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Folytatás a következő oldalon!

A helyszínre érkezve láttuk, hogy 
a bejárat a fent említett okok miatt 
máshová került. Erről egyébként a 
szervezők szóltak 3 nappal a ren-
dezvény előtt a facebookon, de hát 
az olyan emberkék mint én, akik 
szökőévente egyszer néznek fel, 
és információért a hivatalos oldalt 
látogatják, nem tudtak róla, mert 
utóbbi helyre valamilyen furcsa oknál 
fogva ez nem lett kiírva. Szerencsére 
a szervezők készítettek térképes táb-
lát és pár kiállított segéd is segítette 
az eligazodást. A falatka szabadtér 
megtekintése után be is mentünk. 
Első dolgunk a körbenézés volt. Az 
árusok szegényes felhozatallal készül-
tek a rendezvényre, így nem nagyon 
kellett válogatni, hogy most melyik 
terméket vegyem meg. Megjegyzem, 
semmit nem vettem. 

Idén szeptemberre tolódott a cosplayer expo, de ez nem sokakat tartott 
vissza, hogy beöltözzenek és ellátogassanak a Millenáris Teátrumba. Azonban 
a résztvevők nem élvezhették ki a helyszín szokásos adottságait, mivelhogy 
a szabad terület teljes egészét az édesség fesztivál foglalta be, ahová csak 
belépővel lehetett bejutni. 

// Hirotaka

Az emeleten voltak a kártyajátékosok, 
előadótermek és az öltöző is. A nagy-
teremben a megnyitó után a Shoujo 
Room Generation – Táncos bemutató 
volt látható, ez dióhéjban: lányok 
táncolnak. Utána a Horda móka nevű 
kvízjáték szórakoztató percei követ-
keztek. Majd egy előadás, ahol cos-
playes fényképeket nézegettünk, és 
elméletileg arról szólt, hogy hogyan 
pózoljunk és válasszunk helyszínt egy 
jó kép készítéséhez. A lényeg azonban 
nem volt más, minthogy csinálj egy 
képet és utána effekteld tele photo-
shoppal és az eredmény a valóságban 
nem létező, ám a választott karakterre 
teljesen hasonlító alak. A továbbiak-
ban az Anime vs. Disney előadást hall-
gattuk végig, ami megfelelően tálalta 
a szokásos témát. Csak a Gyűrűk Ura 
cosplay klub előadásának a

Cosplayer Expo 2
végére mentünk vissza a nagyter-
embe. Utána kezdődött a cp verseny. 
Nagyon szórakoztató volt látni, hogy 
a programfüzetben a zsűri bemuta-
tása külön tíz perces programként 
szerepelt. Örömmel tapasztaltam, 
hogy most az egy fő külföldi zsűritag 
ellenére sem olvasták fel angolul a 
felkonferáló szöveget. Így legalább 
nem húzták vele az időt. Bár egy-egy 
szöveg így is hosszúra sikerült. Ez amú-
gy minden rendezvényre igaz. Tisztelt 
cp versenyzők rövidebb bemutató 
szöveget kérünk, a műsorvezetőnek 
és a közönségnek is jobb! Egy-két 
mondat elég, nem kell az egész uni-
verzumot elmesélni 3 percben. 
A verseny amúgy elment, voltak jók 
és kevésbé jók. Igazán rossz szerenc-
sére kevés volt és nem volt annyira 
zavaróan sok original sem. 

A programok többsége – mivel 
cosplayer expóról van szó – termé-
szetesen a cosplayről szólt, a legtöbb 
előadást a jelmezkészítéséről, külön-
féle technikákról tartották. 

Rendezvény neve:
Cosplayer Expo 2

Helyszín: 
Millenáris Teátrum

Időpont: 
2013. szeptember 21.

További képek:
AniPalace facebook

http://anipalace.hu
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422810801158676.1073741836.163740570399035&type=3
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Az abszolút kezdők vagy csak 
egy-kétszer beöltözött emberek 
hallgathatták tapasztaltabb társukat 
beszélni. Ez amúgy teljesen korrekt, 
egy ilyen eseménynek erről kell szólni. 
Na de milyen előadások voltak. A 
pózolást már említettem, délután a 
nagyszínpadon még a crossplayjel le-
het ismerkedni. Az előadótermekben 
megtudhattuk hogyan kell anyagot 
festeni, hogyan szabjuk és varrjuk meg 
hőn áhított jelmezünket. A parókákról 
is több mindent tudhattunk meg. 
Szóval, ha valaki végigülte mindezeket 
biztos vagyok benne, hogy el tudja 
készíteni, amit szeretne. Amúgy ezek 
az előadások számozva voltak Cosplay 
Apró trükkjei gyűjtőnéven, viszont 
teljesen random módon 1,5,4,3, 2 sor-
rendben. Valószínűleg ebben a sor-
rendben találták ki a szervezők. 

A napot tovább színesítette a Ma-
gyar képregény szövetség előadása, 
karaoke verseny, Lolita fashion show, 
rámenevő verseny, helyben rajzolós 
verseny. A napot eredményhirdetés, 
táncos amv-k és after party zárta.

A táncos amv-k furcsa mód tíz perc 
alatt elfogytak, majd a technikus 
megkérdezte, hogy kezdje-e elölről 
ami volt, vagy keressen újat. A közön-
ség az időhúzás elkerülése végett 
az előbbit választotta. Utána egy 
mesterkélt bál jött, mivel ha már van 
bálkirály és bálkirálynő cím, akkor 
keringőzzünk kettőt, hogy valakinek 
oda tudják adni. Ezután jött az after 
party, ami körülbelül egy óra népszerű 
zenékből és stílusokból összeállított 
mix volt. De aki másfajta bulizásra vá-
gyott, azt aznap este a Nippon Groove 
is váta. 

Ez volt tehát a cosplayer expo 2. Kicsit jobban sike-
rült, mint az előző és az időbeosztást is úgy ahogy
sikerült tartani. Rengeteg cosplayes előadással és 
érdekességgel készültek a szervezők, ami jól is sikerült. 
Tény, hogy kevesen látogattak el az expóra, de jó volt 
a hangulat. Valószínűleg jövőre is megrendezik, mi ott 
leszünk.

http://anipalace.hu

