Familjen 
Andersson

WS 
Stridsworkshop 
med fokus 
Krigshjärta

LA 
Understockholm 
dansarlajv

LA Turing fråga

FI Nordic Larp 
Talks

WS Historiskt 
bokbinderi 

WS Riter på lajv

LA 15 minuter 
från Tulsa

UF It's called 
acting not 
feeling

LA Natt i 
moskva

LA Tysta 
rosens sällskap

LA Familjen 
Andersson

WS Riter på lajv UF It's called 
acting not 
feeling

LA Familjen 
Andersson

23:00 ÖV Konsert 
med Kalabalik

FI Release 
Krigshjärta 
Kampanjtrailer

WS Riter på lajv UF It's called 
acting not 
feeling

LA Familjen 
Andersson

23:00ÖV Konsert 
med Kalabalik

FI Release 
Krigshjärta 
Kampanjtrailer

WS Riter på lajv UF It's called 
acting not 
feeling

LA Familjen 
Andersson

ÖV Konsert 
med Kalabalik

FI Release 
Krigshjärta 
Kampanjtrailer

WS Riter på lajv UF It's called 
acting not 
feeling

LA Familjen 
Andersson

00:00 00:00

LA - LAJV WS - Workshop FÖ - Föreläsning UF - 
Utvecklingforum FI - Film ÖV - Övrigt

PROLOG 2013 / LÖRDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00 / Middag 17:30 - 20:30



SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00

 40 | 40   PROLOG 2013 

BOX 1 BOX 2 BOX 3 4:E TEATERN ELEKTRA LV ABF STORA AKVARIET KUPOLEN FORUM LÅDAN SPECIAL 1 SPECIAL 2 SPECIAL 3
09:00 WS Smide 09:00WS SmideWS SmideWS Smide

10:00 ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV 
Informationsträff 
Krighsjärta

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

10:00ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV 
Informationsträff 
Krighsjärta

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV 
Informationsträff 
Krighsjärta

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)11:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV Krigshjärta 
VI - Svart 
Vatten

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In) 11:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV Krigshjärta 
VI - Svart 
Vatten

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

LA Heder och 
olika sätt att 
jävlas

LA Döden 
knackar 3 
gånger

FÖ 
Brandsäkerhet 
på lajv

WS Väva med 
Bandgrind - 2

WS Hedniska 
ceremonier och 
ritualer

WS Knektdräkt 
101

WS Gestaltning 
- uttryck och 
samspel

ÖV Krigshjärta 
VI - Svart 
Vatten

UF Normkritik i 
praktiken

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

WS Väva med 
Bandgrind - 2

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

12:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

WS Väva med 
Bandgrind - 2

FÖ Juridik på 
lajv

FÖ Lajv i 
samarbete med 
Röda Stjärnans

FÖ Camelot - 
Av ungdomar 
för ungdomar

FÖ Informat-
ionsdesign för 
nybörjare

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

12:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

WS Väva med 
Bandgrind - 2

FÖ Juridik på 
lajv

FÖ Lajv i 
samarbete med 
Röda Stjärnans

FÖ Camelot - 
Av ungdomar 
för ungdomar

FÖ Informat-
ionsdesign för 
nybörjare

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

FÖ Skador är 
skoj!

WS Väva med 
Bandgrind - 2

FÖ Juridik på 
lajv

FÖ Lajv i 
samarbete med 
Röda Stjärnans

FÖ Camelot - 
Av ungdomar 
för ungdomar

FÖ Informat-
ionsdesign för 
nybörjare

LA Till minne av 
2.0

WS Smide

WS Blanda 
färg och måla 
med 
äggoljetempera 
(Drop-In)

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

13:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Knop och 
splits

FÖ Nyttan med 
ett 
studieförbund

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

13:00

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Knop och 
splits

FÖ Nyttan med 
ett 
studieförbund

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

ÖV Lajvloppis 
(Drop-In)

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Knop och 
splits

FÖ Nyttan med 
ett 
studieförbund

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

14:00 WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

WS Flörtande i 
teorin, del 2 av 
2

LA Robins 
vänner

14:00WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

WS Flörtande i 
teorin, del 2 av 
2

LA Robins 
vänner

WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

FÖ 
Lajvutrustning - 
Tekniska 
lösningar

WS Flörtande i 
teorin, del 2 av 
2

LA Robins 
vänner

14:30

WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

LA Robins 
vänner

15:00

WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

UF Rollspel i 
Kyrkan

WS Codename 
Heroes - 
Avslutning

LA Robins 
vänner

15:00

WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

UF Rollspel i 
Kyrkan

WS Codename 
Heroes - 
Avslutning

LA Robins 
vänner

WS Snygga 
strider, snygga 
avslut

LA Bara lite sex WS Dans från 
14-1500 talet

LA Nyckel till 
frihet

WS Lär dig sy 
smockning

WS Bloggträff

WS 
Konceptdesign - 
Bootcamp

WS Adelsliv på 
lajv

UF Rollspel i 
Kyrkan

WS Codename 
Heroes - 
Avslutning

LA Robins 
vänner

15:30

LA Nyckel till 
frihet

16:00 ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

LA Nyckel till 
frihet

16:00ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

LA Nyckel till 
frihet

ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

LA Nyckel till 
frihet

ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

17:00

ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

17:00

ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

ÖV Open 
space: ”Nu gör 
vi det här bättre”

18:00 ÖV Avslutning 18:00ÖV AvslutningÖV Avslutning

LA - LAJV WS - Workshop FÖ - Föreläsning UF - 
Utvecklingforum FI - Film ÖV - Övrigt

PROLOG 2013 / SÖNDAG / Frukost 08:00 - 10:00 / Lunch 12:00 - 14:00

För programpunkter som ska vara i 
“Special 1-3“ sker samling vid receptionen

All info om programmet samt schemaändringar 
hittar du vid receptionen & på vår mobilsajt
prolog.spelkonvent.se 

LA - LAJV WS - Workshop FÖ - Föreläsning

UF - Utvecklingsforum FI - Film ÖV - Övrigt

Våning 2

BOX 1
BOX 2 BOX 3

BIO ELEKTRA

ENTRÉ

WC WC

RECEPTION

AKVARIET

AKVARIETWC

4:E TEATERN

DUSCH

CAFÉ

DUSCH

KUPOLEN

LAJVVERKSTADEN
LV

ABF STORA

FORUM

Våning 1

ENTREPLAN

Viktig plats LOKAL för PROGRAMPUNKT INGÅNG TRAPPA

DUSCH

VINDEN

STälle för häng

BALKONGEN

LOFTET

BRON

HALVAN

TORGET

VINDEN

LÅDAN

SKJUTBANAN

WCWC

KÖKET


