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Mat och dryck 
Smörgåsbuffén 

På lajvdagen ingår inte lunch, men du som beställt i förväg får en kall smörgåslunch 

serverad efter incheck. Den kostar 40 kr och betalas kontant och i jämna pengar 

när du anländer. Där kommer att finnas: 

 Bröd (med glutenfria alternativ) 

 Kokta ägg 

 Ost och veganost 

 Hemmagjord hummus 

 Avokado, sallad och tomat 

 Majonnäs 

 

Övrigt 

Detta ska ingå i deltagaravgiften på lajvdagen: 

 Fika under förberedelserna 

o Mackor med ost /veganost och hummus. 

o Yoghurt  

o Pepparkakor 

o Kaffe och te 

 

 En lättare kall vegetarisk middag under förberedelserna. 

o Plocksallad med quinoa som bas: 

 Osttärningar 

 Tsatsiki (sojabaserad) 

 Tomat, sallad, avocado, gurka 

 Falafel 

 Bönmix 

 Kokta ägg 

 Marinerade champinjoner 

 

 (Alkoholfri) öl och (fejk-) whiskey 

o Eftersom det är krigstider har Liz möjligtvis fått tag i ölen på ljusskygga 

sätt, och därför inte heller tillräckligt så det räcker till alla. Det gäller 

alltså att hålla sig framme och hålla sig väl med barpersonalen. I caféet 

kan du dessutom beställa en upplivande rökig whiskey att smutta på 

medan du diskuterar dina filosofiska tankar med jämlikar.  

 

 Snacks under lajvet 

o Söta och salta kex med ost 

o Chips i offrummet 
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Skor 
Det vi har lägst krav på rent utseendemässigt på detta lajv är skor. Eftersom lindyhop 

innehåller ibland snabba steg i sidled är det viktigt att skorna du har på dig ger 

ordentligt stöd och inte får dig att trampa snett och/eller skada ett knä. Ta gärna med 

dig ett extra par att byta till om du inte är säker på att ditt första val kommer att hålla 

dig på språng hela kvällen. Det finns inget som förstör lajvande så mycket som 

obekväma skor. 

Trygg zon 
Eftersom spelfokus på lajvet är relationer och känslor vill vi trycka på att allt spel 

också måste vara fokuserat på respekt och lyhördhet. Vi kommer att ha kodord för 

om man vill ha mindre eller mer spel i en situation och det första ska alltid 

respekteras. Alla sexuella anspelningar ska vara överenskomna OFF först och det är 

alltid okej att backa från en situation man är obekväm med även om man först gått 

med på den. Vi är säkra på att ni som deltagare redan har förstått detta, men det 

skadar aldrig att vara tydlig. 

Schemat 
 11.30 – 12.15 Incheckning. Kom i tid! 

 12.15 – 13.00 Lunch (förbeställd smörgåsbuffé eller fixa egen) 

 13.00 – 14.30 Workshop: lindyhop och blues. Obligatorisk för alla. 

 14.30 – 15.00 Fika. 

 15.00 – 16.30 Workshop: rollarbete i grupper. Obligatorisk för alla. 

 16.30 – 18.00 Middag, eget fix och prat, sista instruktioner. 

 18.00 – 23.00 LAJV! 

 

Bandet 
The Bandwagon Swing Orchestra är vårt swingband för kvällen och vi är otroligt 

nöjda med att få ha med dem igen (delar av dem spelade nämligen som Campus 

Dixie Five på del I i maj). De kommer tyvärr inte kunna vara med och lajva mellan 

seten, men deras manager (spelad av Johan Dahlberg) kommer att finnas ibland oss 

och högljutt proklamera deras förträfflighet och berömmelse. Vill du ha en autograf 

(självklart vill du det!) är det honom du går till. Bandet kommer dessutom att ha med 

sig pins som säljs för 10 kr styck när lajvet är över, så vill du ha en liten souvenir 

(självklart vill du det!) föreslår vi att du anskaffar en under efterminglet. 

 

 


