Godzina

MAIN

Sala P (Panelowa #1)

Sala B (Panel/Konkurs)

Mój pierwszy raz na konwencie
(Nineł)

Zabawy integracyjne
(Hitsu Mayuki)

10:00

Pokaz Kyūdō Ayame
(Kyūdō Ayame)

13:00

14:00

Pokaz Kendo Łódź
(UKS Kendo)

15:00

17:00
Próba Cosplay
(Marutiina)
18:00

19:00
Cosplay
(Aranx)

21:00

22:00

23:00

Powroty i wspomnienia w
filmach Studia Ghibli
(Harumi)
Japonia w zachodniej muzyce
współczesnej
(Hitsu Mayuki)
Cosplay dla początkujących
(Nineł)

Co Netflix ma do zaoferowania
fanom azjatyckiej popkultury?
(Tosiek)

16:00

20:00

Wielka Improwizacja
Kabaretowa
(Ktokolwiek)

Karciane odgadywanki
(Aira)

Przegląd mody europejskiej
(Marutiina)

Kapitan Tsubasa powraca. Co
sądzisz?
(Aira)

Anime Main Theme Quiz
(Yahara)

Przeszłość w teraźniejszej
Japonii
(Harumi)

Księżycowa Kompania kontra
Korpus Zwiadowczy
(Taoshi)

Screenówka
(Kurizu)

Podsumowanie sezonu Anime
Zima/Wiosna 2018
(Kurizu)
Spotkanie z wydawnictwem
Waneko
(Waneko)

Anime na podstawie mang z
Manga Time Kirara w pigułce
(Konradon)
Anime dla prawdziwych
mężczyzn
(Konradon)

Luźno o zamrożeniu w czasie
(Sorami)

Kobieta na konwencie: mięso
czy pełnowartościowy
uczestnik?
(Ruda)

04:00

Wspomnienia z konwentów
okiem organizatora
(Rasti)

05:00

06:00

I kto tu improwizuje
(Hory)

07:00

08:00

09:00

Forward to the past
(Sakushu)

10:00

Panel kpopowy
(Garu Grey)

Wiedzówka Pokemon
(Mroczuś)

Dlaczego fandom jest taki
młody?
(Shippo)
Moete Hero, czyli o piłce nożnej
w Japonii
(Hitsu Mayuki)

Konkurs jedzenia zupek
chińskich
(Tosiek)

Czy jesteś tajnym
współpracownikiem? (Hory)

12:00
Podsumowanie konwentu
(Tosiek)

Pokemon Go - Czy wciąż
warto?
(Mroczuś)

Time travel w Fanfiction.
(Aira)

Tanzaku dawniej i dziś
(Rasti)

11:00

13:00

Przegląd AMVek Pokemon
(Mroczuś)

PRZERWA TECHNICZNA
Klub Literatury (Doki Doki
Literature Club)
(Consvl)

Gra The Sims dawniej i teraz
(Rasti)

Sala N (Niucon Room)

Wizja przyszłości w Fist of the
North Star
(Guile)

Clamp
(Laureane)

Warsztaty rysowania mang
(Keiko)

Kitsuke - warsztaty zakładania
kimonia
(Harumi)

Wiedzówka z MCU
(Mroczuś)

Wiedzówka z Higurashi no
naku koro ni
(Kurizu)

Screenówkowy konkurs dla
growych koneserów - from past
to present
(Yamny)

Anime w Polsce
(Laureanne)

ANIME O.S.T.
(Wolf)

Fandomowe rozkminy, czyli
dywagacje oldfaga
(Guile)

Wstęp do origami modułowego
(Aira)

Prezentacja świata Touhou
Rumbling
(Eger)

13:00

14:00

15:00

Kultura loli w Japonii
(Pitgram)

17:00

18:00

19:00

Horrory azjatyckie - style,
straszenie
(Selena)

Jak idealne są konioidolki?
(Pitgram)

20:00

Dlaczego yaoi tak nas kręci?
(Selena)

Warsztaty wokalne
(Katarzyna „Shiguroya” Pietras)

21:00

Sesja zdjęciowa nie taka prosta
(Ewa Cousland)

Tricki na sesję i "kfiatki" z sesji
RPG
(Aranx)

Warsztaty z tworzenia
wzorników do malowania
(Eger)

Love Live i inne mobilne gry
idolkowe
(Shippo)

