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En  nordisk  konferens  för  levande  rollspel  för  samman  branschens  bästa  i  Finland  
  
Solmukohta,  den  gemensamma  nordiska  konferensen  för  levande  rollspel  för  samman  460  professionella  
levande  rollspelare  i  Finland  i  mars.  Konferensen  arrangeras  årligen  i  tur  och  ordning  mellan  de  nordiska  
länderna  (förutom  Island).  Finland  fungerar  som  värdnation  för  femte  gången.  
I  år  firar  Solmukohta  sitt  20:e  år  genom  att  arrangera  en  fyra  dagars  konferens  på  M/S  Silja  Symphony,  med  
en  kryssning  i  nordisk  anda  mellan  Helsingfors  och  Stockholm.  Datumen  för  evenemanget  är  9.3.  -  
13.3.2016.  
  
Nordic  Larp,  nordiskt  levande  rollspel,  är  en  stil  av  levande  rollspel  som  har  fötts  i  norden  som  betonar  
inlevelse,  skapandet  av  upplevelser  och  ofta  följer  en  stark  konstnärlig  vision.  Stilen  har  spridits  världen  runt  
likt  en  löpeld  och  fångar  forskarnas  intresse  ända  från  USA  till  Palestina.  
  
Evenemanget  “A  week  in  Finland”  (4.-9.3.2016)  som  sker  före  konferensen  samlar  ett  hundratal  personer  i  
Helsingfors  under  sex  dagar.  Under  veckan  före  Solmukohta  sker  en  rad  händelser,  såsom  publicerandet  av  
den  engelska  versionen  av  rollspelet  “Myrskyn  Sankarit”  av  finska  Mike  Pohjola,  samt  utspelandet  av  det  
internationellt  efterlängtade  levande  rollspelet  “End  of  the  Line”  av  White  Wolf  Publishing.  
  
Förhandsevenemanget  samlar  även  inhemska  och  utländska  yrkesmänniskor  som  använder  rollspel  inom  
pedagogik  och  utbildning:  på  torsdagen  8.3.  arrangeras  heldagskonferensen  Edularp  Conference  Helsinki  i  
Aalto  universitetets  utrymmen  i  Arabia.  
  
Under  huvudkonferensen  hålls  ett  brett  utbud  av  program,  från  föreläsningar  och  presentationer  till  levande  
rollspel.  Claus  Raasted  kommer  att  föreläsa  om  sitt  sensationella  evenemang  “College  of  Wizardry”  vilket  har  
fått  många  fans  online.  I  spelet  fick  spelare  leva  sig  in  i  en  Harry  Potter-liknande  skola  för  magiker  som  
utspelade  sig  i  ett  äkta  slott.  Raasted  kommer  även  att  delta  som  hedersgäst  i  det  finska  rollspelskonventet  
Ropecon,  vilket  är  det  största  rollspelskonventet  i  norra  Europa.  Ropecon  ry  är  även  en  av  
samarbetsparterna  som  arrangerar  Solmukohta  2016.  
  
Norrmännen  Magnar  Grønvik  Müller  och  Martin  Nielsen  kommer  att  arrangera  upp  deras  populära  levande  
rollspel  “Fallen  Stars  –  Falne  stjerner”  för  konferensdeltagarna.  I  spelet  gestaltar  deltagarna  övergivna  
föremål  i  en  loppmarknad,  där  de  oroar  sig  över  morgondagen  och  längtar  tillbaka  till  en  tid  då  de  ännu  hade  
ett  värde.  Spelet  använder  black  box-tekniker  som  är  vanliga  inom  scenkonsten,  där  ljus,  ljud  och  vanliga  
föremål  används  för  att  skapa  en  påtaglig  upplevelse  för  spelare.  
  
Niina  Niskanen  och  Simo  Järvelä  som  har  designat  populära  nordiska  levande  rollspel  som  Neonhämärä  
och  Tonnin  Stiflat  förklarar  och  öppnar  upp  världen  av  stadsrollspel,  som  är  populära  och  trendiga  i  Finland.  I  
stadsrollspelen  för  spelarna  ut  spelvärlden  på  gator,  barer  och  cafén  runt  om  i  staden,  utan  att  människorna  
runtomkring  är  medveta  om  att  ett  rollspel  äger  rum  överhuvudtaget.  Folk  som  lever  sina  vanliga  liv  och  
samtidigt  agerar  som  en  bakgrund  till  ett  levande  rollspel  innebär  unika  utmaningar  för  speldesignen.  
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Bildens  upphovsperson:  Tuomas  Puikkonen,  Neonhämärä  levande  rollspel  fra  Niina  Niskanen  och  Simä  
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Bildens  upphovsperson:  Christina  Molbech,  College  of  Wizardry  
  
Solmukohta:  http://solmukohta.org  
A  Week  in  Finland:  http://solmukohta.org/index.php/AWiF/  
Edularp  Conference  Helsinki:  http://solmukohta.org/index.php/Edularp/  
J.  Koljonen,  Introduction  to  Nordic  Larp:  http://nordiclarptalks.org/introduction-to-nordic-larp/  
    
Mer  information:  
Maija  Hannula  Thorhauge  
Artistic  Director  -  Solmukohta  2016  
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