vše, co jste chtěli vědět o Animefestu 2015,
Promítání
Giovanniho ostrov / Giovanni's Island
film // 100 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2014, česká premiéra
Giovanniho ostrov je příběh o událostech poválečného
dění vyprávěný z pohledu dospívajícího japonského
chlapce. Příběh o poutu mezi ním a jeho mladším
bratrem, lásce a o útrapách a strastech, jež mu pomáhá
překonat Galaktická železnice, ústřední dílo slavného
autora Kendžiho Mijazawy.
Film získal ocenění poroty Annecy Animation Film
Festival, cenu diváků Fantasia Film Festival, cenu
poroty Chicago Int'l Children's Film Festival, zvláštní
ocenění Japan Media Arts Festival.
K-ON! film / K-ON! The Movie
film // 110 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Kyoto Animation, 2011, česká premiéra
Jui, Mio, Ricu a Mugi úspěšně složily závěrečné zkoušky,
a tak už na ně v jejich středoškolském životě čeká jen
jediné. Sbalit se, popadnout Azusu a v rámci oslav vyrazit
na poslední společný výlet Klubu populární hudby. Držte
si klobouky, Poškolní čas na čaj míří do Londýna!
Klub společníků óranské střední
/ Ouran High School Host Club
seriál // 4× 25 minut, japonsky s českými titulky
Bones, 2006
Střední škola Óran je určena pro bohaté nebo velice
talentované žáky. Naše hlavní hrdinka Haruhi patří mezi
ty z druhé skupiny a její středoškolský život začíná
poněkud nešťastně. Kvůli jejímu pokaženému účesu
dostává místo dívčí uniformy chlapeckou, a aby toho
nebylo málo, hned po svém nástupu naráží na členy
místního společnického klubu, k nimž se chodí pravidelně
nechat hýčkat místní studentky. To by samo o sobě nebylo
tak úplně hrozné, kdyby přitom nerozbila velice cennou
vázu, kterou teď musí splatit službou v již zmiňovaném
společnickém klubu…
Krátký smír / Short Peace
film // 68 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Sunrise, 2013, česká premiéra
Ambiciózní projekt shromažďující ty nejlepší, léty
prověřené tvůrce si dal za cíl vytvořit originální soubor
krátkých povídek, které se nesou v duchu starých,
dobrých klasik.
První příběh, Co upadlo v zapomnění, vypráví o jednom
poutníkovi, jejž při cestě lesem zastihne silná bouře, před
níž se ukrývá v na první pohled opuštěné svatyni.
Následující Krotitelé plamenů se nesou ve znamení
porušených závazků, nenaplněné lásky a jednoho
zoufalého rozhodnutí.
Předposlední počin je přímočará povídka Gambo
o záhadném bílém medvědovi, červeném ďáblovi
sužujícím horskou vesnici a mladé dívce, která mu má
padnout za oběť.
Celý soubor uzavírá válečně laděný příběh Sbohem,
armádo, v němž nás skupinka žoldáků vezme na exkurzi
do nepokoji zmítaného postapokalyptického Japonska.
Moje love story! / Ore Monogatari!!
seriál // 25 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2015
V centru dění příběhu stojí středoškolský hromotluk se
srdcem ze zlata, Góda Takeo. Ten si v poklidu se svým
nejlepším kamarádem, fešákem Sunakawou Makotem,
užívá života bezstarostného školáka. Jednoho dne ale ve
vlaku Takeo pomůže dívce jménem Jamato Rinko od
obtěžujícího delikventa, čímž se však dost možná
nakopne Takeův vlastní středoškolský milostný příběh!