AMV - Topka najlepszych AMV
(-)

Grini to glon i robi origami
(Grini)

Turniej Love Live School Idol
Festival
(idolki.pl)

Przerwa Techniczna

22:00

23:00

PRZERWA TECHNICZNA

Makijaż w 2218
(Marutiina)

Wielkie Rysowanie - mini
edycja Ućkonowa
(Chie)

Warsztaty szycia - poziom
zaawansowany 2
(Myou)

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00
Czyja to spódniczka
(Pitgram)

Przerwa techniczna

Fairlady czy Trueno - panel o
Wangan Midnight i Initial D
(Konradon)
Losuj-Rysuj
(Chie)

Pod wspólną banderą: stajnie
idolek
(Goratnik)

Fandom polski
(Przybysz)

05:00

Muzyczny konkurs dla growych
koneserów - from past to
present
(Yamny)

Nihon Quiz
(Harumi)

12:00

Fanowskie szaleństwo, czyli do
czego posuniesz się dla
swojego idola.
(Eger)

AMV - Topka najlepszych AMV
(-)

Shingeki no Mangu Quiz
(Consvl)

10:00

16:00

Wehikułowa Screenówka
Animcowa
(Wolf)

Karty Tarota - z czym do ludzi?
(Anika Stasińska)

Wiedzówka z Nanatsu no
Taizai
(Hideaki)

Kreowanie postaci w swoich
komiksach - mechanizmy
obronne
(Selena)

Co byś zrobił mając Death
Note'a?
(Guile)

Siła detalu - szyj w domu jak
profesjonalista
(Myou)

Bandori - co jest grane?
(Pitgram)

Z ilu części składa się azjatycki
Żywoty idolek: Ogiyuka i Akarin
smok?
(Goratnik)
Jak zacząć grać w w gry RPG?
(Ewa Cousland)
(Aranx)
Copici vs Promarkery
(Selena)
Wybory idolki i idola konwentu
(Eger)

Warsztaty szycia - poziom
początkujący 2
(Myou)

Conanowa wiedzówka
(Aira)

Godzina

11:00

OP/ED Time Travel Edition
(Wolf)

Konkursy Cosplay - jak to
ugryźć?
(Shappi)

Idolkon

Subkultura idolek
(Goratnik)

Turn back the music pendulum
(Hitsu Mayuki)

100 ciekawostek o Japonii
(Mario)

Problem retro grania we
współczesnych czasach
(Yamny)

03:00

Konkurs OP/ED
(Kurizu)

Sala A (Animatsuri)

Warsztaty szycia - poziom
początkujący 1
(Myou)

Warsztaty szycia - poziom
zaawansowany 1
(Myou)

01:00
Porażeni czasem
(Rogaty, Ruda)

Sala W
(Warsztatowa/Cosplay)
Krzywe zwierciadło - jak
stworzyć parodię/pastisz i nie
umrzeć z żalu.
(Anika Statińska)

Czasochłonny konkurs
(Sorami)

Spotkanie z Gry karciane dla
dzieci
(Gry karciane dla dzieci)
Lekcja języka japońskiego
(Agnieszka KozaneckaKozakiewicz)

Konwenty Zagraniczne - czy
warto jechać na expo
(Kurizu)

00:00

02:00

Rozpoznaj anime po EMoji!
(Mroczuś)
Test wiedzy z Kuroko no basket
(Golum)

11:00

12:00

Sala K (Konkursowa #1)

Before the Nana begins
(Lauri)
Wstęp do Larpa Animatsuri
2018
(Jurys)
Larp Animatsuri 2018 w wersji
figurkowej
(Jurys)

Absurdy w Pokemonach
(Selena)

Wszyscy możemy być idolkami.
Idolka w godzinę
(Eger)

06:00

07:00

08:00

09:00
Pokemonowe kalambury
(Selena)

Dlaczego dajemy to sobie
robić, czyli o graczu w
dzisiejszych czasach
(Guile)
Tworzenie własnego świata do
sesji RPG
(Aranx)
Warsztaty gestykulacji
japońskiej
(Guile)

Kto to śpiewa - muzyczny quiz
idolkowy
(Pitgram)

10:00

Wykład z anime matematyki
(Aqua )

Wolne dubbingowanie
(NanoKarrin)

11:00

12:00
Karty przeciwko mangowcom
(Lauri)

13:00

