AnimeSHOW 2019 - PIATOK 29.3. - VERZIA FINAL
Hlavna Sala
14:00:00

FILM - SCIFI

Anime Salon

Japan Salon

Manga Salon

ANIME

Fantasy Salon

Sci-fi Salon

Korea Salon

Games Salon

Herne Turnaje

WORKSHOP - KOREA

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

(G)I-dle: Senorita - DiU

Doctor Who - herci vs
fanúšici (vtipné príhody zo
zákulisia) - Hermy

LOOΠΔ - Kikio & Davidko

LoL v minulosti - Matej
Kuljovsky, Filip Račko

PREDNÁŠKA - COSPLAY

WORKSHOP - KOREA

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - GAMES

Posing and storytelling in
cosplay photography Florencia Sofen

Chungha: Gotta Go - Lin

Využitie 3D tlače pri výrobe
armorov - Andrea "Zara"
Doskočilová

FUTURE OF ANIMATION (is PC: Heroes of the Storm
you) - Zuzana Žiaková (Tater
Games)

Star Wars: Solo, 135 min Date a Live III komédia/romanca
14:30:00

Kartove & Stolove hry
WORKSHOP - PROMO
Magic the Gathering &
Pokemon TCG - iHrysko
Hranie a Malovanie figurok
Warhammer

15:00:00
ANIME

15:30:00

Goblin Slayer akčné/fantasy

16:00:00
FILM - ANIMÁK
16:30:00

Rodinka Užasných 2,
118 min

17:00:00
FILM - SCIFI
Predator, 107 min

17:30:00
18:00:00

OTVÁRACÍ PROGRAM

18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:30:00

SÚŤAŽ - GAMES

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ANIME

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

SÚŤAŽ - GAMES

Využitie washi pások vo
výtvarnom umení - Vanda

Šialené kúzlo animaticu Abik-chan & Lucey

Fantasy a Scifi novinky z
dielne Albatros Media - Erik
Fazekas

Beseda ku knihe Biely
Havran od Valentínky
Sedilekovej

Čo ľudia neriešia pri Kdramas? - LinaKei

D&D - for players - Juraj
Gašparík

PS4: Tekken 7

PREDNÁŠKA - COSPLAY

PREDNÁŠKA - SPOL.HRY

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - POP

KRST - COMICS

SÚŤAŽ - GAMES

Marvel & LOTR cosplay Geri

Predstavenie spoločenských
hier z ceny popkultúry

Deti Krvi a kosti - beseda s
prekladateľkou - Linda
Magathova, Matus Mladek

Nápaditá a fantastická
KOMIKS - Royal DiIrties
československá popkultúra
- Tomoe

PREDNÁŠKA - ANIME

PREDNÁŠKA - ECCHI

PREDNÁŠKA - FANTASY

Tajomstvo a čaro žánru
Shounen - Anime YouTuber
MrTigerHD

Co je to Ecchi linie?
- Ecchi TEAM

Po stopách Game of Thrones
- Džana a Evula

Prečo dnes ľudia naletia na
hoaxy (Powered by 365.
bank) - Jakub Goda, Marian
Jaslovský, admini Zomri
Moderuje Miroslava
Kernová

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

How to become Twisted
Fate or Gambit Yamamoto

Ako vznikal slovenský
tycoon socializmu - Peter
Adamčík (3Division)

VR: Longbow

SÚŤAŽ - GAMES
Magic the Gathering
Turnaj
Ravnica Allegiance Draft
WORKSHOP - PROMO
Magic the Gathering &
Pokemon TCG - iHrysko
Hranie a Malovanie figurok
Warhammer

Ako žiť so svojou postavou
Tematika: LARP, Bleed Dogyno

KVÍZ - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

Guessing GAME (KPOP
Edition) - Aira & Yukio

The City must survive: The
Frostpunk making-of Przemyslaw Solski (11bit)

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

FILM - FANTASY

T-URBAN QUIZ

WORKSHOP - COSPLAY

PREDNÁŠKA - ECCHI

PREDNÁŠKA - FANTASY

Fantastické zvery:
Grindelwaldove zločiny,
133 min

Scifi & Fantasy T-urban
Quiz

HOW TO KIMONO - Reika
Arikawa

Návštěva Arkhamu část I
- Glacea

Čarodejnice a čarodejníctvo:
Slovanský svet - Zahartof

ANIME

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ANIME

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

Boogiepop wa
Warawanai horor/mysteriózne

Zväzovanie/Shibari - Čača

Fenomén shippovania v
Anime (15+) - Sany, Kaze,
Mell

Príručka nádejného
Wastelandera - Adam Kelo,
Lukáš Suchoba

Symboly & čísla v sci-fi vol. Ženské komičky vracajú
2 - Zahartof
úder - Zuzka Namu
Jakúbková

Space Engineers počítačová hra založená na
vašej kreativite - Vladislav
Polgár (Keen Software
House)

AnimeSHOW 2019 - SOBOTA 30.3. - VERZIA FINAL
Hlavna Sala
10:00:00
10:30:00

FILM - COMICS

Anime Salon
ANIME

13:30:00

Sci-fi Salon

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ECCHI

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

Japonské zákusky a
sladkosti WAGASHI Wagashi Academy

Poslední Fantasy aneb
Legenda o FFXIV part.II
- Zeník

Ako začať s larpom? Čo
nás čaká a neminie tento
rok - Event Horizon

Kórejska žena v 21. storočí Herná hudba, hudba v hrách PC: Counter Strike
- Alexandra Marčeková
- Marek Čabák

PODRICK PAYNE

PREDNÁŠKA - ECCHI

PREDNÁŠKA - FANTASY

Beseda s hostom z GoT
- Daniel Portman

Príprava na autogramiádu

BDSM (a jiné úchylárny)
očima nováčka
- Akita

Ako odohrat dokonaly suboj Meteority a mikrometeority –
v D&D - Michal Thror
Zem pod paľbou! - Karol
Michel
Havrila

AUTOGRAMIÁDA

PREDNÁŠKA - ANIME

KRST - FANTASY

MyAnimeList očima
datového vědce Techromancer

Petra Slováková - Beseda a Geneticke manipulácie vo
krst knihy Střípky času
fantastike
- Zaratul a Andrej damadama
Danek

