Otwarcie konwentu: piątek, 12 lutego 2016, 16.00 – konkurs cosplay – sala widowiskowa MOK
SALE PRELEKCYJNE
Sala panelowa – sala 402

Sala warsztatowa – sala 419

Sala mangi i anime – sala 329

Piątek
17.00

Marvelowa wojna domowa między bohaterami – dlaczego nie było warto? - Katarzyna „Kasssumi” Maciejewska
„Captain America: Civil War” tuż za rogiem, dlatego przedstawię skrótowo, o co chodziło w oryginalnej, komiksowej
wojnie domowej: od czego się zaczęło, dlaczego wynikła z tego wojna, kto walczył przeciwko komu. A potem
wyjaśnię, dlaczego filmowa adaptacja nie będzie o tym samym. Uwaga, spoilery do komiksów i filmów!

18.00

Dziwne eony: od mikroba do Wielkiego Przedwiecznego
– ewolucja w mitologii H.P. Lovecrafta - Bartek Gruszczyński
Prelekcja zakłada omówienie wybranych istot występujących w świecie mitologii H.P. Lovecrafta przez pryzmat nauk
ewolucyjnych oraz osadzenie procesu w skali geologicznej.

19.00

Siedmiu Wspaniałych Komiksu! - Krzysztof Celka
Subiektywny ranking najlepszych twórców komiksu amerykańskiego. Pod koniec prelekcji wszyscy uczestnicy
uzbrojeni w smartfon z Internetem będą mogli wygrać specjalną nagrodę.

20.00

Chodź, opowiem Ci… bajeczkę? - Katarzyna „Dea” Mikołajczewska
Wszyscy znamy bajkę o Czerwonym kapturku, Kopciuszku i Śpiącej Królewnie, ale czy słyszeliście o Koguciku i
martwej kurce lub Idiocie, który nie potrafił się bać? Wiecie, skąd pochodzi imię Roszpunki i dlaczego została
naprawdę wygnana z wieży? Zapraszam na prelekcję, na której trochę poczytamy i poodkrywamy mroczne
tajemnice bajek z naszego dzieciństwa.

21.00

Ze śmiercią im do twarzy (konkurs) - Wiktor „howler” Koliński
Wzruszające ostatnie słowa, bohaterskie wyczyny w obliczu nieuniknionego, dramatyczne rozstania… Czym byłyby
filmy i seriale, bez efektownych scen pożegnania z tym światem? Sprawdź, czy pamiętasz te najbardziej znane i
efektowne.

22.00

Co jest w Twojej szafie? (2h) - Irena „X” Jabczyńska, Anna „Yennefer” Woźniakowska
Panel poświęcony zjawiskom paranormalnym (duchy, dziwne stworzenia, demony, anioły i inne). Mile widziane
otwarte umysły.

Znajdź swój Dream Team (2h) - Lidia „Mleko” Wawrzyniak
To kolejna edycja zeszłorocznych warsztatów, podczas których przy zupełnie nowych zadaniach poznacie pierwsze
(a może kolejne) osoby z którymi spędzicie Fantasmagorię. Będzie trochę śmiechu, trochę myślenia, a przede
wszystkim będzie fantastycznie.

Przewodnik po koreańskim komiksie internetowym – Anna „Tubka no baka” Małecka
Koreańskie webtoony powoli wychodzą z Azji i stają się coraz popularniejsze, dzięki barwnym kolorom i wygodzie
czytania. Zapraszam na krótki przewodnik, dlaczego warto i od czego zacząć przygodę z webtoonami.

17.00

Konkurs wiedzy z „One Punch Man” – Anna „Tubka no baka” Małecka
Power, get the power! Są bohaterowie lepsi i gorsi, ale najsilniejszy jest tylko jeden. Jeśli nieobce są Ci problemy
braku przeciwników i nadmiaru siły, to zapraszam do zabawy.

18.00

Dwie twarze cosplayu. Czy warto? - Anna „Anuszka" Kręglewska
Cosplay z roku na rok znajduje w Polsce nowych fanów i nic w tym dziwnego, ponieważ jest to fantastyczne,
rozwijające hobby, które zakorzeniło się głęboko w naszej popkulturze. Niestety, każdy medal ma dwie strony. Zanim
przystąpimy do zabawy, warto poznać również tą ciemną stronę mocy.

Jak zorganizować pięciotygodniową podróż do Tokio - Klaudia Domańska
Krótko o tym, jak dostać się, przeżyć i nie zwariować w jednym z najdziwniejszych miejsc na świecie, jakim jest
Tokio.

