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és még többen jöttek be a terembe, hallva a kon-
certet. Kis híján tele is lett az FMK színházterme. 
Mivel ShiroNeko partnerünk, azonkívül, hogy tá-
mogatjuk és videóit megosztjuk az AniMagazin 
facebookján, természetesen összefutottunk vele 
egy rövid beszélgetés erejéig. Elmondta, hogy na-
gyon örült a felkérésnek, és annak ellenére, hogy 
nagyon izgult, remek tapasztalatokat szerzett, 
maga a rendezvény pedig nagyon elnyerte tet-
szését. 

 Immár másodjára látogatunk el a cosplay.
hu önálló rendezvényére. A most február végén 
megrendezésre kerülő Cosplay Farsang igazán jól 
sikerült, remek kis télbúcsúztató szórakozást dob-
tak össze.

 A nap családiasan indult, ami nagymérték-
ben köszönhető a felhős időnek, amikor kevesek-
nek van kedve felkelni. Nekünk is nehezen ment, 
de azért 1-2 óra elteltével szépen megjöttek az 
emberek, és teljesen megtelt a Ferencvárosi Mű-
velődési Központ. 
 Mielőtt a programok bemutatásába és él-
ményeink kitárgyalásába kezdenék, muszáj egy-
két információt leírnom. Először is téved az, aki a 
neve alapján azt gondolja, hogy ez csak cosplayes 
rendezvény vagy, hogy csak cosplayben lehet ide 
jönni. Tévedés! Inkább kisebb connak mondanám, 
ami méltán idézi azt az időszakot, amikor kezdőd-
tek itthon a conok. Teszi mindezt modern formá-
ban, közvetlen, baráti stílusban. Voltak AMV-k, 

gamer részleg, DDR, animés előadás és kvíz, vá-
sár, sci-fi és fantasy klubok és persze a cosplayver-
seny. 
 Megérkezésünkkor már mentek az AMV-k, 
de a mindent mellőző körbenézés most is győ-
zedelmeskedett. Kezünkbe vettük a programfü-
zetet, minden kellő infó rajta volt: programlista, 
térkép, hol mi van stb. 
 Az FMK központi része a színházterem, itt 
zajlott a programok többsége. Az egy órás AMV 
vetítés után egyből előadások kezdődtek. Ilyen 
volt például, hogy miként viselkedjünk a színpa-
don, hogy használjuk ki azt produkciónk során (a 
cosplayversenyt elnézve erre szükség is van). Ezt 
követte egy Star Trek előadás, majd a cosplay fo-
tózásról hallhatott értékes információkat, prakti-
kákat a közönség. 
 Ezután egy animés előadás jött: Animoló-
gia, AnimeFan Mode és Tenshin youtuberek be-
szélgettek shounen animékről. Ezzel kapcsolat-
ban egy olyan meglátásom született, hogy nem 

biztos, hogy jó ötlet egy témára ráhúzni egy egész 
órás előadást, legalábbis, ha animéről van szó. 
Már csak azért is mondom ezt, mert így kevesebb 
embert vonz be. Persze tudom, hogy a shounen 
animék nagyon népszerűek itthon, de akik pél-
dául nem kedvelik ezt a műfajt, mint jómagam, 
azokat kevésbé fogja érdekelni maga az előadás. 
Lehet érdemesebb lenne egyszerre több témával 
foglalkozni. Kettő-három már elég lenne. 

 Számomra a nap fénypontja ShiroNeko mi-
nikoncertje volt. Aki egyébként nem ismerné, az 
kattintson ide és hallgasson bele a youtube csa-
tornáján lévő videókba. (Korábbi interjú: AniMa-
gazin 40. szám.) ShiroNeko többek között anime 
openingeket énekel pl. Tokyo Ghoul, Naruto, 
Fate OP stb., méghozzá nagyon jól, és ebből lát-
hattunk első ízben egy félórás bemutatót. Meg 
kell mondjam, fantasztikus volt, Neko élőben is 
szuperül énekel, muszáj többször látni a színpa-
don. Örvendetes, hogy sokan voltak kíváncsiak rá,
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Én kapásból kértem egy autogramot tőle. Remé-
lem, még sokat látjuk fellépni. 

 A délután folyamán az animés közönség 
egy anime falatkáknak nevezett blokkokban a Ko-
nohana Kitan és a Violet Evergarden egy-egy ré-
szét nézhette meg a Ricz-Ronin Factoriesnek és 
a Haru-subsnak köszönhetően. Később volt még 
Trónok Harca előadás, és a chatar fajról is meg-
tudhattak sok érdekességet az érdeklődők.

 A nap végén egy kimerítő animés kvízjáték-
ban vehetett részt bárki. Ez úgy működött, hogy 
a közönségből többen feltették a mancsukat, a 
műsorvezető választott közülük, majd az illető ki-
rohant a színpadra, megkapta a kérdést, válaszolt 
és kapott Barcraftos ajándékokat/kuponokat. Jó 
szórakozás volt. Az eredményhirdetés pedig le-
zárta a napot. 

 Aki egyébként másfajta kikapcsolódásra 
vágyott, az a Gamer szobákban tudott szórakozni 
régi és új konzolokkal vagy VR-ral egyaránt. Ver-
senyek is voltak: Just Dance, Tekken, Mario Kart 
vagy Injustice 2 játékokkal. 
 A kreatív tevékenységet végzők igényeit is 
kielégítette a Cosplay Farsang, az Alkimista Labor 
különféle workshopokkal, míg a MAT rajzos pult-
tal várta az érdeklődőket. Ők egyébként az emele-
ten kaptak helyet, ami véleményem szerint kicsit 
távol esett a rendezvény többi helyszínétől, mivel 
minden más a földszinten volt. Bár jól ki volt pla-
kátolva és a programfüzetben is szerepelt, nem 
tudom, mennyien tartották eszükben, hogy ott is 
van valami. Szerintem az emelet még kihasználat-
lan, többféle program elférne még rajta. Pl. kara-
oke.
 Az FMK tornaterme adott otthont a vásár-
nak. Itt mangákat, könyveket, figurákat, kézzel ké-

szült ékszereket, cosplayes kiegészítőket, kitűző-
ket, nasikat, plüssöket lehetett venni. Továbbá itt 
kapott helyet a LARPos kardvívás.
 A helyszínen volt büfé is, így aki megéhe-
zett vagy inkább megszomjazott, az itt tudott vá-
sárolni. Aki viszont a rendezvényen kívül keresett 
volna táplálékot, annak a közeli Kitsune kávézót 
tudom ajánlani.

 A nap folyamán egyébként szépen megtel-
tek az FMK termei, mondhatni telt ház volt, ami 
nagyon sokat dobott a hangulaton.
 
 Remélem, hogy sokaknak felkeltette az 
érdeklődését ez a rendezvény, még ha csak pár 
programot néz meg az ember, akkor is találkoz-
ni, beszélgetni a barátokkal egy ilyen rendezvény 
keretében tökéletesen alkalmas, és a hangulat is 
adott. Érdemes vele egy próbát tenni.
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