PRESSMEDDELANDE

Finncon 2018 samlar tusentals vänner av science fiction och fantasy till Åbo universitet
Årets hedersgäster är Lauren Beukes, Maria Turtschaninoff och Merja Polvinen
Finlands största litteraturfestival för science fiction och fantasy äger rum på Universitetsbacken vid Åbo
universitet den 14.-15. juli. Inträdet är gratis och evenemanget är öppet för alla intresserade. Finncon är
avsett för alla vänner av science fiction och fantasy, oberoende av ålder, livssituation och specialintressen:
för läsare, tittare, författare och andra intresserade. Årets program fokuserar på nya vänner av fantastik, och
temat är möten.
Hedersgäster i år är Lauren Beukes från Sydafrika och finlandssvenska Maria Turtschaninoff. Årets
forskarhedersgäst är docent Merja Polvinen från Helsingfors universitet. Polvinen håller huvudanförandet
vid det akademiska seminariet som arrangeras av Finfar, Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen
seura (Föreningen för science fiction- och fantasyforskning i Finland).
Under veckoslutet arrangeras sammanlagt över 130 timmar program. Största delen är på finska, men även
en stor mängd engelskspråkiga programpunkter ingår. Det svenskspråkiga programmet är i år bland de mest
omfattande någonsin på Finncon. Programmet innehåller föredrag, paneldiskussioner, prisutdelningar,
workshops och möten, med teman från genrens alla dimensioner och former. Dessutom ingår den
traditionella lekfulla cosplaytävlingen.
Finncon är det äldsta science fiction -konventet i Finland och ett av de största evenemangen i sitt slag i
Finland. Finncon anordnades för första gången år 1986 i Helsingfors, men från mitten av 1990-talet framåt
har det hållits även i andra städer. (I fjol höll Finncon paus, eftersom det internationella Worldcon 75 då hölls
i Helsingfors.)
Åbo har stått värd för Finncon tre gånger, åren 1999, 2003 och 2011. De tidigare gångerna då Åbo har
arrangerat Finncon har även Animecon ägt rum där samtidigt, men numera har evenemangen separerats.
Nästa års Finncon anordnas i Jyväskylä.
Finncon arrangeras helt och hållet med frivilliga krafter. Finncon-föreningen står för kontinuitet och
överförande av information mellan de olika årens evenemang. Årets huvudarrangör är Tutka, Science fictionkulturkabinettet vid Åbo universitet. Evenemanget stöds av Centret för konstfrämjande, Svenska
kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, Otavan Kirjasäätiö (Bokstiftelsen vid förlaget Otava) samt
Universitas Turku -projektet.
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