PREDNÁŠKA - ANIME

KRST - HOROR

PREDNÁŠKA - POP

Nejhorší anime historie Meon

Mark E. Pocha - Za
hranicou hororu (krst ONI)

Vitajte vo filmovom
Ako na fantasy ilustráciu hračkárstve! - Juraj Malíček Michal Ivan

PREDNÁŠKA - COSPLAY

KVÍZ - ANIME

KRST - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

How to get the best photos
out of Photoshoot? - PIXEL
Cosplay

Cukríkový kvíz

Kotleta a Kilianová a jejich
Hustej nářez

Mýty, legendy a realita indiánů The Muppets – Alebo svet
- Františka Vrbenská
ocami babok - Ilya Nahay

FILM - SCIFI

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ANIME

KRST- FANTASY

Rampage, 108 min

Tips & tricks: Cestovanie po
japonskom Kyushu - Meri

Násilie v animovanej
Juraj Červenák krstí
kinematografii vol. 15 (18+) Bohatiera 4
- Zahartof

CHIBI COSPLAY

FILM - COMICS

KPOP SHOWCASE

LEGO NINJAGO, 108 min Podrick Payne / Daniel
Portman - hosť z Game of
Thrones

14:00:00
14:30:00

PREDNÁŠKA - GAMES

Herne Turnaje

MTG Arena + rozbiehajúci
sa MtG e-sport - Patrik
Surab

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - KOREA

Games Salon

Kpop Random Dance Play - VFX, CGI, Scifi, Fantasy,
Savage JESSI - Aira &
Mia
alebo ako vzniká vlastný
Yukio
fikčný vesmír! - Filmové štúdio
SpyGER ARTS a portál 9 múz

ANIME - RETRO

PREDNÁŠKA - SCIFI

Korea Salon

Poslední Fantasy aneb
Legenda o FFXIV part.I
- Zeník

Antman a Wasp, 118 min Sword Art Online:
How to prepare for an
Alicization - akčné/fantasy convention as cosplayer Mena Cosplay

Ergo Proxy (retro kútik)

13:00:00

Fantasy Salon
WORKSHOP - KOREA

11:30:00

12:30:00

Manga Salon
PREDNÁŠKA - ECCHI

11:00:00

12:00:00

Japan Salon
WORKSHOP - COSPLAY

WORKSHOP - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Cosplay Makeup LIVE:
Male Characters - Leo,
Noel

State of War, návrat klasiky
po 20 rokoch - Števo
Pavelka (Cypronia)

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - GAMES

PRO TURNAJ
MULTIPLAYER ROOM:
Soul Calibur 6

SÚŤAŽ - GAMES

PRO TURNAJ
MULTIPLAYER ROOM:
Super Smash Bros
Ultimate

Kartove & Stolove hry
WORKSHOP - PROMO
Magic the Gathering &
Pokemon TCG - iHrysko
Hranie a Malovanie
figurok Warhammer
SÚŤAŽ - GAMES
Pokemon Turnaj
Standard

SÚŤAŽ - GAMES
Babylon 5 CCG
Turnaj

SÚŤAŽ - GAMES

Atmosphere in games: Easy PS4: FIFA
tricks to insure immersion Bartłomiej Zajączkowski (Ice
Code Games)
PREDNÁŠKA - GAMES

PRO TURNAJ
MULTIPLAYER ROOM:
Mortal Kombat X

WORKSHOP - PROMO
Prezentácia Babylon 5:
A Call to Arms Wargame

ANIME
Dororo - akčné/historické

15:00:00
15:30:00

COSPLAY

16:00:00
16:30:00
17:00:00

KARAOKE

17:30:00
KONCERT

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

Working with craft materials.
Samples for free - Captain
Ghostly

Minulosť sa stretla s
budúcnosťou - Dr. Ondrej
Herec

Ako sme naháňali
K-pop Fun & Games - San
mimozemšťanov - Martin Jurík & Momo
a RNDr. Ľubomír Valenčík
(moderuje Zlý Zajo)

19:30:00

PREDNÁŠKA - KOMIKS

VR: Beat Sabre

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - GAMES

Návštěva Arkhamu část II
- Glacea

Kronika Amber - beseda s
prekladateľkami - Lucia
Halova, Linda Magatkova

TOMBOLA

PREDSTAVENIE

WORKSHOP - ECCHI

BESEDA - COSPLAY

KPOP PARTY

Jak jsem dovedl dánské
NapNok Games k
prémiovým hrám pro Sony Vladimír Geršl
PREDNÁŠKA - KOMIKS

TOMBOLA

Comedy Dungeon

BDSM workshop s
přednáškou - Zeník a Akita

The beginning of cosplay Azdaja

Venom, 112 min
AMV

Tekken 7
SÚŤAŽ - GAMES

PREDNÁŠKA - ECCHI

FILM - COMICS

MULTIPLAYER ROOM:

Umelá inteligencia v
mobilnej hre - Adrián Orčík
(Tater Games)

Japonské ohromné
maličkosti - Tomoe-gozen

CENA POPKULTˇURY

PRO TURNAJ

PREDNÁŠKA - GAMES

PREDNÁŠKA - JAPAN

20:00:00
20:30:00

KVÍZ - KOREA

SÚŤAŽ - GAMES

Tvorba herného sveta pre
PS3: Gran Turismo 6P
kamiónový simulátor - Patrik
Sadloň (SCS Software)

Vznik a vývoj furry
20 rokov so SECTOR.sk komunity vo svete a u nás - Matúš Štrba
Greyfur

WORKSHOP - COSPLAY

ODOVZDÁVANIE CIEN
19:00:00

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Anime hudba – slovenské
covery vol. 3 (koncert) Valentin D.Prototyp

18:00:00
18:30:00

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - KOREA

Filmové sci-fi II 1950-1959 Amadeo

Úvod do Kpopu a Kdrama z Sláine a (naozajstní) Kelti pohľadu európskeho
Erik Kriššák
fanúšika - Vilma

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Duša v oceli alebo
legendárne meče - Michal
Laurinec

Queerbait a ako správne
napísať LGBT+ postavu Lukas Lee, Laco

Misia PinkBunny a super
mačky z Handicats: alebo
ako na hry, ktoré pomáhajú Ema "Emie" Stoličná

