🐰 Call for scenarier til Con2 2023 🐰
Regitze: Okay. Så i år er det vores tur til at finde scenarier…
Scooter: Ja da… hvordan gør man det?
Regitze: Jamen Thais plejer at være sur og komme med fakta, og Devin plejer at være super
glad og spraglet, og komme med info om arrangementet generelt.
Scooter: okay?
Regitze: sååå…..skal jeg være den sure arrangør, eller skal du være den sure arrangør?
Scooter: Jeg kan godt prøve at være sur.. så må vi se om jeg kan finde ud af det..
Regitze: super!

Regitze: Heeeej dejlige con2 kaniner! Så er det igen tid til en con! Vores første fuldtallige
con siden…
Scooter: Ja teknisk set siden 2019, med mindre man tæller conline med!

Regitze: ja da! Hvor bliver det fedt!
Scooter: Arrangementet kommer til at foregå den sidste weekend i Januar, ergo uge 4,
ergo d. 27. - 29. Januar.

Regitze: Jaja men folk skal da også have at vide hvilke fede ting der skal ske! Con2 er jo en
samling af de allersødeste spillere, der sidder en hel weekend og spiller scenarier, brætspil,
brætspilsturneringer, spiser aftensmad og hygger mega meget!
Scooter: Det lyder dejligt :|

Regitze: JA! Deltagerne kan også være med til at sætte ting op selv!
Scooter: Hvad mener du med det?

Regitze: Hvis man har en idé et en turnering, en aktivitet, en workshop, en leg, en
fællessang, et figurspil, eller hvad end folks fantastiske fantasier kan finde på, skal man
skrive til rollespil@con2.dk inden d. 23/10 2023
Scooter: Con2 lyder sørme godt. Hvem kan være med på sådan en con?

Regitze: Alle kan være med! Du behøver ikke have erfaring med rollespil, eller kende nogen
på connen. Du kan bare komme som du er <3 Jeg kendte ikke nogen på min første con, men
folk er virkelig søde til bare at falde i snak med hinanden, og invitere sig med til at spille
brætspil!
Scooter: Det er alt sammen meget fint, men vi har jo ikke noget sted at holde det..

Regitze: Endnu! Vi er stadig i dialog med skolen fra sidste con! det skal nok gå det hele :)
Scooter: Okay, men så mangler vi scenarier! Kan thais ikke bare trylle sådan nogle
frem igen?

Regitze: Ej Scooter! Thais er en magisk mand, men scenariefremtrylning er over hans evne.
Det er jo congængerne der kommer med scenarierne!
Scooter: ah, ja. Så de skal bare vide at vi har de sødeste spillere..

Regitze: Jep! Husk at nævne at con2 er et godt sted også at afprøve hjemmelavede
scenarier! Selv hvis du aldrig har skrevet et scenarie før, er du stadig velkommen til at sende
et ind. Spiltests til Fastaval er også meget velkomne <3
Scooter: Og at de skal sætte kryds i kalenderen til d. 27-29. januar..

Regitze: Yes manner!
Scooter: Og at hvis man vil indsende sit scenarie til connen, skal der sendes en
foromtaler ind til rollespil@con2.dk inden d. 23/10 2022. klokken 23:59

Regitze: Jepsi!
Scooter: Og at en foromtale består af titel, genre, antal spillere, tid (max 6 timer),
system og en kort beskrivelse af scenariet. Hvis andre skal køre dit scenarie, skal det
indleveres til connen senest 3 uger før. Altså d. 6. Januar 2023.

Regitze: Ja, og forfattere får gratis kage på selve connen, og spilledere får også en gratis
sodavand når de kører et scenarie!
Scooter: Gratis kage og sodavand?

Regitze: Gratis kage og sodavand :)
Scooter: Det lyder dejligt.. Men holder budgettet til det?

Regitze: jajajajajaja det skal nok gå!
Scooter: Det sidste de nok skal vide er at de kan følge Con2 på facebook.com/Con2.dk
og på con2.dk og at spørgsmål og lignende kan henvendes til mail@con2.dk

Regitze: Super! Så er der vist ikke andet end at sige vi ses til Con2 2023! Husk porrer,
kaniner, jeres dårligste jokes og jeres bedste humør!

- CON ON !!!

