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Futakko

14.7.
p.M.

authorized finncon-baltcon 2001 conzine
Atorox Neptunus-novellille

Johanna teki sen taas!!!
Johanna Did It Again !!!
Pääkirjoitus

Seitsemäs kerta toden sanoo! Futakko onnittelee sf-mestaria!!!
Congratulations, Johanna!!! Winner takes it ALL!!!

Ilmestyminen

Futakko ilmestyy conin ajan kahdesti päivässä / Published twice a day.

Lehdentekijät

Pekka Sirkiä, päätoimittaja / Editor-in-chief. (Huom! Ei puheluita.)
Hanna Reinikainen, toimitussihteeri / Sub-editor, phone 050 582 1885.
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Pikahaastatteluja

Foto: Hanna Reinikainen

Vuonna 1979 aloittaneen Ansiblen päätoimittaja
David Lanford tekeeTerry Pratchettin tuotannosta
kirjaa.

—Ajatella, että tulen näin kauas kotoa vain mennäkseni sitten kävelykadulla baariin, jossa on
seinällä kuva kuninkaallisesta perheestä, David
Langford naureskelee.
Englantilainen David Langford, science fictioniin
erikoistunut freelancer-kirjoittaja, on nyt ensimmäistä kertaa Suomessa ja Finnconissa.
—Todella hienoa, että minut kutsuttiin, en olisi
ikinä uskonut tulevani vielä joskus käymään
Suomessa. On todella mielenkiintoista tulla tällaisiin tapahtumiin ja tavata ihmisiä, nähdä minkälaisia
kasvoja sähköpostiosoitteiden takana oikein
luuraa. Kävisin kovin mielelläni enemmänkin
ulkomailla erilaisissa tapaamisissa, mutta tiedäthän
nämä freelancerin tulot…, Langford hymyilee.

Langford on ehkä parhaiten tunnettu
tieteisfantasiaan keskittyvän uutislehti Ansiblen
kustantajana.
—Kun aloitin yli 20
vuotta sitten, lehteä
painettiin ehkä joku
200 kappaletta. Nyt
jakelussa on noin
nelisentuhatta paperiversiota ja lisäksi lehteä julkaistaan internetsivuillani. Lukijoita on
aina Australiassa asti.
Langford on hyvin
tuottelias kirjallisesti.
Hänen kynästään on
lähtenyt satoja erilaisia scifi-aiheisia artikkeleita ja
arvosteluja, ja hän on erittäin ansioitunut novellikirjailija. Tällä hetkellä työn alla on kirja, joka sisältää
Terry Pratchettin tuotantoon liittyviä pähkinöitä.
Pratchett-quiz ilmestynee ensi kesänä.

Foto: Hanna Reinikainen

David Langford esitelmöi sunnuntaina kello 13.00
salissa C1, otsikolla ”Fun with senseless violence”.
Uusimman Ansiblen voi käydä lukemassa osoitteessa www.ansible.demon.co.uk.

Vulkaaninainen katsoo Xenaa
Kuka olet?
—Mari-Pilvi Junikka, 22-vuotias artenomi-opiskelija. Työskentelen Finnconissa yleisvastaavana.

Kuinka päädyit Finnconiin?
—Olen täällä työharjoittelussa. En halunnut harjoitteluun vaatetusalalle, vaan hain jotain vähän erikoisempaa.
Suhteesi science fictioniin?
—Katson paljon TV-sarjoja ja elokuvia, luen myös
paljon sarjakuvia. Erityisesti tykkään Star Trekistä
ja Xena on tietenkin hieno, vahva naishahmo.
Mitä aiot katsella ja kuunnella Finnconissa?
—En tiedä ehdinkö mihinkään, töiden kanssa on
aika kiire. Toni Jerrmanin sunnuntainen alustus
animesta kuitenkin kiinnostaisi kovasti. Niin ja
naamiaisiin aion tietysti mennä.

Toimisto & haastattelut

Päärakennuksen aulassa / Interviews at the lobby of main building.

Futakon puhelinnumero

Voit soittaa juttuvihjeesi toimitussihteerille, p. 050 582 1885.
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