Příběh princezny Kaguji
/ The Tale of the Princess Kaguya
film // 140 minut, japonsky s českými titulky
Studio Ghibli, 2013
Stařičký sběrač bambusu jednoho dne při kácení narazí
v lese na podivnou malou holčičku. S manželkou si
vždycky přáli svoje vlastní dítě, ale nikdy jim nebylo
dopřáno, a proto se rozhodnou přijmout drobnou
nalezenkyni za vlastní. Roste jako z vody a aby těch
záhadných událostí nebylo málo, dědeček každý den
v lese nachází další a další kusy zlata, za něž si koupí
honosné sídlo ve městě. Jak si začnou žít na vysoké noze

ale báli jste se organizátorů zeptat

a maličká Kaguja mrknutím oka vyrostla v nádhernou
mladou dámu, šíří se zvěsti o její kráse po celé zemi, což
přitáhne pozornost nejenom obyčejných šlechticů.
Námluvy jsou ovšem tou poslední věcí, která naší
hrdinku trápí…
Sedm zlotřilců z cely 206
/ Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin
seriál // 6× 25 minut, japonsky s českými/anglickými
titulky, Madhouse, 2010
Sedm mladistvých se roku 1955 musí naučit žít
pohromadě v jedné polepšovně, v jedné cele. Uzavřeni pod
zámkem, kde jsou vystavováni neustálému utrpení,
ponižování a bití čekají na snítku naděje, paprsek světla,
který by je dokázal z temného vězeňského života vyvést
na svobodu. S čím vším se budou muset naučit žít? A co
nechali za sebou?
Sestry čarodějky Jojo a Nene
/ Magical Sisters Yoyo & Nene
film // 100 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Ufotable, 2013, česká premiéra
Jojo a Nene jsou sestry, které pracují jako námezdní
kouzelnice, jejichž specialitou je lámání kleteb. Jednoho
dne se jim před domem objeví strom, z jehož větví rostou
budovy, a tak to Jojo nedá a vydá se dovnitř. Hned nato je
ovšem vcucnuta do jiného světa, kde si ji prostořeký
školák najme, aby zlomila kletbu, která změnila jeho
rodiče v monstra. Jak se Jojo pouští do vyšetřování,
zjišťuje, že tohle není pouze ojedinělý případ a tomuto
světu hrozí opravdové nebezpečí.
Tamačina love story / Tamako Love Story
film // 80 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Kyoto Animation, 2014, evropská premiéra
Příběh se točí kolem Tamako, dcery obchodu s moči, která
o této pochutině z rýžového těsta ví všechno od A do Z.
Když není zrovna ve škole, dokonce vymýšlí nové příchutě
a tvary. Naproti ní žije Močizó, docela obyčejný kluk,
jehož rodiče prodávají moči stejně jako ti její, a proto se
znají již od raného dětství. Ovšem jak čas ubíhá, začínají
si uvědomovat, že obyčejné přátelství možná přerůstá
v něco víc…

Přednášky
AMV Mortal Combat
// Milan „Manta“ Čermák
Toto je aréna, ze které vyjde jen jeden vítěz. Toto je boj, ve
kterém se o vaši přízeň utkají AMV z celého světa. Toto je
bitva o šesti kolech, kde se utká šest váhových kategorií –
od lehké komedie po těžké drama. Toto je hra, ve které vy
rozhodujete, kdo bude bojovat a kdo bude vítězem. Toto je
AMV Mortal Combat!
Aktuálně v japonském rocku
// Veronika „Meru“ Talášková
Pokud vás zajímá japonská hudba a neohrnete nosem nad
rockem/metalem, přijďte se podívat, které kapely jsou
zrovna v Japonsku (a nejenom tam) populární. Které
kapely již zavítaly nebo se naopak chystají do Evropy?
Čím se snaží odlišit od ostatních? Zaměřím se hlavně na
ty nejzajímavější kapely ze země vycházejíchího slunce.
Archetypy postav v homoerotické literatuře
// Nagat
Pokud jste strávili nějakou dobu v yaoi komunitě, určitě
znáte nějaké typy ukeho. Najdete například nevinného
ukeho, šota ukeho a ukřičeného ukeho, na tom není nic
složitého. Vlastně cokoliv z BL žánru na tom není o moc
lépe. Charakterizace homosexuálních párů v dílech,
která jsou primárně určena pro ženy, bývá často tak
absurdní, že samy čtenářky mají chuť praštit hlavou o
zeď. Ovšem ne všechny stereotypy jsou špatné a ne
všechny hříchy na svých postavách spáchaly autorky z
Japonska. Pojďme najít nestandardní a zajímavé
archetypy postav v homoerotické literatuře a zasmát se
těm nejhorším zvěrstvům, které autorky při psaní
mužských hrdinů spáchaly.
