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Egy-két műsorba belenéztünk, de mivel sem a 
francia, sem a japán tudásunk nincs magas szin-
ten, így nem sokat értettünk belőlük. Voltak be-
szélgetős műsorok, zenei és táncos produkciók, 
játékok, koncert és persze a cosplay show (nem 
verseny, show), amit egy hatalmas színpadon tar-
tottak, négy plusz kivetítővel, hogy mindenhon-
nan látni lehessen. Monumentális látvány volt. 
 Fókuszáljunk arra, hogy miket láttunk. Áru-
felhozatal tekintetében elképesztő, mennyi min-
dent lehetett vásárolni. A merchandise választék 
főként a figurákra van kihegyezve, azon belül is 
főleg a standardokat lehetett kapni, a figma és 
nendo felhozatal elenyésző volt, de ez a párizsi 
boltokra is igaz, úgy látszik, ezeknek ott nincs any-
nyira piaca. Akrilt és kulcstartókat meg egyéb kis 
mütyüröket szintén alig találtunk, de itt már jobb 
lett az arány. A sima figurák viszont töménytelen 
mennyiségben voltak, ugyanez igaz a plüssök-
re is. Szintén nagyon sok funko figurát, gunplát, 
valamint animés pólókat és pulcsikat is tudtunk 
vásárolni. 

A bejutás egy jó órát vesz igénybe és nem azért, 
mert szervezetlen, hanem mert annyian vannak. 
Egy 35000 m2-es csarnok csak azért szolgált, hogy 
a tömeg vezetett úton eljusson a bejárathoz. Biz-
tonsági ellenőrzésként egy gyors táskanézés szol-
gált, a jegyellenőrzés pedig csak egy „pitty” volt a 
mobiljegyre, és kész. Karszalag nincs, aki bement, 
nem jöhet ki, különben aznap már nem tud visz-
szamenni. Hozzáteszem, nincs is szükség rá. A 
rendezvényen belül van szabadtér és bőven elég 
étkezési lehetőség is. A jegyár májusi elővétellel 
21 euró volt per fő, ha hamarabb vettük volna, ak-
kor 1-2 eurót spórolhattunk volna még, de febru-
árban még nem tudtuk, hogy megyünk. Minden 
napra lehet külön is jegyet venni, ha más is csak 
ennyi időt szánna a rendezvényre. 

 Odabent már relatíve eloszlott a tömeg 
(2019-ben több mint 250000 látogatót fogadott), 
bár akadtak bőven zsúfoltabb pontok. 
 A négy hatalmas csarnok bejárása több mint 
6 órát vett igénybe, úgy hogy azért pár pultot ala-
posabban megnéztünk. 13 színpadon különféle 
programok mentek a nap során, és nagyon sok ja-
pán vendég érkezett, mind a zenei, mind az anime 
szektorból, őket most nem részletezném, de itt 
megtaláljátok a teljes listát.

 Most, hogy már relatíve covid-szabadság 
van, és újra lehet utazgatni, Catrinnal úgy döntöt-
tünk, folytatjuk ilyen irányú terveinket és bakancs-
listánk egyik állomását, Párizst vesszük célba. Ha 
pedig már a francia főváros, akkor a kötelezően 
megnézendő látványosságok mellett miért ne me-
hetnénk pont a Japan Expo idejében. 
 Szóval a sok adminisztráció meg miegyéb 
elvégzése után egy teljes napot töltöttünk a négy 
(igen, négy) napos rendezvényen.

 Mi az első, azaz csütörtöki napon látogat-
tunk ki az expóra, ami Párizs külterületén lévő 
egyik rendezvényközpontban kap helyet. A város 
központjából egy fél órás vonatúttal megközelít-
hető, ami elég kényelmes. A problémát a vonaton 
lévő tömeg okozza (mozdulni sem lehetett), aki 
viszont a Charles de Gaulle reptérről esne be, an-
nak mindössze két megálló ugyanezzel a vonattal 
az út. 
 Kezdjük a méretekkel, hogy mitől is ez a 
legnagyobb animés-japános rendezvény Japánon 
kívül. Itt egy kis összehasonlítás is, így aki járt már 
valamilyen rendezvényen a Hungexpón, az el tud-
ja képzelni a dolgot.
 Az igazsághoz tartozik, hogy a Japan Expo 
„mindössze” 140000 m2-es.

rendezvény beszámoló

Parc des Expositions de Villepine Hungexpo
Rendezvény terület (m2) 246312 75000
Zöldterület (ha) 115 36
Legnagyobb csarnok (m2) 50040 19528

https://www.japan-expo-paris.com/en/menu/guests-list_101511.htm
https://www.japan-expo-paris.com/en/menu/guests-list_101511.htm
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35 vagy több eurót kell letenni az asztalra egyért. 
Nendót láttam 60 és 90 euróért is. A sima figurák-
nál pedig, nyilván mérettől és márkától függően a 
határ a csillagos ég. 

