Tanzaku
Wstęp
Sami o sobie możemy powiedzieć wiele, lecz nie wszystko Was zainteresuje. Najważniejszą i chyba
najbardziej oczywistą informacją jest to, że wszyscy jesteśmy pasjonatami szeroko pojętej kultury Azji
Wschodniej. W szczególności interesujemy się kulturą Japonii, jej muzyką, filmem, komiksem i
historią. Nie zaniedbujemy również tak bardzo uwielbianej przez nas wszystkich popkultury Kraju
Kwitnącej Wiśni.
Pochodzimy z Łodzi, bądź jej okolic. W przeszłości często doskwierał nam brak imprez w naszym
mieście. Od tego właściwie wszystko się zaczęło. Z początku większość z nas prowadziło poszczególne
atrakcje na wydarzeniach organizowanych poza granicami naszego miasta, bądź po prostu pod
patronatem innej grupy. Z czasem jednak udało nam się zebrać w jedno i po wielu spotkaniach,
zmianach i ulepszeniach powstało Tanzaku takie, jakim można je zobaczyć dzisiaj.
Pragniemy, aby Łodź stała się miejscem atrakcyjniejszym dla wszystkich pasjonatów kultury
wschodnioazjatyckiej.

Działalność grupy
Tanzaku to grupa młodych i ambitnych ludzi z wciąż rosnącym doświadczeniem w dziedzinie
tworzenia imprez tematyką nawiązujących do popkultury jak i kultury wschodnioazjatyckiej.
Na przestrzeni ostatnich lat byliśmy obecni przy organizacji następujących imprez:









27-29.09.2013 – Kapitularz 2013 – Jako koordynatorzy i twórcy atrakcji bloku kultury
Japońskiej na konwencie.
06.10.2013 - Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier – Jako twórcy atrakcji bloku
„Manga Corner”.
05.04.2014 - Dzień Kultury Japońskiej w II LO – Jako twórcy atrakcji.
07.06.2014 – Ućkon I – Nasz pierwszy event.
26-28.09.2014 – Kapitularz 2014 – Jako koordynatorzy i twórcy atrakcji bloku kultury
japońskiej.
20.12.2014 - Łódź X-mas Event Notice me, Santa-san – Nasz drugi event.
19-21.06.2015 – Ućkon II – Nasz pierwszy pełnowymiarowy konwent.
25-27.09.2015 – Kapitularz 2015 - Jako koordynatorzy i twórcy atrakcji bloku kultury
japońskiej.

Grupa Tanzaku
Adres Email: kontakt@tanzaku.pl

Strona 1

Tanzaku
Nasz flagowy konwent – Ućkon
Po sukcesach we wsparciu cudzych konwentów, oraz organizacji małych wydarzeń na terenie
Łodzi, wreszcie podjęliśmy się organizacji trzy-dniowego konwentu mającego być kontynuacją
odbywającego się rok wcześniej eventu Ućkon. W konwencie który nazwaliśmy „Ućkon II: Folklore
Edition” uczestniczyło prawie 500 ludzi zarówno z samej Łodzi jak i całego kraju. Wynik konwentu dał
nam podstawy do kontynuacji tradycji Ućkonu w przyszłości.
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Nasze eventy
Prócz konwentu który jest naszym największym powodem do dumy zorganizowaliśmy też dwie
jednodniowe imprezy promujące popkulturę jak i kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.
Zaczęliśmy w czerwcu zeszłego roku organizując Ućkon a w grudniu świąteczny event zatytułowany
„Notice me, Santa-san”.

Grupa Tanzaku
Adres Email: kontakt@tanzaku.pl

Strona 3