Cenzura v anime
// Noise
Cenzúra sa vo svete vyskytuje už od pradávnych dôb, či už
politická, alebo kultúrna. Niekedy je to vec dobrá,
inokedy zlá. Prednáška bude rozoberať, kto cenzuruje,
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kedy cenzuruje a hlavne prečo sa rozhodnú niektoré veci
zakryť a iné nechať odokryté.
Cenzura – nutnost, či zbytečnost?
// Toren & Iky
Omezení toho, co můžeme vidět, slyšet nebo říkat.
Cenzura se vyskytuje globálně. Někde víc, někde míň.
V anime a manze na ni narazíme poměrně často.
Ukážeme si absurdnosti a příklady toho, co všechno může
cenzura napáchat. Očekávejte hodně černých panelů,
stříkance krve a prsa.
Co pod cosplay
// Myra & Clover
Všude stále slýcháme, že výběr správného cosplaye je
důležitý. Ale že výběr toho, co POD cosplay, je ještě
důležitější, to nám už nikdo nikdy neřekne. Mysleli jste
si, že spodní prádlo u kostýmů nehraje žádnou roli a že
kalhotky s kachničkou či trencle s odvětráváním to jistí?
Omyl! Správný výběr spodního prádla je základ, na
kterém by se mělo začít stavět. A nejenom spodního
prádla. Zajímá vás, jak zamaskovat když něco přebývá
nebo naopak něco chybí? Jak zabránit ponožkám
padajícím z podprsenek a jak ze sebe udělat správného
chlapa? Během naší přednášky vás provedeme taji
fixování, stahování, vycpávání, maskování a to nejenom
u děvčat, ale i u chlapců.
Cosplay for beginners
// MysteriousMaemi
Everything you need for starting with cosplay from
choosing a character, sewing, making armor, props and
makeup, to posing for photos and stage acting.
Cosplay on the Internet
// Calssara
The internet is a great place to share cosplay photos and
talk about with other cosplayers and fans about the stuff
you love, no matter where you live. But sadly, the internet
can be quite dangerous! Specially because everyone from
everywhere around the world is able to see your photos
and react on them. This can cause troubles! What shall
I do, when my future boss sees me in weird costumes?
Or what happens when some weird website steals my
photos and uses them as their own? And what shall I do
when a fan gets a bit more fanatic than I want him/her to
be? Is it really good to show yourself in very sexy
costumes? Am I secure someone in the internet? About all
this topics we will talk in this panel!
JRPG neznamená jen Final Fantasy
// Karel „Alucard“ Kališ
Snad každý, kdo se aspoň trochu otřel o svět japonských
RPG (neboli JRPG), zná sérii Final Fantasy. Ovšem bylo
by chybou omezovat tento populární žánr jen na sérii
herního molocha Square Enix. Zvlášť, když nový díl FF
vychází jednou za přestupnou dobu ledovou. Je tu tolik
úžasných sérií, jako je Shin Megami Tensei, Tales of,
Atelier či třeba Hyperdimension Neptunia. A právě ty
(a nejen je) vám chci představit blíže.
Jak je důležité znáti Metal Gear
// Arenoth & Toyotomi
Slyšeli jste někdy slovní spojení Metal Gear? I kdyby vás
svět videoher moc nezajímal, tak bychom se vůbec
nedivili, kdyby ano. Vždyť tahle série je starší než velká
většina z nás, a ač tomu bude už skoro 30 let co první
Metal Gear spatřil světlo světa, tak toto dílo velkého
Hideo Kodžimi pořád drží jednotnou příběhovou linii (což
z ní dělá nejstarší vyprávění v dějinách videoher). V naší
přednášce vám nejen vysvětlíme, o čem tato kultovní
herní série je, ale rovněž se podíváme i do její historie.