19.00

Karaoke – Turniej o krzesło 2h - Anna „Riw” Jabczyńska
Uczestnicy karaoke zmierzą się z najpopularniejszym przeciwnikiem zeszłorocznego turnieju. Czy znajdzie się
śmiałek, który pokona zeszłorocznego ulubieńca zarówno w batalii wokalnej, jak i o serca publiczności?
Przekonajcie się o tym sami!

Czy te oczy mogą kłamać? (konkurs, 2h) - Magda „Asbiel” Gronek
Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy oraz, że najbardziej charakterystyczną rzeczą w postaciach z anime są te
nienaturalnie wielkie oczy. Można więc z tego wywnioskować, że dalibyście radę rozpoznać swoje ulubione postacie
po ich oczach. Albo innych częściach ciała…

20.00

Sezon Zima 2016 (2h) - Piotr „Thorrek” Dudek
Hu hu ha! Hu hu ha! Nasza zima zła.” Ale czy na pewno? Prowadzący obejrzał wszystko i podzieli się swoją
subiektywną oceną. Co warto oglądać, a od czego stronić? Przyjdź się przekonaj.

22.00

Przerwa organizacyjna

8.00

Pokaz AMV - Piotr „Thorrek” Dudek
Anime Music Video – filmiki tworzone przez fanów, które promują ich ulubione serie. Czasem gorsze, czasem
lepsze. Mam nadzieje, że te które wyłowiłem, przypadną Wam do gustu.

9.00

Wiedzówka z filmów Ghibli - Klaudia „Nekro” Komosińska
Lubisz „Księżniczkę Mononoke” i „Spirited away”? Widziałeś inne obrazy rodem z najbardziej znanego studia
produkującego anime? To jest konkurs dla ciebie!

10.00

Nastała era – Superbohatera (2h) - Magda „Asbiel” Gronek, Piotr „Thorrek” Dudek, Wiktor „howler” Koliński
Jak Japończycy przedstawiają herosów? Maska, kombinezon, peleryna, czasem różowa kiecka i różdżka, albo
olbrzymi robot. Dbających o pokój w swoim mieście, kraju, planecie, galaktyce. A zresztą – pokażemy ich Wam!

11.00

Czyj to cosplay (konkurs, 2h) - Piotr „Thorrek” Dudek
Każdy lubi cosplay, nie każdy chce się przebierać, ale uwielbiamy je oglądać; zwłaszcza nasze ulubione postacie.
Rozpoznaj za kogo przebrała się osoba na ekranie i z jakiego anime pochodzi.

13.00

Sobota
8.00

Przerwa organizacyjna

9.00

Fantastyczne Kalambury (2h) – Magda „Asbiel” Gronek
Jeśli razem z przyjaciółmi rozumiecie się wręcz bez słów dołączcie to zabawy i wykażcie się kocimi ruchami i
zdolnościami kojarzenia. Sporo śmiechu i dobrej zabawy czeka na wszystkich uczestników, a dla najlepszych
oczywiście nagrody!

10.00

Rekonstrukcja Bitwy Pięciu Armii w systemie „Lord of the Rings Strategy Battle Game” – Tomasz Kaczorek,
Błażej Adamski
Jest to jedna z najbardziej znanych bitew w Trylogii „Władcy Pierścieni” oraz z pewnością największa bitwa
rozegrana w historii konwentu Fantasmagoria! Jeżeli czasem spoglądacie zafascynowani na gry bitewne, ale nie
mieliście dotąd okazji poznać ich zasad – będziecie mieli okazję popatrzeć, jak wygląda rozegranie epickiego starcia
z użyciem figurek i zamienionego w pole bitwy z przeszkodami terenu stołu.

11.00

Fantastycznie Bajkowa Wiedzówka - Anka „Riw”, Irena „X”, Aleksandra ”Kana” Jabczyńskie
Czy wiesz, jakie postacie z innej bajki Disneya pojawiają się w „Krainie Lodu?” Ile córek miał Posejdon? Zapraszamy
do sprawdzenia, ile zapamiętałeś z filmów animowanych Twojego dzieciństwa.

12.00

Seriale animowane, których nie było - Ziemowit „Grid” Lewandowski (Grupa Café Raptor)
Większość tytułów rozpoczyna się od odcinków pilotażowych. Niektóre z nich, skończyły na nich swoją karierę.
Zapraszam na krótką pogawędkę na temat animacji, którym nie udało się przebić i niestety – tak naprawdę nigdy nie
powstały.

