Tiedote

Helsinki 24.2.2020

ropecon.fi / 24.–26.7.2020
#ropecon2020 #ropecon

Roolipelitapahtuma Ropecon järjestetään 24.–26.7.2020
Roolipelitapahtuma Ropecon järjestetään 24.–26.7.2020 Helsingin Messukeskuksessa.
Järjestyksessään 27. Ropecon on Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä
roolipelitapahtuma. Tapahtumaan odotetaan reilua 5000 kävijää ja se on avoin kaikille
aihepiiristä kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin konkareillekin.
Kolmepäiväisen pelifestivaalin avaa perjantaina Suomen Kulttuurirahaston tuella nyt jo
kolmatta kertaa järjestettävä akateeminen seminaari. Itse viikonlopun varsinaiseen
ohjelmaan kuuluu pelaamisen ja peliturnausten lisäksi luentoja, paneelikeskusteluja,
työpajoja ja muita roolipeliaiheisia ohjelmanumeroita. Ropeconissa myös julkistetaan
vuosittain useita pelialan teoksia.
Ropeconissa jaetaan vuosittain kaksi palkintoa roolipeliharrastuksen edistämisestä
Suomessa: roolipelialan vaikuttajalle elämäntyöpalkintona myönnettävä Kultainen
lohikäärme sekä ansiokkaasta projektista, toiminnasta tai julkaisusta myönnettävä
Vuoden peliteko.

Ropecon 2020 valmistautuu maailmanloppuun ja vampyyreihin
Ropeconin 2020 teema on maailmanloppu. Maailmanlopun odottaminen, siitä
selviytyminen ja sen estäminen, sekä kaikki muu sitä sivuava tulee varmasti näkymään
niin ohjelmien aiheissa kuin tapahtuman yleisessä ilmeessäkin.

“Maailmanloppu toimii niin sarjoissa, leffoissa, kirjoissa kuin myös roolipeleissä isona
elementtinä, jota usein tarinan sankarit lähtevät estämään. Ropeconissa teemaa voidaankin
pohtia monelta eri kannalta, oli se sitten sankarjoukon matka estämään maailmanloppu tai
elämä maailmanlopun jälkeisessä maailmassa. Mehän esimerkiksi elämme dinosaurusten
näkökulmasta post-apokalyptisessa maailmassa.”
- Merli Juustila, yksi Ropeconin 2020 pääjärjestäjistä

Vampire: The Eternal Struggle –korttipelin EM-kilpailut Ropeconiin
Ropecon on saanut kunnian järjestää suositun Vampire: The Eternal Struggle –
keräilykorttipelin EM-kilpailut vuoden 2020 Ropeconissa. Turnauksen saapuminen
Ropeconiin julkistettiin kauden 2018–2019 EM-kilpailuiden yhteydessä Pariisissa. Samassa
turnauksessa Suomen joukkueen pelaajista kaksi pelasi tiensä finaalipeliin ja voittajaksi
selviytyi Suomen Otso Saariluoma. Lajin vuoden 2019–2020 European Grand Prix –kauden
viimeiseen osakilpailuun sekä päätösturnaukseen odotetaan osallistujia ja kannattajia eri
puolilta Eurooppaa.

Ropecon 2020

Euroopan suurin vapaaehtoisvoimin järjestettävä roolipelitapahtuma Ropecon
järjestetään jo 27. kertaa Helsingin Messukeskuksessa 24.–26.7.2020. Kolmipäiväinen
tapahtuma kokoaa yhteen sekä harrastajia että alan ammattilaisia ja tarjolla on
monipuolinen kattaus ohjelmaa. Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Ropecon ry,
jonka toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja
miniatyyripeliharrastusta. Vuoden 2020 tapahtuman teemana on maailmanloppu.

Medialle: https://2020.ropecon.fi/medialle/
Kuvapankki: https://www.flickr.com/photos/ropeconmedia/albums/72157662048730757

Lisätietoja tapahtumasta antavat:
paajarjestaja@ropecon.fi
viestinta@ropecon.fi