SÚŤAŽ - GAMES
Turnaj Babylon 5: A Call
to Arms Wargame

AnimeSHOW 2019 - NEDELA 31.3. - VERZIA FINAL
Hlavna Sala
10:00:00

FILM - FANTASY

Anime Salon
ANIME

Hotel Transylvania 3, 92 min Kaguya-sama wa
Kokurasetai - komédia

Japan Salon

Manga Salon

Fantasy Salon

Sci-fi Salon

Korea Salon

Games Salon

PREDNÁŠKA - COSPLAY

AMV

WORKSHOP - KOREA

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - KOREA

WORKSHOP - KOMIKS

Painting a Priming - Germia

Repríza AMV zo soboty

ITZY: DALLA DALLA Reina & Lulu

Výroba zbraní a kostýmov
- best practice - Event
Horizont

SHOW ME THE MONEY
777 - Nesa & Kikio

Ako sa kreslí komiks s Royal
Dirties - Tomáš Roller

Herne Turnaje

Magic the Gathering &
Pokemon TCG - iHrysko
Hranie a Malovanie figurok
Warhammer

10:30:00
PREDNÁŠKA - JAPAN

11:00:00
11:30:00

Kartove & Stolove hry
WORKSHOP - PROMO

COSPLAY DIVADLO

ANIME
Domestic na Kanojo dráma

12:00:00
ORIGINAL COSTUME

FILM - SCIFI

12:30:00

PREDNÁŠKA - FANTASY WORKSHOP - KOREA

SÚŤAŽ - GAMES

Najobľúbenejšie japonské
Sokoliarstvo na Slovensku Podrick Payne / Daniel
sviatky a festivaly - Wagashi - Sokoliarsky dvor Astur
Portman - hosť z Game of
Academy
Thrones

PREDNÁŠKA - FANTASY AUTOGRAMIÁDA

Beseda s Danielom
Hevierom

Písanie Hangul - Tina

PC: League of Legends

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ANIME

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

SÚŤAŽ - GAMES

Randenie v Japonsku Anička Šošovička

Fate Grand Order
(repríza+novinky) Rozetta,Rikku

Alita, Art of the movie Juraj Maxon

Asterix - Ilya Nahay

Od nápadu po hru od A po Z
- Juraj Bachár

PS4: Naruto: Ultimate Ninja
Storm 4

WORKSHOP - COSPLAY

PREDNÁŠKA-SPOL.HRY PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

SÚŤAŽ - GAMES

Sexuall harassment on the
internet - Nana Kuronoma

Hry pre nováčikov, ktoré
neodstrašia skúsených
hráčov - iHRysko

Beseda s prekladateľkou
George R.R. Martin Luciou Halovou

Klišé v Science Fiction František Gago

Kiwi popkultúra - Parafín

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - ANIME

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - POP

Jak se virtuální realita
VR: Serious Sam
přesunula ze science fiction
do našich životů a co přináší?
- Jan Frič
PREDNÁŠKA - GAMES

Larp/Jepp - Mexický pat Event Horizont

Jedy a elixíry alebo ako byť
šťastný a nezomrieť - Eva ,,
Eawy” Labancová a Eliška ,,
Elysiagreen” Mašírová

Fursuiting 101 alebo prečo
a ako byť maskotom - Sid
the wolf

D&D - How to prapare and be
a good GM - Martin
"Cecomasta" Randuška

Jurský Svet 2, 129 min
13:00:00

KPOP CONTEST

13:30:00
14:00:00
14:30:00

FILM - HOROR

ANIME

Mníška, 94 min

Kakegurui XX mysteriózne/dráma

15:00:00

16:30:00

ZÁVEREČNÝ PROGRAM

SÚŤAŽ - GAMES
Malovanie figurok
Warhammer
Výsledky súťaže

PREDNÁŠKA - COSPLAY

PREDNÁŠKA - JAPAN

O CONE PO CONE

KVÍZ - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

WORKSHOP - PROMO

Cosplay Photography at
international level - Fali
Ruiz-Davila

Japonské kare raisu Sandra

Stretnutie s organizátormi

K-pop kvíz - Dada

Predstavenie hry
Doomtrooper - Rastislav
Blažek

Magic the Gathering &
Pokemon TCG - iHrysko
Hranie a Malovanie figurok
Warhammer

ANIME

KVÍZ - KOREA

PREDNÁŠKA - JAPAN

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - KOREA

PREDNÁŠKA - GAMES

RErideD: Tokigoe no
Derrida - akčné/scifi

K-hip hop games - Veve &
Nesa

Ainu - pôvodní obyvatelia
Japonska - Meri

Milujete sci-fi a vesmír?
Príďte na kvíz - Peter
Wachter, Jakub Gajdoš

Unhelpful Guide to TwiceTinka

Hry ako politická satira Matej Ondruš (Bombis
Games)

15:30:00

16:00:00

Osobnosti japonských dejín: Ako prišlo anime do
Doba Meiji a novovek Európy - Saint
Tomoe-gozen

AnimeSHOW 2019 - VONKAJŠÍ PROGRAM - FINAL
PIATOK
14:00:00

NAZOV SPORTU

NEDELA

SOBOTA
10:00:00

NAZOV SPORTU

10:00:00

14:30:00

10:30:00

10:30:00

15:00:00

11:00:00

11:00:00

15:30:00

11:30:00

JUDO

11:30:00

TJ Sokol
16:00:00

12:00:00

KENKYO

12:30:00

AIKIDO

13:00:00

KRAV MAGA

13:30:00

WING CHUN

14:00:00

TAI CHI

14:30:00

19:00:00

15:00:00
15:30:00

Kobukan Dojo

14:30:00

KARATE

15:00:00

JIU JITSU

16:00:00

20:30:00

16:30:00

KUNG FU

Furinkazan Dojo

17:30:00

ČAJOVÝ OBRAD
Posedenie pri čaji

16:00:00

Škola šeliem
KENDO

IAIDO
Kobukan Dojo

15:30:00

Kobudo Kai
20:00:00

WUSHU
Slovenská asociácia
čínskeho Wushu

IAIDO

Kobudo Kai
19:30:00

TAI CHI
Zdr. Taoistického Tai chi

14:00:00

Zdr. Taoistického Tai CHi
18:30:00

KARATE
Kobudo Kai

13:30:00

Federácia Kuen
18:00:00

KENKYO
Budo Klub

13:00:00

KMG Mlyny
17:30:00

KRAV MAGA
KMG Mlyny

12:30:00

Kobukan Dojo
17:00:00

SÚŤAŽ
Zápasenie o tričko

12:00:00

Budo Klub
16:30:00

NAZOV SPORTU

16:30:00

AnimeSHOW 2019 - ANOTÁCIE - VERZIA FINAL
Nazov prednasky

Prednasajuci

Sekcia

Anotacia

How to become Twisted Fate or Gambit

Yamamoto

Popkultura

Chceli ste sa naučiť hádzať kartami ako Twisted Fate alebo Gambit? Nech sa páči! Naučíte sa to v priebehu pár minút. Na záver si svoj novonadobudnutý
skill môžete odtestovať a získať sladkú výhru!