13.00

Jak wydać książkę - Maciej Ślużyński, Paweł Majka, moderator rozmowy: Daria Kamińska
Wszystko, czego chcecie się dowiedzieć o wydawniczych realiach, współpracy z redaktorem oraz o tym, co jest
ważne przy pisaniu powieści/opowiadań.

14.00

Wendigo - z czym to się je? - Katarzyna „missMHO” Jusiak
Czy każdy Wendigo jest kanibalem? Czy mają serca z lodu? Poroże? A może macki? Przedstawiony zostanie
tradycyjny obraz potwora zwanego Wendigo oraz to, w jaki sposób zmieniają go inne kultury w swoich
wyobrażeniach książkowych, komiksowych, filmowych i serialowych.

Jak obejrzeć tysiąc seriali i znaleźć chwilę na życie? - Lidia „Mleko” Wawrzyniak
Z serialami jest tylko jeden problem: trwają określoną ilość czasu i aby nie zaburzyć klimatu, nie można ich
przyspieszać w nieskończoność. Z drugiej strony nie powinniśmy zapominać o naszej szarej codzienności. Jeśli
chcesz posiąść dar bilokacji i nie musieć rezygnować z przyjemności na rzecz obowiązków (i na odwrót), a
jednocześnie osiągnąć swoje cele, zapraszam.

15.00

Prelekcja gościa konwentu: Dlaczego Gwiezdne wojny mają rację? Irracjonalność w SF – Paweł Majka

Cosplay dla początkujących, czyli jak zostać polską Yayą Han w 10 prostych krokach
- Anna "Anuszka" Kręglewska
Cosplay to wspaniałe hobby, ale czasami mnogość materiałów, technik i problemów może przerażać początkujące
osoby. Nie taki diabeł straszny, jak go malują! Przyjdźcie i dowiedzcie się, jak zostać gwiazdą cosplayu!

Przerwa organizacyjna

15.00

16.00

Spotkanie autorskie z gościem konwentu Pawłem Majką – moderator Iza „Pani Od Kotów” Budzyńska

Lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami. Temat: smoki
- Artur „Arturo” Adamski, Anka ”Riw” Jabczyńska, Grupa Mantykora
Prelekcja w konwencji lekcji z Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwartu o smokach nie tylko ze świata Harrego
Pottera ale także świata fantastyki.

Przerwa organizacyjna

16.00

17.00

Nowości filmowe i serialowe 2016/2017 - Ziemowit „Grid” Lewandowski (Grupa Café Raptor)
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że najbliższe lata będą obfitować w tytuły, które mogą okazać się bądź
perełkami, bądź pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Zapraszam na uporządkowanie wiedzy dotyczącej nowych
produkcji.

„Horyzont” – Nowy, autorski system fabularny - Krzysztof "Vitalius" Pawłowski
Przedstawienie autorskiego systemu fabularnego w zaawansowanym stadium rozwoju. Świat po inwazji obcej rasy,
która okazuje się nie być wcale taka obca. Polska w tym uniwersum jest jednym z ważniejszych, jeżeli nie
najważniejszym "graczem".

Siedem - Magda „Asbiel” Gronek
W anime często zaobserwować można wpływy innych kultur, wątki religijne czy historyczne. Jednym z nich jest
motyw Siedmiu Grzechów Głównych, na którym opiera się kilka całkiem ciekawych serii anime czy mang, takich jak
„Fullmetal Alchemist” czy „Nanatsu no Taizai”.

17.00

18.00

Nie mam co czytać. Jak żyć? - Daria Kamińska
Czy polska fantastyka to tylko Sapkowski, Pilipiuk i Ćwiek? Czy świat się kończy wraz z „Pieśnią Lodu i Ognia”?
Przyjdź i przekonaj się, jak wiele książek masz do przeczytania.

Assassin's Creed: Gra, Książka, a Rzeczywistość - Oskar „Agnar” Uganowski
Czy zastanawialiście sie może, jak wyglądałby współczesny asasyn? W co byłby odziany i jaką bronią by się
posługiwał i jaką przydatna umiejętność by posiadał? Razem stwórzmy własnego asasyna!

Niezapomniane melodie - Magda „Asbiel” Gronek, Wiktor „howler” Koliński
Jak co roku na naszym konwencie chcemy przedstawić Wam nasze ulubione rytmy rodem z japońskich seriali
animowanych. Tym razem postanowiliśmy sięgnąć po muzykę, która nie zaginęła w tle. Zapraszamy na krótki
przegląd - naszym zdaniem - najlepszych tematów muzycznych z anime.

