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DEADLINES 

Deltagaravgift och rollanmälan 

Vi saknar uppgifter från ett tjugotal av er: 

1. Vi har fått in din deltagaravgift men inte din rollanmälan. För att vi 

lättare ska kunna passa ihop dig med spelare i samma yrke eller grupp är 

det viktigt att vi får veta vad du tänkt dig för yrke till din roll. Det är 

också bra för dig då många av din rolls relationer kommer från de cirklar 

hen rör sig i. Rollanmälan fyller du i här.  

 

2. Vi har fått in både din första anmälan och din rollanmälan men inte din 

deltagaravgift. Detta lajvs budget bygger på deltagaravgifter vilket 

innebär att lajvet hänger på att just du betalar in din avgift så fort som 

möjligt. Kom också ihåg att du inte är garanterad en plats på lajvet 

förrän din deltagaravgift är inbetald. Uppgifter om denna hittar du här. 

 

3. Vi har fått in enbart din första anmälan. Vi är väldigt intresserade av att 

höra vad du tänkt dig för yrke till din roll och vad du förväntar dig av 

lajvet. Vi skulle dessutom väldigt gärna få in din deltagaravgift. 

 

Det är inte möjligt att betala eller anmäla sig på plats. 

 

Dansworkshopen 

Söndag 9 november är sista dagen att anmäla sig till den fristående långa 

workshopen i lindyhop och blues. Ta chansen och lär dig en eller två nya 

dansstilar! Träffa och dansa med dina medspelare! Ha en trevlig dag med 

trevliga människor! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pzRy09bO3gV47pMp8XEqS1o0UMH1ThRg_GaogqIEXIg/viewform
http://varsistanatttillsammans.wordpress.com/intriger/
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Rollpresentationen 

Den 16 november är datumet vi satt för att ha fått in all rollinformation från 

våra deltagare. Om du redan har fyllt i din rollanmälan behöver du endast 

skriva och skicka in ett rollskelett, i punktform eller löpande text, och resten 

kan utvecklas på lajvdagen under vår rollworkshop. Skicka till 

varsistanatttillsammans@gmail.com.  

Din rollpresentation ska innehålla: 

 Ett namn 

o engelskt. 

o på alla sociala danser i Staden används namnskyltar. Du behöver 

alltså inte oroa dig för att inte lyckas komma ihåg namnen på alla 

du träffar under kvällen. 

 Ett yrke 

o Se ‘militärer och civila‘ för förslag. 

 En kort beskrivning av din närmaste familj 

o Föräldrar? Partner? Barn? 

 Några personlighetsdrag 

o Börja enkelt och bygg på. Glad, sur, naiv, patriotisk, cynisk etc. 

o Ha med en åsikt om kriget! Är du härligt patriotisk eller 

passionerat fredskämpande? 

 Ett mål för kvällen  

o Ex. Ikväll vill jag… 

 …dansa så mycket jag kan, med så många som möjligt! 

 …fria till min partner. 

 …ta värvning i det militära. 

 …få jobb på Fabriken. 

  

http://varsistanatttillsammans.wordpress.com/din-roll/militar-eller-civil/
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Praktiskt 

Rollworkshopen 

Vi förstår att det kan kännas osäkert och kanske lite läskigt att ta en roll och 

“låtsas vara någon annan” på det uppstyrda sätt som förekommer på ett lajv. 

Vi vet också att underlättar för alla, oavsett erfarenhet, att tillsammans med 

sina medspelare utforska roller och relationer innan lajvet faktiskt börjar. 

Därför kommer vi att hålla en workshop för rollarbete i mindre grupper. 

Däribland ingår att de förutbestämda grupperna får en möjlighet att samtala 

och planera för att skapa gemenskap.  

 

För att se vilka som ingår i din grupp eller har samma yrke som din roll, se 

rollyrkeslistan i facebookgruppen. 

Kvarvarande deltagarträffar 

Vi har två deltagarträffar kvar på schemat. De vi har haft har varit mycket 

trevliga och givande. Kom och träffa arrangörer och varandra, fika och 

konspirera! 

8 november 

15 november 

Om du vill bolla idéer men bor för långt bort för att kunna ta dig till en träff står 

arr till förfogande över mail eller facebook. 

Lokalen 

Vi kommer att befinna oss på Grand, Trädgårdsgatan 4, i mitten av Uppsala. 

Det är ett hus på två våningar: en stor danssal och ett mysigt café med varsin 

bar. Live-bandet kommer att spela swingmusik i stora salen, när de har paus 

spelar vi bluesmusik uppe i caféet medan swingmusik rullar på i låg volym i 

stora salen. Möjligheterna till dans är alltså stora liksom att välja stämning 

efter rollens humör. För de som har svårt med trappor kan vi erbjuda transport 

med hiss. 

IN-lajv befinner vi oss på Hotel Grand i Staden, lokalen har ställts till 

förfogande av Stadens borgmästare.  

https://www.facebook.com/groups/728325493845639/
https://www.facebook.com/events/905148542832036/
https://www.facebook.com/events/869487179751909/
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SPELMÖJLIGHETER 

Även om detta arrangemang lämnar mycket åt deltagarens egna önskemål 

och planer har vi några små händelser för att berika kvällen: 

Brev från Fronten 

Vår fiktion bygger på att det som spelar roll är vad som händer här och nu. Det 

kan dock vara roligt att något utanförstående händer som påverkar nuet. Till 

de spelare som är intresserade erbjuder vi en möjlighet att få brev från en 

älskad som redan ligger vid fronten. Skriv ett brev som ska besvaras, följ 

länken och håll hoppet uppe för att postgången är dig nådig: 

http://goo.gl/forms/XDn3Lq3ZLs. 

Dikter från hjärtat 

För den blyga person som inte än vågat stiga fram och proklamera sina känslor 

för en särskilt speciell individ har Liz ordnat en hjälp på traven. Vid baren i stora 

salen kommer det finnas en låda vari du kan lägga en egenskriven (nåja, 

förhoppningsvis) dikt i valfri längd adresserad till någon på dansen. Efter några 

timmar kommer dessa att delas ut till (förhoppningsvis) rätt person. Det är helt 

upp till dig om du vill skriva avsändaren eller inte, men hur ska känslorna 

blomma upp om ingen mottagare finns?! Vi kan inte garantera att Liz låter en 

sådan tragedi passera utan en rättfärdig kamp. 

 

 

 

http://goo.gl/forms/XDn3Lq3ZLs

