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Spel och bejakande 

Barpersonalen 

Vi har en grupp coola individer som arbetar under lajvet, främst i baren. Några 

av rollerna är f.d. kriminella och har flera bra historier att dra, andra är 

inslängda i en helt ny miljö och vet inte vad som är upp eller ner i en bar. All 

barpersonal är där i högsta grad som spelare och kan dessutom användas i spel 

mot andra. Gå till dem och bekänn dina hemligheter, be om råd (som din roll 

eller ta dem åt sidan om du känner dig vilsen) och försök få upp dem på 

dansgolvet – om du törs. 

Varför vi har f.d. kriminella i baren? 

 

Transparens i relationer och intriger 

Det kan inte ha undgått någon att fokus på Vår Sista Natt Tillsammans är 

relationer och bejakande. För att underlätta bejakandet i andras spel ber vi att 

alla använder transparens när ni skriver era roller och relationer. Transparens 

innebär att din roll inte har några hemligheter som inte avslöjas under lajvet, 

Din rolls intentioner ska finnas med i din rollpresentation eller pratas om under 

workshopen i rollarbete. Det innebär också att man själv får fundera på och 

bestämma sig för vad en vet och inte vet om andras roller när lajvet börjar. 

Skvallra om andra, bekänn dina problem och blanda in den som vill lyssna i 

lösningen på dem. 
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Inför lajvet 

Fabriken – en ändring 

Förra lajvet i kampanjen var det många karaktärer som jobbade på Varvet. 

Sedan dess har krigsministeriet gjort om Varvet till en vapenfabrik! Och inte 

hade facket något att säga till om heller! Det är bomber som tillverkas nu och 

det i rasande fart. På golvet sliter röda och blå skiftet för att fylla kvoten och 

säkerheten är stundtals låg. På övervåningen sitter sekreterarna och ordnar 

alla papper som behövs, det är de som ser till att intygen kommer dit de ska – 

eller försvinner på vägen? På lagret går några ensamma personer och ser till 

att beställningarna vaktas och kommer iväg. Kom! Arbeta! Gör din plikt!  
 

Uniformer och militärloggor 

Det finns inga krav på uniformsbärande om du är militär eller på att uniformen 

ska se ut på ett visst sätt. Förutom riktlinjerna ‘äldre modell’ och ‘inte 

tysk/italiensk/japansk’ får du använda ditt sunda förnuft kombinerat med din 

fantasi. Kom dock ihåg att det kommer att bli varmt, speciellt när du dansar. 

Eller kom civilklädd! 

Det kommer att finnas enkel rekvisita med loggorna för militärerna att lägga 

till på sin kostym för identifikation oavsett om du är uniforms- eller civilklädd. 

Det går såklart också att sätta loggan på egen rekvisita, såsom en deltagare 

redan har gjort (se nedan). Låt kreativiteten flöda! 

 - Idé: Mats Risberg. Design av logga: Signe Lemhagen 
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Deltagarträffarna 

På de deltagarträffar som varit så har det mest tagits upp ämnen som kan 

diskuteras av alla oavsett grupptillhörighet. Arrangörerna har därför tagit 

beslutet att alla deltagarträffar ska inkludera alla. Detta innebär bland annat 

att du som deltagare får fler chanser att hinna med att gå på en deltagarträff 

om du var sugen på detta, vilket vi såklart hoppas att du är. 

Alltså, alla deltagarträffar är öppna för alla! Kom och prata med arrangörerna 

eller varandra, planera relationer och lyssna på hur andra tänkt sig sina roller.  

http://varsistanatttillsammans.wordpress.com/praktiskt/deltagartraffar/ 

Workshops 

Dansen 

På detta arrangemang kommer vi att ha en lång dansworkshop som är 

separerad från själva lajvdagen (i Uppsala) och en kortare introkurs på 

förmiddagen av lajvdagen. Det är alltså möjligt att endast dyka upp den 6 

december och lära sig grunderna i lindyhop och blues. Den separata 

dansworkshopen är frivillig då vi har förståelse för att vissa kommer att resa en 

längre bit för att delta i lajvet. Du anmäler dig här: senast den 9 november 

men gärna innan. Vi bjuder på pausfika men du ordnar din egen lunch. 

 

Lindyhop: 9.00 – 12.00 

Lunch: 12.00 – 13.00 

Blues: 13.00 – 16.00 

 

Rollen 

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 under 

lajvdagen för alla deltagare. 

http://varsistanatttillsammans.wordpress.com/praktiskt/deltagartraffar/
https://docs.google.com/forms/d/1e_Z8vUZmcrK-1jUfKXWYLPDkHIclwFUHJe4aKnRX5G4/viewform
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Deltagaravgiften 

Om du har anmält dig är det hög tid att betala in deltagaravgiften. Vår budget 

är främst baserad på deltagaravgifter, så din inbetalning kan vara avgörande 

för att vi ska kunna fixa det som fixas ska innan lajvet. Om inget annat sagts i 

kommunikation med arr är du dessutom inte helt anmäld förrän din avgift 

kommit in och därmed inte garanterad en plats på lajvet.  

Anmälan 

Anmälningarna rullar in, men det finns plats för fler! Du behöver inte veta 

exakt vem du vill spela när du skickar in din första anmälan och du är mer än 

välkommen till deltagarträffarna även om du inte bestämt dig. Att höra av dig 

till arr via mail eller facebook kan vara en annan lösning om du vill bolla idéer. 

Så anmäl dig! Nu! På en gång! 

 

 

 