18.00

19.00

Prozopagnozja, atak sobowtórów i inne neurodziwy - Marta „Kość” Kościjanczuk
Prezentacja wybranych przypadków neurologicznych schorzeń związanych z procesami poznawczymi.

Bajkowe karaoke - Anna „Riw” Jabczyńska
Uwielbiasz nucić piosenki z anime? A może nie możesz rozstać się z „Let It Go” z „Krainy Lodu”? Jeśli tak, ten
konkurs jest dla Ciebie! Zapraszam do bitwy na głosy!

Pierwsza miłość w liceum – wersja japońska - Magda „Asbiel” Gronek
Czyż to nie najlepszy czas, aby porozmawiać o romansach, tak tuż przed Walentynkami? Animowane romanse o
nastolatkach mogą przecież ukrywać w sobie te cudowne chwile, rozgrzewać nasze serca… albo okazać się totalną
katastrofą i skutkować pragnieniem pozostania w celibacie do końca życia. Poznajcie więc kilka tych bardziej lub
mniej udanych historii o miłościach z czasów młodości.

19.00

20.00

Cuda na kiju, czyli nowe przyszło – o awangardowym nurcie new weird w kontekście ogółu literatury
fantastycznej - Bartek Gruszczyński
Prelekcja ma na celu przedstawienie historii nurtu new weird z uwzględnieniem kamieni milowych na drodze jego
literackiego rozwoju, omówienie manifestu i nakreślenie norm rozwojowych rzutujących na przyszłych autorów
tegoż. Wszystko to w oparciu o konkretne przykłady literackie, również spoza konwencji fantastycznych, od Bruno
Schulza i pisarzy wcześniejszych do najnowszej twórczości Sofii Samatar włącznie.

Od zera do bohatera? - Magda „Asbiel” Gronek
Każde anime musi mieć jakiegoś głównego bohatera, którego przygodom się przyglądamy, bez którego nie
wyobrażamy sobie tejże historii. Jednak czasem ten bohater po prostu ginie w tłumie dużo ciekawszych postaci
pobocznych i wolelibyśmy, by historia była właśnie o nich… Zapraszam do dyskusji o tym, co sprawia, że jednego
bohatera uwielbiamy wszyscy, a na innego patrzeć się po prostu nie da.

20.00

21.00

Teorie spiskowe w praktyce - Daria Kamińska
Czy Iluminaci mogą rządzić światem? Co to jest chemtrails? Czy GMO jest zagrożeniem dla naszego zdrowia? Na
te i inne pytania odpowiem z perspektywy nauki.