Queerbait a ako správne napísať LGBT+ postavu

Lukas Lee

Popkultura

Ako správne vytvoriť reprezentáciu iných sexuálnych orientácií, či rodových identít? Ako vo svojom diele nepoužívať stereotypy, či iné praktiky, ktoré by mohli
ublížiť LGBT+ komunite? Je vôbec takáto reprezentácia nutná? Čo je to Queerbait a ako sa mu môžeme vyhnúť? V našej prednáške sa budeme zaoberať
práve týmito otázkami, nad ktorými možno práve teraz rozmýšľa budúci spisovateľ, scenárista, režisér či obyčajný divák, ktorého už nebaví sledovať zlú
reprezentáciu v knihách, filmoch, či seriáloch.

The Muppets alebo svet očami bábok

Ilya Nahay

Popkultura

Žabiaka Kermitta a jeho priateľku Slečnu Piggy poznáte viacerí, ale vedeli ste, že hrali vo vlastnej verzii Vianočnej Koledy alebo Ostrova Pokladov? O tomto a
ich ďalších dobrodružstvách si povieme na prednáške venovanej bábkovému ansámblu The Muppets.

Asterix

Ilya Nahay

Popkultura

Poznate odvazneho Galskeho bojovnika Asterixa a jeho kamarata Obelixa ? Porozpravame si o tom ako vznikli ich pribehy a ako sa zo stranok komiksov
dostali az na strieborne platno.

Vitajte vo filmovom hračkárstve!

Juraj Malíček

Popkultura

Hry a hračky, poctivé plastové kusiská detskej radosti, ktoré z nich sa stali predlohou vlastného celovečerného filmu? Jasnačka, Barbie filmov sú desiatky,
Transformeráckych tiež, ale čo tie ďalšie? Vydajte sa s Jurom Malíčkom na vzrušujúcu cestu do detstva a do filmu, bude to takmer taká zábava, ako hrať sa.

Ženské komičky vracajú úder

Zuzka Namu Jakúbková

Popkultura

Dobré správy pre všetkých nadšencov ženských komičiek, štvrtej vlny feminizmu a extrémnych prízvukov! Ženské komičky sú späť s hodinkou najnovších
komediálnych vystúpení z Kanady, Austrálie, Írska a veľmi špecifických
kútov Spojeného Kráľovstva. Rachel Parris, Catherine Bohart, Fern Brady, Mae Martin a mnohé ďalšie. K dispozícii budú slovenské titulky.

Nápaditá a fantastická československá popkultúra

Tomoe

Popkultura

Filmový a seriálový priemysel dnes v SR a v ČR nijako nevybočuje z bežného európskeho štandardu. V minulosti však československé filmy a seriály
mnohokrát iskrili fantáziou, nadprirodzenými motívmi, iróniou a veľmi humornými nápadmi. V našej prednáške si predstavíme diela z tejto éry, ktoré dodnes
stoja za vzhliadnutie.

Kiwi popkultúra

Parafín

Popkultura

Vystavenie sa Novozealandskej popkultúre na rok a pol zanechá na človeku stopy. Ich úžasná kinematografia, či zmysel pre humor určite stoja za pozornosť.
Na prednáške si dáme ochutnávku ich filmovej, televíznej a internetovej tvorby a aj niečo o conoch, ktoré som navštívil.

Fursuiting 101 - alebo prečo a ako byť maskotom

Sid the wolf

Popkultura

Videli ste už niekedy Furrika vo Fursuite? Vedel si, že tam sú nepísané pravidla? Prečo to ten "típek" vlastne robí? Chceš si to vyskúšať? Tak príď na
prednášku :D

Vznik a vývoj furry komunity vo svete a u nás.

Greyfur

Popkultura

Prednáška v krátkosti vysvetľuje kto sú furries, kde a za akých okolností táto komunita vznikla, akým spôsobom sa rozvíjala v zahraničí než k nám furries
dorazili a v krátkosti popisuje vznik a rozvoj furry komunity v Čechách a na Slovensku. Na záver bude poskytnutý priestor pre otázky a diskusiu.

Cosplay Makeup LIVE: Male Characters

Leo, Noel

Popkultura

Dvaja cosplayeri a makeupoví nadšenci si jedného dňa povedali, že by bolo na čase vás previesť svetom cosplay make-upu od podkladu až po fixačný sprej.
Tentokrát sa zameriame na mužské postavy, ktoré vám predvedieme rovno na dvoch typoch líčenia, pre anime a herné či filmové postavy. Takže ak sa
chcete niečo nové naučiť, tešíme sa na vás. Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.

Sci-Fi

Určite ste už niekedy videli film/seriál alebo čítali knihu, pri ktorej ste si pomysleli: „Presne takýto nápoj potrebujem!“ Sú však účinky týchto
magických jedov, elixírov či odvarov, založené na realite? Čo taký Felix Felicis, či Mirakuru? Existuje niečo ako nápoj lásky, alebo vieme ,,prísť
o rozum“ jediným nádychom záhadného plynu? V prednáške si podiskutujeme o jedoch, elixíroch a rozličných nebezpečných látkach, ktoré boli
použité vo filmoch, seriáloch či knihách. Pravdaže nebudú chýbať zaujímavé video ukážky nielen z fantasy a sci-fi sveta.

Sci-Fi

Sprievodca vtipnými príhodami Doktorov a hercov zo stretnutí s fanúšikmi ale aj zo zákulisia. Od príhod s cosplayermi až po whovianské detstvo samotných
hercov.

