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FINNCON 1999 KOMMER TILL ÅBO
Finlands största science fiction- och fantasievenemang Finncon arrangeras följande gång år 1999. Denna
internationella och för publiken öppna händelse äger nu rum för första gången i Åbo, i Turun Yliopistos
utrymmen 14–15.8.1999. Finncon arrangeras vartannat år och är 1999 redan det sjunde nationella science
fiction- och fantasievenemanget med detta namn. På basen av tidigare erfarenheter förväntas antalet besökare
uppgå från ett par tusen upp till fem tusen.
Programmet till Finncon 1999 innehåller föredrag, paneldiskussioner, utställningar, filmförevisningar och
verkstäder. Som samlande tema fungerar väntan på sekelskiftet och millenialism. Före den egentliga
konferensen, 13.8.1999, anordnas en speciellt åt finskalärare riktad presentation av science fiction- och
fantasilitteratur. I samband med Finncon 1999 arrangeras också europamästerskap i strategispelet Diplomacy.
Då avsikten för konferensen är att vitt demonstrera science fiction- och fantasikultur, har utländska
hedersgäster alltid uppmärksammats, år 1999 kommer dessa att vara amerikanskan Connie Willis samt
engelsmannen Philip Pullman.
Connie Willis (Constance Elaine Trimmer Willis) är den mest erkända science fiction- och fantasiförfattaren i
världen. Willis, känd som en utomordentlig uppträdare, debuterade 1971. I början av 1980-talet lämnade hon
läraryrket för att bli heltidsanställd författare. Connie Willis har sex gånger fått de båda två årliga, mest
berömda science fiction och fantasi prisen, Hugo och Nebula. Av Connie Willis har översättas till finska
följände verk:
• Daisyn aurinko (Daisy, in the Sun, 1979) I boken Josh Pachter (red.) : Top Science Fiction 1 (Top Science
Fiction, 1984) Jalava 1990
• Kaikki rakkaat tyttäreni (All My Darling Daughters, 1985) i boken Ellen Datlow (red.) : Ensimmäinen kerta
(Alien Sex, 1990) Jalava 1991
• Palovartija (Fire Watch, 1982) I boken Reijo Kalvas (red.) : Science fiction antologia 85, Viihdeviikarit 1985
• Kuolema Niilillä
• Jopa kuningattarella
• Sielu valitsee oman seuransa...

Death on the Nile (1993)
i Portti-magazinet 3/94
Even the Queen (1992)
i Portti 3/93
The Soul Selects Her Own Society… i Portti 4/97

Philip Pullman är för sin del mäst känd för barn- och ungdomsböcker, men har också skrivit all möjlig från
pjäser till viktorianska rysare.Pullmans första fantasiverk hölls på att översättas till både finska och svenska. På
svenska har utgivits den första, belönade delen Guldkompassen (Northern Lights, 1995 –Natur och Kultur,
1997) i Pullmans Den mörka materian -trilogi (Universumin tomu på finska) och på finska de två första delarna
Kultainen Kompassi (Tammi, 1996) samt Salaperäinen Veitsi (The Subtle Knife, 1997 –Tammi 1997). Pullman
föddes 1946, och har liksom Willis efter att avläggt examen från Oxford Universitet arbetad som lärare.
Finncon 1999 arrangeras av den äldsta science fiction och fantasi sällskap i Finland, Åbo Science Fiction Sällskap
rf. (TSFS, grundad 1976) i samarbete med Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti (Tutka) och Turun
yliopiston rooli- ja strategiapeliseura (Tyrmä). Dessutom har andra science fiction och fantasi föreningar i
Finland lovat att dra sitt strå till stacken. Alla evenemanger är för publiken öppna. Hjärtlig välkommen!
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