Przerwa organizacyjna

21.00

Pozostałe atrakcje programowe:
LARP-y – sala 512, sobota, 13 lutego 2016
00.00 – 2.00 Metro 2033: Posterunek szkoleniowy - Artur „Arturo” Adamski, grupa Mantykora
W świecie po nuklearnej zagładzie, gdzie ludzie zmuszeni są do życia pod ziemią, jest wiele zagrożeń. Granice metra, a także poszczególnych
stacji muszą być cały czas strzeżone. Dlatego każdy przechodzi szkolenie na posterunkach szkoleniowych i dlatego wy dziś też je przejdziecie.
Waszym nauczycielem i egzaminatorem będzie dowódca obrony naszej stacji Sasha, postarajcie się i nie zawiedźcie jego oczekiwań! Uwaga!
Wymagany jest strój w klimatach Metro 2033.
3.00 – 5.00 Międzynarodowe obrady – szansa na ratunek czy śmiertelna pułapka?
- Wojciech „Grzybu” Korzybski
Rok 2021. Europa jest w rozpadzie. Toczone są liczne wojny i rewolucje. Lecz nadchodzi zagrożenie, które powstrzymać może tylko wspólnota.
Zjednoczenie wszystkich pod jednym sztandarem okaże się trudne i… groźne.
6.00 – 7.00 Metro 2033: Posterunek szkoleniowy - Artur „Arturo” Adamski, grupa Mantykora
12.00 – 15.00 Puk, puk - Marta „Anastasia” Gebru, Artur „Arturo” Adamski
Połowa XX wieku. W dziwnym laboratorium spotyka się grupka ludzi. Każdy z nich dostał bardzo podobny list. Od kogo? Dlaczego? Jakie
tajemnice kryje to miejsce? Do tego muszą dojść sami…
16.00 – 18.00 Malowany świt ludzi - Marta „Anastasia” Gebru
Bunt ludzi jest już historią. Roboty przejęły władzę. Była jedna rzecz, której maszyny zawsze zazdrościły ludziom – wyobraźnia. Wraz z
powstaniem Kreatora i ta słabość została wyeliminowana. Od zawsze było tak, że ludzie tworzyli rzeczy piękne, a maszyny – doskonałe. Teraz
udało się to połączyć.
Uwaga! Zapisy na LARP-y w punkcie informacyjnym podczas trwania konwentu.
RPG
piątek, 12 lutego:
19.00 W świetle jesteście bezpieczni – sesja w świecie Fallout - Zuzanna „Silver” Liske (sala 512)
22.00 Sesja RPG (w świecie Warhammer/Neuroshima/Savage Worlds - Evernight) - Adam „Ragnar” Komosa (sala 502, wiek 15+)
23.00 Sesja RPG (w świecie Warhammer/Neuroshima) - Tomasz „Antoś” Antosik (sala 502)
sobota, 13 lutego:
18.00 Sesja RPG (w świecie Warhammer/Neuroshima) - Tomasz „Antoś” Antosik (sala 502)
18.00 Sesja RPG (w świecie Warhammer/Neuroshima/Savage Worlds - Evernight) - Adam „Ragnar” Komosa (sala 502, wiek 15+)
Uwaga! Zapisy na sesje RPG w punkcie informacyjnym podczas trwania konwentu.
Pokój gier, aula MOK
od 17.00, piątek Dziesiątki gier planszowych i karcianych do wypożyczenia. Tłumaczymy gry!
od 10.00, sobota Ekspozycja sprzętu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do badania bodźców i czasu reakcji, scena w auli MOK,
00.00 Miły Mroczny Władca zaprasza: Nocna sesja w ekskluzywną grę planszową nie do wypożyczenia: „Descent” oraz „Arcadia
Quest” – Magda „Asbiel” Gronek, Piotr „Thorrek” Dudek
Uwaga! Zapisy na ekskluzywne, nocne sesje gier w punkcie informacyjnym!
Strefa militarna, sala 418
Przez cały czas trwania konwentu działać będzie sala militarna przygotowana przez grupę Fala PMC, a w niej pokazy, mini prelekcje i ciekawe
eksponaty militarne. Godziny mini prelekcji: 18.00, 20.00 (piątek), 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 (sobota).
Atrakcje czynne przez cały czas trwania konwentu
Wystawa makiet pojazdów, statków oraz scen z "Gwiezdnych Wojen", stworzonych przez Krzysztofa Wilczyńskiego – Duża Galeria MOK
Strefa stoisk konwentowych – hol MOK
Fantastyczna Kawiarenka Konwentowa – obok Dużej Galerii MOK
Inne ważne miejsca i atrakcje:
Świat magii i czarodziejstwa. Zimowa Gildia Magów - warsztaty dla młodzieży, 10 lutego 2016, 10.00, Filia nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta
Gniezna, ul. Staszica 12a – Ewa Jaworska, Magdalena Karpińska
Świat magii i czarodziejstwa. Szkoła czarodziejek i czarodziejów im. Harrego Pottera – impreza fantastyczna dla dzieci, 12 lutego 2016,
10.00, Wypożyczalnia dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, ul. Mieszka I 15 – Ewa Jaworska, Magdalena Karpińska
Malowanie twarzy dla najmłodszych (i nie tylko) – sobota, 11.00 – 13.00, hol MOK
Gra konwentowa – zapisy w Informacji. Początek: piątek, 18.00 przy Informacji.
Mimo iż konwenty ofiarują szeroką gamę rozrywek, to nadal zdarza się, że po prostu nie wiesz, gdzie masz się podziać. Albo też chcesz wygrać
nagrodę w konkursie, jednak w niczym nie czujesz się dość dobry. Gra konwentowa może być rozwiązaniem tych problemów. W trakcie dwóch
dni konwentu każdy uczestnik otrzyma niestandardowe zadania, w których będzie musiał się wykazać różnymi zdolnościami (kreatywnością,
spostrzegawczością, inteligencją). Jak to na konkursie - będą i nagrody!
Informacja konwentowa – koło portierni MOK
Sleep room – sala 423
Sleep room VIP (dla orgów, wolontariuszy i cosplayeró
ów) - sala 514