Jedy a elixíry alebo ako byť šťastný a nezomrieť

Eva ,,Eawy” Labancová a Eliška ,,
Elysiagreen” Mašírová
Hana "Hermy" Boskovičová

Doctor Who - herci vs fanúšici (vtipné príhody zo zákulisia)
Martin Jurík a RNDr. Ľubomír
Valenčík
(moderuje Zlý Zajo)

Sci-Fi

Začiatkom 90. rokov založil astrofyzik Dr. Valenčík v Bratislave klub Hyperion, ktorý sa zameriaval na otázku existencie mimozemského života. Slúžili k tomu
dostupné vedecké poznatky. Vrcholom aktivít bolo niekoľko medzinárodných kongresov so zaujímavými prednášajúcimi.
Teraz bilancujeme, kam sme vo výskume dospeli, aká pravdepodobná je existencia inteligentného mimozemského života a či doma v skrini zavretým
mimozemšťanom dávať radšej konzervy alebo granule

Ako sme naháňali mimozemšťanov

Sci-Fi

Symboly a čísla v Sci-fi vol. 2

Zahartof

Ako žiť so svojou postavou (Larp, Bleed)

Šimon "Dogyno" Kravár

Sci-Fi

Andrea "Zara" Doskočilová

Prečo som sa rozhodla kupit si 3D tlačiareň, ako mi to pomohlo pri výrobe
kostýmov napr. pre 501st legiu
Kde nájsť súbory na tlačenie, samotná tlač, následné opracovanie
Výhody a nevýhody 3D tlače pri výrobe armorov, replík zbraní,...

Filmové štúdio SpyGER ARTS a Sci-Fi
portál 9 múz - Roman Gregorička,
Pavel Chodúr

Prednáška od tvorcov slovenského Star Wars fanfilmu One day I&#39;ll
become, ktorí chystajú množstvo ďalších zaujímavých scifi a Fantasy
projektov v spolupráci s portálom 9 múz. Historky zo zákulisia
nakrúcania cinematického herného traileru, ukážky práce s VFX a
CGI prvkami a tvorba vlastného komiksového a filmového vesmíru.

Sci-Fi
Využitie 3D tlače pri výrobe armorov

VFX, CGI, Scifi, Fantasy, alebo ako vzniká vlastný fikčný
vesmír!

Sci-fi, to nie je len objavovanie zaujímavých planét, súboje s
mimozemšťanmi, vesmírne lode a nové technológie. Je to i svet, kde
svoje miesto má symbolika, čísla a odkazy na ne. Na prednáške si
podrobnejšie predstavíme silu symbolov a čísel, bez ktorých sa pravý
sci-fi príbeh nezaobíde. Rody, náboženstvá, frakcie, národy, skupiny,
klany...všetci musia mať symboliku. Akú, to sa dozviete na mojej
prednáške.
Už teraz sa na Vás všetkých teším!
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Prednasajuci

Sekcia

Anotacia

Sci-Fi

Jakub Goda (bloger a grafik), Marian Jaslovský (zakladateľ stránky Prečo ľuďom hrabe), admini Zomri. moderuje Miroslava Kernová (zakladateľka portálu
omediach.com).

Sci-Fi

Zaujímavé časy, tie roky päťdesiate. Na Kube Che s Fidelom vedú svoju revolúciu. V Európe sa položili základy budúcej EU. Amerického prezidenta triafa
šľak pri pípaní ruského Sputníka a to nehovorím o Lajke. Vedci objavili berkélium, špirálu DNA či na radosť kvetinových detí LSD a poďho protestovať proti
vojne v Kórei. Svet rozdelila studená vojna.... filmová fantastika reagovala tiež a best of 1950-1959 Vám predstavím.

Ecchi

Aneb Batmanovi nejslavnější padouši. Navštivte Arkham. Instituci pro všechny kriminálně šílené, kterou z velké části naplnil sám temný rytíř Gothamu. Tato
přednáška, ale není o něm, nýbrž o jeho nepřátelích a pacientech Arkhamu, se kterými se můžete blíže seznámit. Pokud tedy dřív neutečou…" První část.

Glacea

Ecchi

Aneb Batmanovi nejslavnější padouši. Navštivte Arkham. Instituci pro všechny kriminálně šílené, kterou z velké části naplnil sám temný rytíř Gothamu. Tato
přednáška, ale není o něm, nýbrž o jeho nepřátelích a pacientech Arkhamu, se kterými se můžete blíže seznámit. Pokud tedy dřív neutečou…" Část druhá.

Ecchi TEAM

Ecchi

Povíme si něco o historii slavné Ecchi linie, o jejím vzniku, o její budoucnosti (?), představíme vám naše plány a možná vás I přetáhneme na ”Ecchi stranu
síly”… We have Lolis, Ice cream, cookies and more…

Zeník

Ecchi

Kdysi dávno, jedno malé studio vydalo svou Finální Fantasy. Od té doby uběhlo již 30let a poslední to rozhodně nebylo. Hra, která šlape na paty gigantu jako
je WoW. Co vlastně může nabídnout a jak moc Ecchi tahle hra je? Část první.

Ecchi

Kdysi dávno, jedno malé studio vydalo svou Finální Fantasy. Od té doby uběhlo již 30let a poslední to rozhodně nebylo. Hra, která šlape na paty gigantu jako
je WoW. Co vlastně může nabídnout a jak moc Ecchi tahle hra je? Možná odhalíme i špinavé (Ecchi) tajemství v Limsa Lominsa. Část druhá.

Prečo dnes ľudia naletia na hoaxy (Powered by 365.bank)
moderuje Miroslava Kernová

Filmové scifi II 1950-1959
Návštěva Arkhamu část I
Návštěva Arkhamu část II
Co je to Ecchi linie
Poslední Fantasy aneb Legenda o FFXIV part.I

Amadeo
Glacea

Poslední Fantasy aneb Legenda o FFXIV part.II

Roman Gregorička

BDSM (a jiné úchylárny) očima nováčka

Akita

Ecchi

I když jsi nováček, nemusíš se bát, takových je spousta, třeba taková Akita. Svěří se vám se svými pocity, dojmy a zážitky.

