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Animekarácsony
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Hirotaka

A 2013-as év utolsó animés rendezvénye az Animekarácsony volt. Helyszínül
pedig az ismerős Millenáris B csarnoka szolgált.
A
hosszú
sor
látványával
kezdődött a nap. Az embertömeg
szeretett volna bejutni a forgóajtón,
aminek mozgását a szervezők szabályozták, tehát egyszerre csak adott
számú ember mehetett be, mivel
már bent is állt egy nagyobb raj. A
karszalaggal rendelkezőknek is csak
nagy nehezen sikerült a tömegen át
bejutni. Az egész nem volt a legjobban
megoldva, hisz semmilyen útbaigazító
táblát nem raktak ki (mondván, hogy
minek, hiszen mindenki ugyanott tud
jegyet venni), a jegypénztár legbelül
volt és a belső nagykaput sem nyitották ki, csak egy normálméretű ajtón
tudott bárki bejutni. Gondolhatjuk,
hogy ez milyen kellemes lehet, mikor
a neten rendelő emberek, a helyben
vásárlók, a karszalaggal rendelkezők
és még persze a szervezők szerettek
volna ki- vagy bejutni azon az egy

ajtón. Bent a teremben már minden
javában zajlott. Elsőnek azt láttam,
hogy rengetegen voltak, az emberek
nyüzsögtek mint a hangyák, és ez az
egész napra érvényes. Szerintem soha
ennyi látogató animekarácsonyon
még nem volt. Feltehetőleg ez annak
köszönhető, hogy október eleje óta
nem volt nagyobb animés rendezvény, ami azért valljuk be, örvendetes.
Szomorúan konstatáltam, hogy
programfüzetet
nem
kaptunk,
helyette az infópultnál monitoron követhettük nyomon, hogy mikor
mivel foglalhatjuk el magunkat.
Emellett én egy helyen láttam még
papíralapon, ami szinte biztos, hogy
kevés (persze le lehet fényképezni).
Szavazólapot viszont tudtunk szerezni, amiket sikerült elképesztően
ferdén eltépni, ehhez csak gratulálni
tudok.

Valaki eltüntethette október óta az
ollót. Lehet ez csak nekem szívfájdalmam, de eddig semmi baj nem volt a
szavazólapok minőségével, az elmúlt
1,5-2 évben azonban szinte állandóan.
Az árukészlet szokásos és annál kicsit
kevesebb, úgy érzem, hogy a boltok
kevesebb emberre számítottak, megjegyzem jogosan. A konzolokon
szokás szerint lehetett táncolni,
AC4-gyel játszani és kisebb ajándéktárgyakért online szerencsekereket
pörgetni a Konzolok szervize jóvoltából. Ők amúgy a délután folyamán
ajándékokat dobáltak a közönségnek.
A programok tekintetében semmi
jóról nem tudok beszámolni. Természetesen volt az elmaradhatatlan
karaoke és DDR verseny, rajzverseny
és a szokásos számomra érdektelen
előadások, mint az esemény jellegéhez kapcsolódó Tarantino.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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A nagyszínpadnál a délelőtt a kockaságok jegyében telt EVE Online bemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel. Ezután jött a cosplay verseny, amit
nem kívánok jelzőkkel illetni. Nem kell
egy teljes kéz, hogy meg lehessen
számolni hány jó volt, de lehet még
az is sok. Ezt a fent említett Konzolok szervize bemutató követte, majd
tömegkvíz, ami kissé egyenlőtlenre
sikerült nehézség tekintetében. Késő
délutánra került az AMV verseny.
Ha rosszindulatú lennék, akkor azt
mondanám, hogy azért, hogy sokáig
ott tartsák a népet a helyszínen. Az
este többi része a tánc jegyében telt
a Just Dance-szel, a szokásos táncos
amvkkel és Para-Parával. A csarnok
emeletén helyezkedtek el a MAT és
a szerepjátékosok asztalai. A napot az
eredményhirdetés zárta.
Ami kiemelte ezt a cont a többi
animekarácsonytól vagy egynapos
contól, hogy elképesztően sokan
voltak és ez bizony emelte a hangulatot. Viszont egy hátránya van ennek
a helyszínnek, mégpedig az, hogy
egyterű és az előadó termen kívül
minden egy helyen van. A nagyszínpadról jövő hangok mindent elnyomnak.

AniMagazin/Japán mániásoknak

A hátsó részén lévő konzolokból és
DDR-ből nagyon keveset vagy semmit nem lehetett hallani. Biztos nehéz
volt egyeseknek úgy táncolni, hogy
totál más zenét hallott és nem azt,
amit választott.

Ennyi volt tehát az animekarácsony, sok emberrel, lapos és helyenként inkább időhúzónak tűnő programokkal. Kicsit többet vártam a
szervezőktől, bár tudom, hogy egynaposra csak fele annyi energia jut (vagy
annyi se). Most szerencsére jó ideig
nem lesz nagyobb esemény, ami mindenkinek jót tesz szerintem.
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Különvélemény:
Én kb. 3-4 évvel ezelőtt voltam utoljára conon, egy kétnapos
nyárin. Olyan sokan voltak, hogy egy tűt sem lehetett volna elejteni. Úgy gondoltuk a haverokkal, hogy akkor ideje visszaszokni
a conos világba és menjünk el a karácsonyi conra, mert ott kevesebben lesznek. Nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Az
igaz, hogy nagyon kevés árus volt, de ekkora embertömeget
még a nyárin sem láttam. Nagyon rossz volt, hogy egy légtérbe
volt minden bezsúfolva, és úgy isten igazából semmit sem lehetett kipróbálni, mert egyszerűen nem volt hely. A kajás részleget
már meg sem próbáltuk megközelíteni, mert ott aztán végképp
nagyon hosszú sor volt. Ami viszont nagyon tetszett, hogy volt
egy srác, aki elhozott néhány régi konzolt: Gamecube-ot, C64-et.
Haverokkal toltunk is pár kört a Mario Karttal.
A másik ami még jó volt, hogy az Animekarácsony egyben
AniPalace tali is volt, amit meg kéne ismételni minél előbb!
Lehet, hogy legközelebbre kéne csinálni egyenpólót is, hogy a
rajongók is felismerjenek? (Hahaha… - Catrin)
			
- NewPlayer
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