Fandoms Fantastikanytt
Nummer 2, lördagen den 16 juni 2016, kvällen
Ett oregelbundet utkommande nyhetsblad under Fantastika – Swecon 2016. Kommittén tar inget ansvar för innehållet. Redaktör
och oansvarig utgivare är Karl-Johan Norén. Bidrag som bilder, artiklar och nyhetstips, men även klagomål och kverulationer,
kan skickas till <kjnoren@gmail.com>, ehuru redaktionen är för ludditisk för tvitter, ansiktsböcker och andra nykomliga påfund.

Alvarn till Fia Karlsson
Den lyckliga och värdiga mottagaren av Stiftelsen
Alvar Appeltoffts Minnesfonds Minnespris (för enkelhets skull vanligen ”Alvarn”) är i år ingen mindre än

Fia Karlsson
Denna klippa i svensk fandoms internetaktivism,
filkskrivande, mikrofonanvändning på kongresser och
draglok och urberg i den återupplivade fandom i Skåne
är en värdig mottagare av Alvarpriset!
Nästa år i Upsala
Nästa års Swecon blir Kontur 2017 på Clarion Hotell
Gillet (samma som Swecon 2013) i Uppsala den 26-28
maj (Kristi flygare), men nu med bättre ventilation. än
då. Budet presenterades av Nahal Ghanbari och Anna
Bark Persson.
Hedersgäster blir Hugo-vinnaren Ann Leckie,
poeten och författaren Saladin Ahmed, norske
författarinnan Siri Pettersen och den fantastiske sfkritikern och bloggaren Kameron Hurley.
Läs mer på <http://kontur2017.se>.
Brädspelstips
Många spel blev rekommenderade under lördagseftermiddagens panel om brädspel. Här är en lista:
* Province, för två spelare efter en lyckad
Kickstarter
* Acquire av Sid Sackson
* Catan av Klaus Teuber
* Happy Salmon
* 6 Nimmt!
* Tales of the Arabian Nights
* Gloom
* Thebes
* Archeology: the Card Game
* The Republic of Rome
* Game of Thrones
* Pandemic, samarbetsspel
* Battlestar Galaxy the Board Game
* Yggdrasil
* Twilight Struggle
* Pergamon
* Keltis av Reiner Knizia
* Brass av Martin Wallace
* Caylus
* Plato 3000, en uppdaterad version av Utopian
Rummy
* Death Angel: Space Hulk the Card Game
(Med reservation för felaktigheter)

Wårldcån 75
Redaktionen hoppas att alla fen på Fantastika är medvetna om att en möjlighet av sällan skådat slag dyker
upp nästa år: världs-sf-kongressen kommer inte bara till
Europa utan till Helsingfors och Finland!
Kongressen har ett informationsbord i dealer’s room
där det går att få information om kongressen. Annars
går det bra att besöka deras hemsida <http://
www.worldcon.fi>. Tyvärr kan de inte ta emot betalningar för medlemsskap på Fantastika, men det är
enkelt att göra det på nätet via adressen <https://
holvi.com/shop/worldcon/>.
Boka in den 9-13 augusti 2017 redan nu!
I Västerås lever fandom vilande.

Celebra besök
Under lunchtid under lördagen gästades Fantastika
både av Uutiset som både intervjuade Maria Turtschaninoff och Jukka Halme (som är en av tre ordförande för världskongressen 2017 i Helsingfors). De
passade även på att filma den självrörliga R2D2 i
naturlig storlek som 501st Legion, Nordic Garrison
hade tagit med sig.
Mallan är med
Nicolas Križan har med sig ett fåtal exemplar av hans
nyutkomna och utmärkta barnbok Mallan är med, som
han gära säljer och signerar.
Poängen med dealer’s room är att gå kring och
äta godis.

Aggressiv con crud
Fantastikas con crud är ännu aggressivare än vanligt,
om ock inte lika aggressiv som den som drabbade
Loncon 3 (som till och med avvärjde en interplanetär
invasion). Flera personer har redan fått avvika från
kongressen eller setts med kraftig hosta och andra
symptom på långt framskriden con crud.
Om- och otyckt
Rolf Strömgren låter hälsa att det otäckaste med
novellen ”Våran hud, vårat blod, våra ben” av Johan
Ajvide Lindqvist, titelnovell i hans nya novellsamling,
är att den har ett lyckligt slut.
Novellen finns att läsa på <dn.se> för den som inte
har novellsamlingen.