Zeník a Akita

Ecchi

BDSM tématika již dnes není takové tabu. Pokud máte otázky, nebo by jste si chtěli I něco vyzkoušet, či se jen kouknout na pár ukázek, přijďte na náš
workshop s přednáškou. Žádná otázka není natolik ožehavá, abychom ji nezodpověděli.

Anime

Dievčatá nadišiel čas na trochu neviazaného umenia zahodte tie Evitovky, R. Pilčerové a teen romance a podme sa venovať skutočnej... eh... "romantike".
Chlapci aj vy ste si našli priateľku čo deň a noc číta FanFiction a Vy neviete o čo kráča, tak mi Vám to osvetlíme s radosťou a gráciou nám vlastnou.

Anime

Anime je fenomén, ktorý zachvátil celý svet. I Slovensko. Avšak nie každý anime príbeh je len o priateľstve a láske a pochopení. Mnohé z nich sú krvavé a
plné bolesti, tu a tam nájdeme nejaké tie orgány alebo časti tiel. Aké anime nás najviac ovplyvnilo a prečo ? Majú nám čo povedať? Prečo má takýto typ
kinematografie úspech?

Anime

‚‚Vitajte v Chaldei, priatelia. Je na Vás, aby ste zachránili budúcnosť
ľudstva.’’ A.k.a.príďte sa zoznámiť s časťou Nasuverza, ktorá si našla domov na mobilných platformách a stala sa jednou z najúspešnejších mobilných hier
po celom svete.

BDSM workshop s přednáškou
Fenomén shippovania v Anime (15+)

Sany, Kaze, Mell

Násilie v animovanej kinematografii vol. 15

Zahartof

Fate Grand Order (repríza+novinky)

Rozetta, Rikku

MyAnimeList očima datového vědce

Techromancer

Anime

Na co se dívají internetoví otaku? Co nám o sobě prozradí přes 100 000 uživatelů MyAnimeListu?
Kdo sleduje jaká díla a jaké můžeme najít souvislosti mezi různými žánry?
Umí otaku využívat 10bodovou škálu hodnocení nebo ne?
Jak se vyvíjí žánry a fanbase v průběhu času?
Tyto a další otázky si zodpovíme na přednášce plné vizualizací, grafů, a datového porna.

Šialené kúzlo animaticu

Abik-chan & Lucey

Anime

Už ste niekedy narazili na slovo animatic? Nie? ‘Pohyblivý storyboard‘, ktorý učaroval mnohým (nielen) na YouTube a stal sa trendom medzi mladými hlavne
pri muzikálových soundtrackoch, vám predstavíme očami profesionálnymi a amatérskymi a odkryjeme úskalia, ktoré za jeho tvorbou stoja. A samozrejme,
mnoho ďalšieho. Odporúča 11 z 10 zúfalých animátorov.

Anime

Dnes je skoro každé druhé anime súčasťou žánru shounen. Čiže anime zamerané primárne pre dospievajúcich chlapcov. Prečo je to tak? Ako to začalo a
prečo je práve tento žáner tvárou a ikonou celého anime a manga priemyslu? Na tieto otázky skúsime nájsť odpoveď spoločne s Anime Youtuberom
MrTigerHD.

Tajomstvo a čaro žánru Shounen
Anime YouTuber MrTigerHD
Nejhorší anime historie

Anime

Tak jako má každý své nejoblíběnější anime, znají jistě mnozí z nás i kousky, které by svým přátelům nepustili ani ti největší sadisté. Tato přednáška se
ovšem nepodívá jen na nechvalně známé mučící nástroje japonské animace, ale i na temnější stránku tvůrců anime, nebo na díla tak špatná, až vám všichni
zatají, že je kdy viděli.

Fantasy

Chcel by si na vlastné oči vidieť hradby, po ktorých kráčala Cersei? Vežu, v ktorej Daenerys hľadala draky alebo miesto, kde sa Arya stala služobníčkou Boha
mnohých tvárí?
Navštív našu prednášku a my ti ukážeme všetky miesta a zákutia, ktoré boli použité pri natáčaní Game of thrones!

Fantasy

Súboje sú významnou súčasťou hier ako je D&D a o tých najlepších si hráči zvyknú rozprávať legendy ešte dlho po tom, čo sa odohrali. Čo by ste mohli robiť
pri vašom stole, aby súboje mali naozaj šťavu? Dozviete sa tu, či už ste hráč, alebo dungeon master!

Fantasy

Prezentace nové young adult urban fantasy české autorky spojená se křtem a besedou o chystaných projektech, o čarodějné Ostravě a českém steampunku.
Kmotrou knihy bude Františka Vrbenská.

Meon
Cestou necestou po stopách GOT - na výlet do
Chorvátska
Ako odohrat dokonaly suboj v D&D
Beseda a krst knihy Střípky času

Džana a Evula
Michal Thror Michel
Petra Slováková

Sejde se divnej tlustej chlápek z Bruntálu s divnou buchtou z Brna a vznikne z toho komiks. Hustej komiks. Jak je obtížná cesta vytvořit v Česku plnokrevný
akční komiks a dostat ho na trh? Kolik porna musíte vidět a proč nechce hrát Yuffie už nikdy s Kotletou Tekken 3? To všechno se dozvíte na přednášce
nejhustšího komiksového dua na sever od Vídně.

Kotleta a Kilianová a jejich Hustej nářez

Fantasy
František Kotleta a Jana Yuffie Kilová

Čarodejnice a čarodejníctvo vol. 4: Slovanský svet

Zahartof

Fantasy

Posledné prednášky boli o čarodejniciach a čarodejníctve v Európe, na Slovensku, v Amerike. Tentoraz sa zameriam na slovanský svet, slovanské rituály,
slovanskú mágiu a i. Čo všetko bude na prednáške, to Vám nepoviem, musíte prísť a spolu so mnou sa ponoriť do sveta slovanskej mágie. Už teraz sa na
Vás teším!

