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Ropecon firar 25-årsjubileum och gemenskap
Rollspelsevenemanget Ropecon ordnas för 25:e gången den 27–29 juli 2018 i
Mässcentrum i Helsingfors. Temat för i år är liv och gemenskap. Evenemanget
förväntas få cirka 4 000 besökare.
Grunden för Ropecon ligger i spelarnas gemenskap: evenemanget planeras och
genomförs från början till slut av rollspelare för rollspelare. Bakom Ropecon
och dessa många delområden finns också många olika gemenskaper, såsom
spelföreningar och grupper.
– Spelintresset är en del av spelarnas och deras anhörigas liv, och ett sätt att
hantera olika skeden av livet och frågor kring det. Det här spelintresset varierar
enligt spelarna och deras omvärld, sammanfattar Emi Maeda och Kristiina
Mannermaa, två av huvudarrangörerna för årets Ropecon.
Ropecon är det största rollspelsevenemang i Europa som ordnas med
volontärarbete och för samman hobbyspelare och professionella aktörer inom
branschen. Utöver spel och turneringar innehåller programmet föreläsningar,
paneldiskussioner och workshoppar om ämnen som rör rollspel. Under Ropecon
delas två årliga priser ut för främjande av rollspel i Finland: Den gyllene draken och
årets spelgärning. Under evenemanget publiceras varje år många olika verk inom
spelbranschen, från brädspel till rollspelsteorier. Temat för 2018, liv och gemenskap,
syns bland annat i det mångsidiga programmet.
Varje år deltar cirka 800 frivilliga i arrangerandet av Ropecon. Som
bakgrundsorganisation står Ropecon ry, vars syfte är att främja och utveckla
den finländska rollspels-, kortspels-, brädspels- och miniatyrspelshobbyn.
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—
Ropecon, Europas största rollspelsevenemang som arrangeras på frivillig basis,
ordnas 27–29.7.2018 i Mässcentrum i Helsingfors. Evenemanget förväntas få över
4 000 besökare. Den tre dagar långa spelfestivalen, med sitt stora utbud av olika
former av program, planeras och förverkligas från början till slut av rollspelare,
för rollspelare. Bakom evenemanget står organisationen Ropecon ry, vars syfte
är att främja och utveckla den finländska rollspels-, kortspels-, brädspels- och
miniatyrspelshobbyn.
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