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A cosplay világ égető kérdései
Eredmények az EuroCosplay
versenyén
Ez alkalommal Loveiny és Dudus képviselte szerény hazánkat az európai szintű
cosplayes megmérettetésen, melyről nem
üres kézzel tértek haza, hanem olyan elismerésekkel, melyekre igazán büszkék
lehetünk.
Loveiny Ravenna (Hófehér és a vadász)
kosztüméért második helyezést ért el, Dudus pedig különdíjat kapott az Így neveld
a sárkányodat című animációs történet
második részében szereplő Pléhpofa nevű
hősének megformázásáért. Az EuroCosplayen való részvételt megelőzően a kijutásért az áprilisi MondoCon külön versenyén
mérettették meg magukat. Mindketten
alaposan kidolgozott filmbeli karakterekkel indulhattak útnak, türelmüknek és
munkájuknak pedig meglett a gyümölcse.
Ezúton is gratulálok srácok!

Halloweenre cosplay?
A Halloween szelleme szerény hazánkban is kísért. Sok szórakozóhely kínált
beöltözős bulira lehetőséget, de akár
tematizált házibulira is kerülhetett sor.
A cosplayerek akár ilyenkor is elővehetik

AniMagazin/AniPalace

Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)

azon darabjaikat, amelyeket
kevésbé féltenek. Az ilyen bulikon nem árt az óvatosság, a
törékeny kellékeket és a kön�nyen gubancolódó, nehezen
kezelhető parókákat inkább
azt javaslom, hogy hagyjátok
otthon.
Válasszatok olyan
darabot, melyben könnyen
mozogtok, nincs korlátozva a
látásotok.

Időzítés
A cosplay készítéshez kellő anyagok
beszerzése sok esetben van időszakokhoz
kötve. Igaz, hogy ma már könnyen rendelhetünk valamit a neten is, de előfordul,
hogy a drága kiszállítási díj miatt nem éri
meg az egész. Ráadásul a kisebb hobbi boltok készletei is szűkösek.
Halloween környékén a tökös, boszis,
pókos, kísértetes kiegészítőket, álarcokat,
arcfestékek széles választékát találhatjuk
meg könnyebben az üzletekben, míg az
arany és az ezüst akrillnak, a hópelyhes
matricáknak inkább karácsonykor van
szezonja.
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Lássuk, mi mindent lehet Halloween
környékén sokkal könnyebben megtalálni:
arcfesték
boszorkány kalap
pókok, pókháló (persze csak dekoráció)
művér, vámpírfogak, műdenevérek
különböző kellékek
álarcok, maszkok, szemmaszkok
kalapok, fejdíszek
Egyes üzletekben komplett jelmezeket,
parókákat is találni ilyenkor. Egy jobb minőségű jelmez némi átalakítással, parókával,
kiegészítőkkel akár jó alap is lehet a következő conra, ha nem szeretnél versenyezni.
A parókákkal érdemes vigyázni, ezek nem
feltétlenül jó minőségűek.

A cosplay múltja Yuriko tollából
A cosplay.hu oldalára is közzétett cikkben Yuriko 10 év cosplayes tapasztalatát
osztja meg a nagy világgal. Ha érdekel,
hogy hogyan is nézett ki a cosplayezés
anno, hogy akkoriban milyen lehetőségek
voltak és ehhez képest mennyi minden
változott, akkor ez a cikk neked szól! A
bejegyzés a múltból napjainkig levezeti,
hogy mi minden történt ebben a 10 évben, és mi volt az, ami döntően megkön�nyítette a cosplayesek sorsát. Érdekesnek
tartottam a technikai fejlődés útja mellett
a con történelmet is. A teljes cikk: http://
cosplay.hu/10-ev-tavlatabol-cosplay-akkor-es-ma-12692.cp

Vissza a jövőbe!
A Vissza a jövőbe című film második
epizódjában a szereplők épp az idei évre,
egészen pontosan október 21-ére utaznak
„vissza”. Noha sok találmányon még van
mit dolgozni, a MondoConon a két időutazó kocsijával egészen nyugodtan lehetett
pózolni.

Források
http://roboraptor.24.hu/2015/10/25/magyar-jelmezesek-alaztak-le-fel-europat/
http://cosplay.hu/10-ev-tavlatabol-cosplayakkor-es-ma-12692.cp
cosplay.hu -Facebook
Euro Cosplay Team Hungary - Facebook
Dudus Arrrt -Facebook
Loveiny - facebook
Roxy Wonderland -facebook
A kisördög és a bagoly Entertainment facebook
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