Ako začať s larpom - čo nás čaká a neminie tento rok

Event Horizon

Fantasy

Viete čo je to LARP? Ak áno, tu sa dozviete kedy a kde sa aký koná a čo k tomu potrebujete. Ak nie, tak sa dozviete aj to, čo to ten LARP vlastne je. A hlavne
prečo sa treba určite nejakého zúčastniť

Beseda ku knihe Biely Havran od Valentínky Sedilekovej

Valentínka Sedileková

Fantasy
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Mýty, legendy a realita indiánů

Františka Vrbenská

Juraj Červenák krstí Bohatiera 4

Juraj Červenák

Fantasy

Beseda s prekladateľkou George R.R. Martin

Lucia Halova + Matus Mladek

Fantasy

Beseda Kronika Amber

Fantasy
Lucia Halova, Linda Magatkova, Matus
Mladek

Vďaka prednáške "Príručka Wastelandera" sa naučíte ako sa nenechať zotročiť kamarátmi, nezlomiť si kosti pri Juggeri, zarobiť nejakú tu zátku a spoľahlivo
ju minút v "kabarete", ako prežiť v pustine, ci už ide o rádioaktivitou zničené pláne alebo "civilizovane" mesta obývane "obchodníkmi". Pri príprave tejto
príručky boli zranene desiatky ľudí. Avšak ľudia, ktorí prežili mali po získaní týchto vyčerpávajúcich informácii o 7% vyššiu šancu na prežitie.

Adam Kelo, Lukáš Suchoba
Príručka nádejného Wastelandera
Beseda Deti Krvi a kosti
Výroba zbraní a kostýmov
Larp/Jepp - Mexický pat

Linda Magathov, Matus Mladek
Event Horizon
Event Horizon

Anotacia
Ušlechtilý Mohykán, rudý gentleman Vinnetou, moudrý šaman, prérijní válečník na rychlém koni… V co věřili indiáni Severní Ameriky, co je děsilo, nebo jim
pomáhalo? Jak organizované byli jejich společnosti? Poznáte legendy, mýty i mentalitu indiánských národů. Seznámíte se s životem v hlubokých hvozdech a
na pláních přes příchod bílého muže až po rozporuplný dnešek.

Fantasy
Fantasy

Bojíte sa, že vás príprava na LARP bude stáť veľa a ani to nestihnete? To nemusí byť vôbec pravda. Pripraviť sa na LARP nie je vôbec zložité, ani časovo či
finančne náročné. Ako si teda lacno a rýchlo zostrojiť kostým, zbraň a doplnky tak, aby aj dobre vyzerali? To všetko bude prezradené práve tu

Fantasy

Na stole leží hromada ukradnutých bankoviek. Nad stolom stojíte vy a vzájomne na seba mierite pištolami. Nikto nechce zomrieť, nikto sa nechce peňazí
vzdať. Na čele šteklí pomaly tečúci pot, ťažká pištoľ tlačí do dlane a niekde v diaľke znie policajná siréna

Za hranicou hororu (krst ONI)

Mark E. Pocha

Fantasy

Sokoliarstvo na Slovensku

Sokoliarsky dvor Astur

Fantasy

Milujete sci-fi a vesmír? Príďte si vyskúšať kvíz

Peter Wachter, Jakub Gajdoš

Scifi

Meteority a mikrometeority – Zem pod paľbou!

Karol Havrila

Scifi

Využitie washi pások vo výtvarnom umení

Vanda

Japan

Washi pásky sa dajú využiť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je aj výtvarné umenie. Ukážeme si akými spôsobmi sa dajú zakomponovať do obrázka a
spomenieme aj pár začiatočníckych chýb a triky ako sa im vyhnúť. To všetko s podrobnou fotodokumentáciou.

Japonské zákusky a sladkosti WAGASHI

Wagashi Academy

Japan

Od európskych sladkostí sa wagashi líšia surovinami, postupmi i pomôckami nutnými pri ich výrobe. Japonské sladkosti wagashi sú pre Európanov pomerne
veľkou neznámou, preto veríme, že možnosť získať vedomosti o wagashi na prednáške v slovenskom jazyku bude pre Vás atraktívna.

Japan

Kyushu je jedným zo štyroch hlavných ostrovov Japonska, no väčšina turistov sa zameriava práve na tie zvyšné tri. Prečo je to chyba? A prečo priam
obrovská? Tips and Tricks pre cestovanie po domovskej základni Godzily a Kumamona, ktorá je známa hlavne vďaka tým najlepším onsenom a starovekým
pralesom, ktoré sa stali inšpiráciou aj pre vznik samotnej Mononoke Hime.

Tips & tricks: Cestovanie po japonskom Kyushu
Meri
Japonské ohromné maličkosti

Tomoe-gozen

Japan

Rozprávanie o množstve drobných vynálezov a ozdôb, ktoré uľahčujú život Japoncom, prinášajú ľuďom potešenie a ktoré môžu byť inšpiráciou pre krajiny
celého sveta.

Duša v oceli alebo legendárne meče

Michal Laurinec

Japan

„Meč je samurajova duša,“ hovorí staré japonské príslovie. Ale prečo to tak je? Pozrieme sa nielen do histórie Japonska – povieme si niečo o legendárnych
mečoch a predstavíme si príbehy, ktoré sa rozprávajú dodnes.

Najobľúbenejšie japonské sviatky a festivaly

Wagashi Academy

Japan

Wagashi Academy Vám priblíži svet japonských sviatkov a festivalov, dozviete sa aké jedlá sa pri tých-ktorých príležitostiach podávajú a aké wagashi sú s
japonskými sviatkami zviazané.

Randenie v Japonsku

Anička Šošovička

Japan

Hovorí sa, že láska hory prenáša. Je však pohľad na lásku, zamilovanosť a randenie rovnaké vo všetkých krajinách? Pozrieme sa na to, ako sa láska
vyznáva v Japonsku, čo je považované za romantiku aj ako niekoho zbaliť. Zn.: iba zaručene vyskúšané rady. :)

Osobnosti japonských dejín: Doba Meiji a novovek

Tomoe-gozen

Japan

Ďalšia zo série prednášok o osobnostiach, ktoré významným spôsobom otáčali kolesom japonských dejín.

Japonské kare raisu

Sandra

Japan

Keď sa povie „kari s ryžou“, prvé čo vám napadne určite nebude Japonsko. Pri tom by sa dalo skonštatovať, že bez „kare raisu“, ako tento pokrm Japonci
nazývajú, sa v dnešnej dobe ich domáce stravovanie ani nedá predstaviť. V tejto prednáške by som vám rada porozprávala o ceste, ktorou si Japonci kari
obľúbili, spomeniem ako si ho doma vychutnávajú, a samozrejme, popíšem aj niekoľko receptov, aby ste si toto čarovné jedlo vedeli pripraviť aj doma.

