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Rollspelsevenemanget Ropecon anordnas 24–26.7.2020
Rollspelsevenemanget Ropecon anordnas 24–26.7.2020 i Mässcentrum i Helsingfors.
Ropecon, som i år ordnas för 27:e gången, är det största rollspelsevenemanget i Europa
som anordnas med volontärarbete. Drygt 5 000 personer förväntas besöka evenemanget,
som är öppet för alla intresserade, såväl nybörjare som gamla rollspelsrävar.
Den tre dagar långa spelfestivalen inleds nu för tredje gången med ett akademiskt
seminarium som fått understöd av Finska Kulturfonden (Suomen Kulttuurirahasto). Till
veckoslutets egentliga program hör utöver spelande och spelturneringar också
föreläsningar, paneldiskussioner, verkstäder och andra spelrelaterade programnummer.
Under Ropecon offentliggörs varje år också flera verk från spelbranschen.
Två priser delas årligen ut under Ropecon för främjande av rollspelshobbyn i Finland:
Den gyllene draken ges som livsverkspris till en inflytelserik person inom
rollspelsbranschen och Årets spelgärning delas ut till ett ambitiöst projekt, en
verksamhet eller en publikation.
Ropecon 2020 förbereder sig för världens undergång och vampyrer
Temat för Ropecon 2020 är världens undergång. Väntan på världens undergång, hur man
överlever den och förhindrar den och allt annat som berör domedagen kommer
säkerligen att synas både i programmet och i evenemangets allmänna profil.
”Världens undergång fungerar som stort element i både serier, filmer, böcker och rollspel, och
ofta är det då hjältarna i historien som ger sig av för att stoppa undergången. Under Ropecon
kan temat tolkas på många olika sätt, allt från hur ett gäng med hjältar kan hindra världen
från att gå under till hur världen kan tänkas se ut efter apokalypsen. Ur dinosauriers synvinkel
lever vi ju faktiskt i en postapokalyptisk värld.”
- Merli Juustila, en av huvudarrangörerna för Ropecon 2020

EM i kortspelet Vampire: The Eternal Struggle under Ropecon
Ropecon har fått äran att ordna Europamästerskap i det populära kortspelet Vampire:
The Eternal Struggle under årets Ropecon. Nyheten om att turneringen kommer äga rum
under Ropecon offentliggjordes i samband med EM i Paris under spelsäsongen 2018–2019.
Under samma turnering lyckades två av det finska lagets spelare ta sig till final, och den
slutliga vinnaren var Otso Saariluoma från Finland. Till det sista delmomentet i 2019–2020
års European Grand Prix och den avslutande turneringen väntas deltagare och supporters
från olika håll i Europa.
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Europas största rollspelsevenemang som anordnas med volontärarbete, Ropecon,
anordnas 24–26.7.2020 i Mässcentrum i Helsingfors. Det tre dagar långa evenemanget för
samman både hobbyspelare och experter inom branschen, och programmet som dukas
fram är mångsidigt. Som bakgrundsorganisation för evenemanget står Ropecon ry, vars
verksamhetssyfte är att främja och utveckla den finländska rollspels-, kortspels-,
brädspels- och miniatyrspelshobbyn. Temat för årets evenemang är världens undergång.
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