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Skandaali
lauantaina!!!
Hannu Blommila
riisui VAIN
paitansa...

Finnconin virallinen tiedotuslehti
Lisää ohjelmamuutoksia *Even more Changes
* Su 11.7. C1:n ja C4:n ohjelmat vaihtavat paikkaa
klo 13-15 [Sunday: C1 and C4 programs will be
changed with each others at 1-3 p.m.]
* Kaikkiin Kaffeklatch-tilaisuuksiin mahtuu vielä!!!
Ilmoittautuminen infotiskillä. Kertauksen vuoksi
sunnuntain K-klatchit: Robin Hobb 13-, Gwyneth
Jones 15-, ja John Clute & Toni Jerrman 12elikkä juo kaffetta kunniavieraan kanssa ja juttele
mukavia!!! [There is free places available still with
the Guests of Honour at Kaffeklatch - please ask
reservations at Info Desk]
* Suuri valokuvakavalkadinumero eli Futakko #4,
ilmestyy iltapäivällä!!! -- The Great Foto Gallery
Issue of Futakko #4 will be published in the
afternoon!

C

onitea ylpeänä tiedot
taa: Conin kävijämäärä ylitti eilen 3000!!! Ja
anime-musiikkivideoita
kävi katsomassa noin 900
fania!!! Just Great!!!!!!!!!!!!

Vampira voitti vyötärönmitalla

H

Pukukilpailun kunniamaininnat vastaanottivat Petri
Hiltunen ja Hannele Parviala Enigma- ja Toinen Äiti puvuillaan. Esityssarjan voitti Suomen Tieteistanssijat
(STt) performanssillaan ”Vampyyriperhosen pyydystys”.
The Masquerade Winner was ms Mari-Pilvi Junikka as 1960s’ classic ‘Vampira’ character.
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eaven and Hell -bileet huipentuivat perinteisen kovatasoiseen naamiaiskisaan.Upeiden pukukokonaisuuksien joukosta tuomaristo valitsi voittajaksi Mari-Pilvi
Junikan Vampira-asun. Mari-Pilvi ihailee Vampiraa suuresti ja käsityötieteen opiskelijana hän on valmistanut
asunsa alusta alkaen itse. Iloinen voittaja juhlisti menestystään kuohuviinillä.

“I'm a total SF addict”

K

uudetta kertaa Finnconissa vieraileva ruotsalainen Robert Högberg myöntää
addiktionsa: – I don't consider it as a problem really.

Robertin suomenmatkojen innostajana ovat toimineet suomalaiset juuret ja ystävät. – Lisäksi Finnconit edustavat mielenkiintoisempia scifiä kuin mainstream-painotteisemmat
ruotsalaisconit. Ulkomaalaiselle yleisölle Finnconin ei tarjoa
yhtä paljon vaihtoehtoja, ja Robert onkin eniten kiinnostunut
kunniavieraista. Yleensä hän yrittää lukea jotain jokaiselta
vieraalta ennen conia.
Isältään kiinnostuksen scifiin perinyt 26-vuotias Robert on
harrastanut alaa jo kohta kaksi vuosikymmentä. Coneissa hän
aikoo käydä jatkossakin; ensi kesänä on vuorossa Glasgow'n
Worldcon.

Fabulous con pictures available soon at
http://www.everholt.org/finncon2004/

I

llan naamiaisjuhla keräsi Ilokiven lähes täyteen. Juhlijoita oli jopa yli 700. Tunnelma
oli varsin hikinen, mutta sitäkin rennompi. Scifi-Loungeen ja Fetsh Clubiin jakautuneet
kahden kerroksen bileet tuntuivat olevan yleisön mieleen. – Hyvä meininki, lienee kommentti, joka useimmiten kantautui toimituksen korviin juhlahumun seasta.
”Enigma”

”Toinen
Äiti”

Kuva: J. Kurki

”Vampyyriperhosen
pyydystys” (STt)
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