Japan

Ainovia su domorodým kmeňom Japonska, ktorý je dodnes veľkou súčasťou histórie a turizmu japonského severného ostrova Hokkaido. No od Japoncov a
ich zvykov sa veľmi líšia. V čom sú tak iní a zaujímaví? Aké zvláštne tradície a legendy o nich kolujú? Ak vás zaujímajú japonské zvyky a spoznávanie
rôznych kultúr a kmeňov, určite sa zastavte!

Cosplay

Jak pripravit armory a props na barveni, jak docilit hladkeho nebo naopak hrubeho povrchu, co za barvy a nastroje pouzivat, nebo jake techniky barveni kdy pouzit? To vse se doz

Ainu - pôvodní obyvatelia Japonska

Meri

Priming a Painting

Germia

LOOΠΔ

Kikio & Davidko

Korea

LOOΠΔ je nová girl group patriaca pod malú neznámu spoločnosť Blockberry Creative. Po 2rokoch, kedy sa nám postupne predstavila každá členka
samostatne a stihli sa vytvoriť 3 sub-units a fandom name, sme sa konečne dočkali ich debutu. Ak ťa toto zaujalo, alebo už si fanúšik tejto skupiny, tak je táto
prednáška práve pre teba. Na prednáške si predstavíme každú členku, sub-units, ich cestu k debutu a tiež všetko, čo sa dialo pred debutom.

Čo ľudia neriešia pri K-dramas?

LinaKei

Korea

Pekní herci a klišé romantická zápletka sú často rozhodujúce kritéria pre výber k-drámy. Pozrime sa na k-drámy prevažne minulého roku, ktoré sledovateľov
zaujali nie len romantikou ale aj veľa inými faktormi ako napríklad dejom, budgetom alebo technologickým prevedením.

Guessing GAME (KPOP Edition)

Aira & Yukio

Korea

Ak vás baví K-pop a zábavné hry, určite sa zastavte na našej “prednáške“.
Pripravili sme si pre vás tri herné disciplíny na konci ktorých môžete získať nejaké tie zaujímavé ceny.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto rapperke a taktiež zažiť kopec zábavy zastavte sa na našej prednáške SAVAGE Jessi. Stačí si zo sebou priniesť len
dobrú náladu.

Savage JESSI
Aira & Yukio

Korea

Kpop Random Dance Play

Mia

Korea

Príďte ukázať ako viete tancovať na Vaše obľúbené K-pop pesničky a spolu s ostatnými fanúšikmi vytvorte skvelý tanečný tím aj keď iba na pár sekúnd. Kpop
Random Dance je skvelá možnosť ako spojiť zábavu a pohyb do jedného.

K-pop Fun & Games

San & Momo

Korea

Pripravili sme si pre vás už v poradí piaty workshop plný hier a zábavy! Budete sa môcť zapojiť do rôznych aktivít, kvízov a súťaží na tému k-popu.
Samozrejme účasť v hrách nie je povinná, aj diváci sú vítaní. Nebude chýbať ani premietanie nového slovenského k-pop cracku a kopa cien pre súťažiacich!

AnimeSHOW 2019 - ANOTÁCIE - VERZIA FINAL
Nazov prednasky

Prednasajuci

Kórejska žena v 21. storočí

Alexandra Marčeková

Úvod do Kpopu a Kdrama z pohľadu európskeho fanúšika Vilma

Sekcia

Anotacia

Korea

Pozrime sa spolu na to, ako vyzerá žena 21. storočia v Kórei. Je z nej ešte stále žienka domáca, ktorej prioritou je manžel a rodina, alebo sa časy menia a
ženy uprednostňujú kariéru a samostatnosť? Toto a mnoho iného zistíte na tejto prednáške.
Všetci sme už počuli o Gangnam Style ale ak chcete hlbšie preniknúť do populárneho trendu, ktorým je kórejská vlna, táto prednáška je práve pre Vás! Tu
zistíte o čo sa jedná, prečo je to svetový fenomén a to všetko z pohľadu fanúšika kórejskej kultúry v Európe. Nebudú chýbať ukážky a tipy kde hľadať
informácie.

Korea

SHOW ME THE MONEY 777

Nesa & Kikio

Korea

Ako už býva zvykom, ani túto AnimeShow nevynecháme SMTM. Či už ste pravidelným divákom tejto juhokórejskej rap competition, fanúšikom niektorých
rapperov, ktorí sa tam tento rok objavili, alebo ste úplným nováčikom vo svete k-hip hop(u), skúste sa prísť pozrieť na prednášku o minuloročnej, už siedmej
sérii tejto úspešnej show, kde si povieme o jednotlivých kolách, súťažiacich, vystúpeniach alebo aj čo-to za hranicami samotnej show.

Písanie Hangul

Tina

Korea

Prídte si vyskúšať a naučiť sa písať kórejskú abecedu - hangul. Áno je to jednoduché a môžete to stihnúť v našom časovom obmedzení.

K-pop kvíz

Dada

Korea

Tradične ako každý rok aj tento rok sa fanúšikovia K-popu môžu tešiť na K-pop kvíz, v ktorom budete musieť premýšľať. Tentokrát sme si pre Vás pripravili
vecné ceny interpretov akými sú Taemin, NCT127 a jedno prekvapenie.

Unhelpful Guide to Twice

Tinka

Korea

One in a million! Máš záujem sa dozvedieť viac o jednej z najúspešnejších dievčenských Kpop skupín? Tak sa určite príď pozrieť, ak už čo i len trošku máš
likey-likey túto skupinu plnú talentovaných dievčat! Budem sa na Vás tešiť. Pošlite mi signál, že prídete!
Už dlhšiu dobu je vidieť zvyšujúci sa záujem o juhokórejskú underground scénu aj na Slovensku. Práve preto sme sa rozhodli pripraviť pre vás niečo, kde
môžete otestovať svoje znalosti, objaviť nových umelcov, alebo sa aspoň zasmiať spolu s nami pri niektorých záludnejších otázkach. Tých najšikovnejších
samozrejme čaká aj malá odmena ~

K-hip hop games
Veve & Nesa

Korea

