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Den kanadensiska speldesignern Alex Roberts
hedersgäst på Ropecon
Alex Roberts, kanadensisk speldesigner och skribent, är hedersgäst vid
rollspelsevenemanget Ropecon. Roberts, som är bosatt i Ottawa, designar brädspel
och levande rollspel. Hon är också känd för podcasten Backstory, i vilken hon
intervjuar personer som arbetar inom spelindustrin, samt för sin oändliga och
genuina rollspelsenergi.
Alex Roberts har besökt otaliga konferenser i Nordamerika och talat om bland
annat queer design i spel där man behandlar romanser, sexualitet och andlighet.
Spelet Star Crossed som hon designat för två spelare samlade i år in 800 % av sitt
mål med hjälp av gräsrotsfinansiering.
Bland de spel som Roberts har arbetat med finns bland annat Sig: The City
Between, Dialect, Damn the Man Save the Music!, Threadbare och Misspent Youth:
Sell Out With Me. För stunden arbetar Roberts vid Bully Pulpit Games som
produktionskoordinator, där hon arbetar med att utveckla tryggheten inom
gemenskaper med hjälp av spelevenemang.
Alex Roberts älskar konst som inte är perfekt, tystnad och de sällsynta
möjligheterna hon har att sitta och läsa i solskenet. Det här är Roberts’ första besök
på Ropecon och i Europa, och hon ber alla vänligen om att tipsa henne om hur man
hittar Helsingfors’ dolda pärlor.

Ropecon 2018
Ropecon, Europas största rollspelsevenemang som ordnas med frivillig arbetskraft,
hålls 27–29 juli 2018 i Mässcentrum i Helsingfors. Den tre dagar långa spelfestivalen
som har ett omfångsrikt och mångsidigt program planeras och genomförs från
början till slut av rollspelare för rollspelare. Som bakgrundsorganisation för
evenemanget står Ropecon ry, vars syfte är att främja och utveckla den finländska
rollspels-, kortspels-, brädspels- och miniatyrspelshobbyn.
Foton – Alex Roberts:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/42620955701/in/
album-72157662048730757/
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/42620955321/in/
album-72157662048730757/
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Bildbank:
https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757
Evenemangets webbsidor för media:
https://2018.ropecon.fi/medialle/
Ytterligare information:
viestinta@ropecon.fi
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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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