Holdfénycon
Újragondolva!

// Hirotaka

Második alkalommal kerül megrendezésre a PlayIT+Holdfénycon kombós
rendezvény. Az AniMagazin 5. számában beszámoltunk róla, hogy az előző nagyon
a játékiparra lett kihegyezve, és ez a programokon is igencsak meglátszott, amitől
sok animésnek rossz szájíze lett. Ezt a készítők nyilván észrevették, így visszaültek a
tervezőasztalhoz és összehoztak egy olyan programkínálatot, ami mindkét tábornak
tökéletesen megfelel.

Helyszín:
Millenáris - B épület
Időpont: 2012.04.07

Helyszín ismét a Millenáris, ahol már
megérkezésünkkor, kb. nyitás előtt 20 perccel
hosszú sor állt az ideiglenesen előrehozott
kapu előtt. Messziről szemlélve jó megoldásnak tűnt kétfelé osztani a népet. Felirat
jelölte, hogy melyik az elővételben, a helyben
vásárlós sor és volt még a VIP/Cosplay bejárat.
A nyitáskor szépen, kb. ötvenesével engedték
be az embereket, hogy az aulában ne legyen
akkora káosz és tumultus, mint például decemberben. Kint a sor kettéosztása is inkább
azt szolgálta, hogy ne legyen túl hosszú,
ugyanis az elővételes és helyben vásárló embereket a kapu előtt egy kordonos útszűkület
fésülte össze. A bejutásnál macerásnak éreztem, hogy előbb át kellett jutni a biztonságiakon, majd egy 180 fokos fordulattal a kijáratnál kaptuk meg a karszalagot. Aki viszont az
első 500 bejutó közt volt, az egy Galaktika
magazinnal, egy National Geographic Kids
magazinnal és egy Dhampyr vagy Csillagsivatag mangával lett gazdagabb. Szóval nem
kicsinyeskedtek a szervezők.

Le kell szögeznem, hogy nagyon sokan
voltak. Bejutva egyből a körbenézés mellett döntöttünk. A szervezők nagyon okosan
horizontálisan kettéosztották a csarnokot.
A földszinten kaptak helyet a konzolok valamint a sci-fi és játékboltok, pl.: Holdfény, Lego
(igen ők is kint voltak), Gamestar, 576, stb.
Tehát itt lehetett kipróbálni a különféle játékokat, mint pl. a Fifát, vagy a Diablót és az
általam még nem ismert, de nagyon jópofa
Skylanders nevű játékot, továbbá rengeteg
konzolt (Kinect Star Wars, Wii, meg a többi).
Tesztelni lehetett Samsung telefonokat és az
új PSVitát is. Egy szó mint száz, aki nem kocka
az is hamar bekockult ekkora kínálattól. Ezen
felül még egy figura kiállítás is helyet kapott
sok szép figurával, de az élő mellett a lego
Darth Vaderbe is belebotolhatott az ember
Ezt követően felmentünk az emeletre,
bár a lépcső előtt négy, menetfelszerelésben
ugyancsak az emeletre rohanó katona vágta
el az utunkat, hogy egy vélt veszélytől mentsék meg a con további folyamát.

Az emeleten volt a Japán falura keresztelt részleg, amit néhány díszletelemmel próbáltak meg
feldobni a szervezők, ez olyan sok vizet nem zavart, ha nincs ott, akkor sem gond. Itt volt tehát
minden, amihez egy animeconos hozzászokott.
A szokásos boltok és kiadók, a Sakurazaka, az
Animeland, a Fumax, a Vadvirágok, és a Holdfény anime részlege. Lehetett enni
sushit, vagy leheveredve egy jót
teázni. Aki viszont aktívabban
szereti eltölteni az időt, annak
a MAT workshop asztala és
az UraharaShop vetélkedője volt a célpont.
Az emelet hátsó részén lévő teremben
tartották a Japán falu
előadásait.
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Mi a gésaöltöztetésre és a süthető gyurma
ékszerek készítésre ültünk be, valamint
japán népdalokat hallgattuk meg Turcsányi Anasztázia népdalénekes remek
előadásában. Mindegyik érdekes volt, a
japán népdalok meg különösen. Itt egy
nagy bajom volt, hogy halk volt a dolog,
mert nagyon behallatszott a játékok és
a nagyszínpad zaja, ami elég zavaró volt,
sokszor nem lehetett érteni, mint mond
az előadó. Ugyanebben a teremben volt
bonsai kiállítás és vásár továbbá a mangakissza mangaolvasója. Itt volt még egy hiba,
ugyanis a programfüzetben lévő térkép
szerint ezen a helyen a Fumax mangacsere
akció polcának kellett volna lenni, de nem
ott volt, hanem az előadó előtt egy kis sarokban. Ez az akció egy remek ötlet és szorgalmazom, hogy legyen még. Arról van szó,
hogy viszed az egyik saját mangádat, ami
már nem kell és a polcon található valamelyikre lecseréled, ami kell és azt viszed haza.
Ez többel is megoldható volt persze. Mi
többször visszatértünk a polchoz a nap folyamán, és sikerült olyanokat beszereznem,
amiknek örülök. Fönt volt még a DDR, a
rajzkiállítás és a kártyaversenyek, az emelet másik oldalán pedig a terepasztalosok
kaptak helyet, remek Gyűrűk Urás eseményeket örökítettek meg, mások pedig harcoltak egymás ellen. Itt volt még Starcraft
II verseny és a Horrorr színház, aminek tagjai
folyatták ki az arra járó emberek vérét.
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A nagyszínpados programok közül a
harcművészeti bemutatóba lestünk bele,
majd a Skylanders rövid bemutatója jött, ezt
pedig a Symantec képviselőjének előadása
követte az internet veszélyeiről és a Norton
új rendszeréről. A sorban következő program a Comic Jam volt, ami mint mindig, igazán remek szórakozás. Aki még nem tudná,
arról van szó, hogy képregényrajzoló fiúk
és a mangarajzoló lányok, rövid időn belül
rajzolnak egy adott valamit (pl. a képregényesek fejjel lefelé pikachut) vagy az egymás
által rajzolt figurákat meg kell ölni (Holdtündért atombombával). Itt az előadások között
random Gamestar újságot és pólót is dobáltak a közönségnek. A cosplay versenyt is
megnéztük természetesen, ami kb. egy órás
volt, és szerencsére nem 20 perces blokkokban, mint decemberben. Ehhez nem sokat
fűznék hozzá, egy-két jót láttam csak sajnos.
A programkínálatból a Kimono
fashion show-t néztük meg, ahol bemutatták a különféle kimonó típusokat, ez is
érdekes volt. Majd legvégül az Angry Birds
verseny döntőjét néztük meg (igen, ilyen is
volt), én azért döntő pályának egy kicsit nehezebbet gondoltam egy alappályánál, így
igazából nem volt sok értelme.

Ennyi volt tehát az idei első nagyobb
durranás, a Holdfénycon. Az újragondolt
programterv, az árusok, kiállítók elrendezése remek volt. Annak ellenére, hogy
tényleg sokan voltak a tömeg szépen el
oszlott, nem volt tumultus, tömegverekedés, stb. Aki a decemberire hivatkozva nem
látogatott el, az bánhatja, mert igazán jól sikerült, mi jól éreztük magunkat, és ha ezt az
irányt tartják a szervezők, akkor a továbbiakban is megyünk és beszámolunk róla nektek.
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