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Rendezvények
Az idei év első őszi hétvégéjén,
egészen pontosan szeptember 2-án került
megrendezésre a cosplay.hu önálló rendezvénye, a hangulatos Őszi Cosplay Party
és Fantasy Expo.
A Cosplay Partynak a Ferencvárosi
Művelődési Központ adott otthont, ami
tökéletes helyszín erre a célra, mindenki
kényelmesen elfért.
Muszáj leírnom, hogy számomra nosztalgia faktorral is bír a helyszín. Mivel a Ferencvárosban nőttem fel, ezért általános
iskolás koromban sokat jártam ide iskola
rendezvény keretében. Persze akkor még
másképp nézett ki (és sokkal nagyobbnak
tűnt). Utána pedig csak a 2015-ös Shoujoconon voltam itt.
Enyhén hűvös, de inkább kellemes
időbe sétáltunk a Nagyvárad térről a
helyszínre, persze villamosra is pattanhattunk volna, de egy megállót levillamosozni
nálam annyi, mint egy emeletet lifttel
menni. Könnyű léptekkel besurrantunk
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a helyszínre és már néztünk is körbe. A
kétemeletes épület földszintjén zajlottak
az események, az első emeleten a cosplay
zsűrizés ment napközben.

A bejárattól nem lehetett látni a popcorn
stand miatt. Itt kellett a cosplay versenyre
jelentkezni, szavazni stb., így azért napközben meg lehetett találni.

Bizonyára többen nem ismerik a
helyszínt, így igyekszem leírni. Az ajtón
betérve egy előtérben találjuk magunkat,
ahol a társasjáték klubok kaptak helyet,
bárki kipróbálhatta az olyan játékokat,
mint pl. a Tokió Királya. Az előtér másik
felében a popcorn és vattacukor árus volt a
nasira vágyóknak. Ezek mellett az infópult
is itt volt, ami kissé kiesett a látómezőből.

Ebből a térből nyílt egy a színházterem,
ahol a programok nagy része zajlott, ezeket később részletezem.
Az előtér melletti teremben kapott helyet az Amai Matsuri, ahol japán
ihletésű maszkokat lehetett felpróbálni, a
vakmerőbbek pedig pálcikával is pecázhattak. Továbbá lehetett teázni és finom
japán édességeket vásárolni. Aki vett
valamit, az délután egy tombolán is részt
vehetett, lehetett finomságokat nyerni. Ez
remélem lesz legközelebb is.

A rendezvény jellegéből adódóan
főként cosplayhez köthető dolgokat lehetett kapni: paróka, fülbevaló, nyaklánc. De
voltak bögrék, kitűzők, matricák, csomó
mütyür. Egész sokan megfordultak itt napközben, jól voltak elrendezve az asztalok.
Egyedül az volt a baj a tornateremmel,
hogy sajnos hamar levegőtlenné vált, ezzel viszont nem nagyon lehet mit kezdeni.
A
helyszín
befogadóképessége
megengedi a rendezvény bővítését, ha
az igény úgy kívánja, vannak még termek,
ahová további programokat lehetne
betenni.

Ebből a teremből át lehet menni az
előtérből induló folyosóra. Az onnan nyíló
szobákban volt konzol, Just Dance, meg
DDR is. Továbbá onnan nyílt a tornaterem,
ahol az árusok, workshopok, fantasy- és
sci-fi klubok kaptak helyet.
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Az FMK-nak van kertje is, így aki
levegőre vágyott, kiülhetett a szabadba.
Beszélgetésre, de természetesen fotózásra is remek volt a helyszín.
Lássuk a programokat, mit kapott, aki
ellátogatott az Őszi Cosplay Partyra. 10
órától lehetett bemenni, a programok 11
órától kezdődtek. A napot Yuriko fényképekkel illusztrált előadása indította a Gamescomról. Akit érdekel ez a nagyszabású
gamer rendezvény, mint például engem,
annak érdemes volt részt venni rajta,
tetszett. Utána az Anime Fan Time névre
keresztelt animés előadás jött, Saci (Animológia) és Viga (AnimeFanMode) tolmácsolásában. Az alapkoncepció (szezonos,
animés, cosplayes témák kibeszélése stb.)
jó volt, de kicsit üresnek találtam, több helyen pontatlanok voltak a lányok. Jó, hogy
van ilyen program, érdemes lenne fejleszteni, továbbgondolni. El tudnám képzelni
alkalmanként egy-két vendég meghívását,
továbbá a családias hangulat miatt interaktívabb animés témákat.
A színpadi programokból érdemes
kiemelni a cosplayversenyt, ami nem
meglepő módon a legnagyobb közönséget vonzotta. Egy órán keresztül nézhette a közönség a remek jelmezeket, és
persze szavazhatott is kedvencére.
Ezeken kívül a színpadon előadások
voltak Star Wars, Thor, Doctor Who, Star
Trek témában. A nap végén a zenekvíz volt,
amit sikeresen megnyertünk. A fél órás
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programban nagyon tetszett, hogy volt
visszaszámláló, ami mutatta, mennyi van
még a félperces zenei betétből, és hogy
hanyadik számnál tartunk. Viszont díjaztam volna, ha a feladathoz tartozó 40 cím,
nem egy félbevágott papír két oldalán lett
volna, hanem mondjuk egy oldalon, hogy
ne kelljen forgatni.
Ezt a programot sem lenne rossz
kibővíteni, lehetne egy órás is, másféle
feladattal, mondjuk OST felismerés vagy
ének nélküli op/end-ek felismerése stb.
A rövid eredményhirdetés után pedig
véget ért a nap.
Akiket nem vonzottak a színpadi programok, azok részt vehettek Tekken és
Just Dance versenyen, rajzversenyen,
vagy tanulhattak kardozni. Aki cosplayben
érkezett, az pedig fotóztathatta magát.

a Cosplay Party, egész hangulatosan és
családiasan alakult. Akinek felkeltette az
érdeklődését és a következőkre ellátogatna, annak érdemes a cosplay.hu oldalait nézni.

Programfüzet
nem volt, helyette
pár helyre kitették a
programlistát, ami jól
áttekinthető volt.
A
programok
egész nap pontosan
kezdődtek, az utolsó
előadás tartott kicsit
tovább, ami némi
csúszást
eredményezett, de nem volt
nagy dolog.
Egy remek szombati elfoglaltság volt
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