Převedeme nějaké ukázky, seznámíme vás se
zajímavostmi a vysvětlíme vám, proč by jste si
tuhle parádní sérii měli (sakra) zahrát.
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Jak se řeší šikana v japonských seriálech?
// Zíza
Japonská seriálová tvorba je, na rozdíl od té západní,
specifická tím, že každou sezónu vysílají minimálně jeden
seriál ze školního prostředí. A kde jsou školáci, tam jsou
problémy. Nejprve měli žáci problémy v rodině, mimo
školní lavice, které jejich soucitný učitel pomohl vyřešit,
ale postupem času se trable přenesly na školní pozemek,
začalo se šikanovat a to občas dost drsným způsobem.
Přestože takové seriály jsou často příběhem a postavami
stereotypní, řešení šikany se lišívá. Nechcete slyšet jak?
Jak vystupovat na pódiu a úplně se při tom neznemožnit
// Arashi
Když se chce člověk s kostýmem pořádně předvést a
ukázat, může tak učinit třeba na pódiu. Ale jak to udělat,
aby se toho pokazilo co nejméně a výstup byl podle našich
představ? A co dělat, když to nevyjde a něco se opravdu
pokazí? Jak naplánovat vystoupení, udělat rekvizity a
využít kostým? Jak vystupovat na pódiu a totálně se při
tom neztrapnit? V přednášce se pokusím zahrnout své
poznatky ze světových i českých soutěží a ukázat vám
pohled porotců, diváků i vystupujících cosplayerů.
Japonsko: prostředí pro šikanu
// Zíza
Podle různých průzkumů a anket je šikana něčím
naprosto běžným v životě Japonců a neexistuje snad
žádný dospělý či dospívající, který se s ní nesetkal. Ať už
jako oběť, agresor nebo jako pozorovatel. Otázkou ovšem
je, kde se Japonci šikaně „učí“. Myslím si, že tím
prostředím, kde si na šikanu začnou pomalu zvykat a
považovat ji za běžnou záležitost, je škola. Jak tedy
vypadá japonské školství, v jakém prostředí se studenti
vzdělávají a jaké mají nebo musejí mít aktivity v rámci
vzdělávání, k čemu a kým jsou vychováváni?
Japonský kulturní export
// Kalisto
Japonsko je aktuálně jednou z největších kulturních
velmocí. Jsou prostě kůůl. Ale tohle se nestalo jenom tak
náhodou. Japonci velmi aktivně pracují na budování
svého Anime impéria a šíření jeho vlivu do všech krajů
světa. Přijďte se podívat, jak i vy zapadáte do jejich plánu
ovládnout svět skrze veřejnou diplomacii.
Klišé športových anime
// Michal „Saint“ Ďurfina
Športové anime, to nie len Free!, Haijkú, či Kuroko. Jeho
korene siahajú ďaleko do minulosti ale často o ňom počuť,
že všetko je na jedno kopyto, ale kto/čo za to môže?
Samozrejme prvky, ktoré sa opakujú skoro v každom
z nich, čiže klišé. Dá sa vôbec s nimi spraviť skvelé anime?
Alebo sa im úspešné kúsky posledného obdobia vyhli
oblúkom? Určite ste už počuli vetu, športové anime sú
všetky rovnaké. V čom bývajú vlastne také podobné?
Klišé. Veď to poznáte, už po miliónty krát pozeráte seriál,
v ktorom je hlavná postava úplný antitalent, bifľoš bez
štipky talentu a zmocňuje sa Vás pocit silného déja vu?