 Szóval, aki teheti a jövőben, mindenképp lá-
togasson el ide, közelebb van, mint a japán Comi-
ket, (a repülőút csak 2,5 óra), bár nekem az marad 
a legnagyobb élmény, és nem hiszem, hogy más 
azt felül tudná múlni.

 Ezeken kívül még lehetett venni teafüvet, 
fűszereket, aszalt gyümölcsöket, replika kardokat 
és zsákbamacskát nyomtatott animés szatyorban.
 Ha pedig körbejártuk vagy közben megé-
heztünk volna, akkor minden csarnokban tudtunk 
erre időt szánni. A szokásos szendvics és hot dog 
mellett ehettünk onigirit, katsudont, rament és 
még egy sornyi japán ételt. Persze ha kiálltuk a 
sorunkat, ami egyébként több standnál is megje-
lent, ha vásárolni vagy szimplán bejutni akartunk 
a pulton belülre. Mivel sok standot úgy építettek 
fel, mintha bolt lenne, tehát belül volt az áru, kívül 
a sor, így kellett tenni a legtöbb mangakiadónál, a 
Funko vagy a One Piece standjánál. 
 Ebből mi is tanulhatnánk itthon, hogy kivár-
juk a sorunkat, nem tolakszunk, nem lökdösődünk. 
 Röviden és tömören ennyit a Japan Expó-
ról. Tényleg hatalmas és fantasztikus élmény egy 
ekkora rendezvényen lenni, és körbejárni. Vásá-
rolni csak óvatosan, mivel az árak eléggé az egek-
ben voltak. A 12 eurós manga még egészen reális 
manapság, a Pop-ok 15-től indulnak, de inkább 

 Nagy kitelepüléssel érkezett a Hoyoverse 
is, akik minden játékukat prómózták. A Genshint, a 
Honkait, valamint a várható Star Railt és a Zenless 
Zone Zerot is. Természetesen vásárolni is lehetett, 
meg volt interaktív játék is, de akkora sort csak az 
igazán kitartók állnak végig. 
 Nagy hangsúlyt kapott Japán és a japán 
kultúra. Többféle kézműves tárgyat, nasikat és in-
nivalókat lehetett vásárolni. De tényleg mindent: 
táska, edény, babák, ruhák, ékszerek, miegymás. 
Színpaduk is volt, ahol kulturális műsorok mentek. 
Jelen volt a japán turisztikai intézet helyi képvi-
selete, akik minden érdeklődőt tájékoztattak egy 
esetleges utazásról. 
 Ahogy minden conon, itt is voltak artis-
tok, akik a saját portékájukat adták el, nos náluk 
is kaphattunk mindenféle fancuccot. Szubjektív, 
de alapból nem izgatnak különösebben az artis-
tosok termékei, de itt még én is tudtam volna 1-2 
dolgot választani, annyira egyedi volt és jól nézett 
ki némelyik. Ha nem volt 200 pultnyi artist, akkor 
egy sem.   

Címek tekintetében is volt ugyan változatosság, 
de nagy mértékben dominált a One Piece, Naruto, 
Kimetsu no Yaiba és a Dragon Ball. 
 Ami ennél is nagyobb durranás, azok a man-
gák. Legalább 6-7 francia mangakiadó volt jelen, 
és bizton állíthatom, hogy ott mindent IS kiadnak. 
Régebbi címektől kezdve a legújabbakig minden-
ből volt, mindenféle műfajból, még relatíve no-
name címek is ki vannak adva. Több mangából in-
gyenes mintafüzetet vagy posztert is adtak. Ja, és 
ne hagyjam ki a BL és hentai köteteket, merthogy 
abból is van jó sok. 
 A sorból pedig nem maradhat ki a Crunchy-
roll hatalmas pulttal és bolttal, ugyanígy a dél-ko-
rei óriás, a Webtoon is képviseltette magát. 
 Ezt erősítették a tematikus pultok, hatal-
mas épített installáció volt a One Piece-hez, ahol 
reklámozták az új filmet, a RED-et. Pár méterrel 
arrébb egy plafonig érő felfújt Luffy (oké, ez vic-
ces így leírva) is figyelt. Ilyen egyébként Narutó-
ból is volt, ami szintén kapott egy kisebb, de annál 
hangulatosabb pultot. 

rendezvény beszámoló

További képek: AniPalace Facebook

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4838610646245314&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4838610646245314&type=3