Kodex bušidó a vnímání smrti v Japonsku
// Ludolph
Bušidó neboli cesta válečníka je jedním z na západě více
známých japonských fenoménů. Asi každý se někdy
setkal s vyobrazením čestného a věrného samuraje
s velmi odhodlaným postojem vůči smrti (cizí a obzvláště
té své). Ačkoliv je bušidó spíše naukou o životě válečníka
než o jeho smrti, asi nejznámějším aspektem tohoto
kodexu je právě ritualizovaná sebevražda samurajů,
seppuku, vycházející z tradičního japonského vnímání
smrti, která západňany šokuje nebo až morbidně
fascinuje. Povíme si tedy něco o tom, co to je bušidó, o jeho
vývoji a dopadu na společnost a jeho vlivu na současné
Japonsko. Necháme se morbidně fascinovat technikou a
různými variantami seppuku (pouze teoreticky!),
dozvíme se také něco o tom, jak Japonci smrt a
sebevraždu vnímali dříve a nyní, a možná přijde i chvilka
japonské poezie…
Manga a crowdfunding
// Jan „Abbe“ Nikrýn
Napadlo vás někdy, jak si vede manga na Kickstarteru
nebo Indiegogo? Ať už jste odpověděli kladně či záporně,
přijďte a ponořte se do zajímavého světa ať úspěšných či
neúspěšných projektů ovlivněných mangou.
Manga invaze z nakladatelství Crew
// Nakladatelství Crew
Hosté z momentálně největšího českého manga
vydavatelství Crew představí zběsilou akční manga
klasiku Gunsmith Cats. Ovšem na přetřes přijdou i jejich
další manga tituly: Naruto, Bleach, Gantz, Death Note či
Útok titánů. Přijdou si poslechnout vaše názory a nápady,
nakousnou svůj manga projekt a možná vám prozradí, co
chystají do budoucna – už na začátek příštího roku!
Za nakladatelství přijedou Petr Litoš a Jiří Pavlovský.

Mary Sue – NÁMITKA!
// Aneta „Arakanga“ Ransdorfová a Kateřina „Hoples“
Štěrbová
Mary Sue, postavy, kterým by se měl každý velkým
obloukem vyhnout. Ale… Co když mají i své světlé
stránky? Přijďte se podívat na bitvu dvou stran a konečný
verdikt. Jaký si odnesete názor na Mary Sue po téhle
přednášce? Vyhraje Démonický Žalobce nebo vše zvrátí
Obhájce v bitvě o vaši přízeň.
Men in cosplay
// Elffi
Join Elffi as he talks about all the manly stuff! Who are
the famous male cosplayers? How to select and use basic
makeup as a male? Tips for beginner sewing, armor
building and posing! Girls are also welcome.
Mýty ohledně psaní
// Zuzana „Jacinda“ Strachotová
Myslíte si, že všechna dobrá díla byla stvořena pouze
múzou políbenými autory? Možná to znáte. Chcete
napsat povídku, fanfikci či báseň a čekáte, až to „na vás
přijde“. Dny, týdny, měsíce, v některých případech i roky
plynou a pořád nic. Přitom stačilo si pouze sednout na
zadek a donutit se napsat první půlku stránky. Že to
nejde? Právě jste se stali obětí mýtu. Přijďte si
poslechnout, co všechno je a není v psaní možné a jak se
některé názory či zavedená pravidla kamarádí s pravdou.
Nadkolenky (nejen) v anime
// Ludek „Nya-chan Production“ Rajecký
Seriózně i neseriózně vedený diskurz o nadkolenkách a
jiných druzích nožního povlečení v anime i jinde. Historie,
přítomnost a budoucnost pro všechny fetišisty, zájemce
i jen náhodné kolemjdoucí. Bez ecchi AMV.
Narutův rychlokurz japonské mytologie
// Libor „rAvenak" Tomáš
Napadlo vás někdy, jestli všechny ty podivně znějící
názvy bojových technik v seriálu Naruto mají nějaký
hlubší význam, nebo se jedná jen o fantazii autora? Je to
projev vyšinuté mysli slavného mangaky, nebo jde o něco
víc? Vydejme se společně na cestu po základních
kamenech japonské mytologie. Povíme si o nečekaných
zobrazeních i zkomolení tradičních mytologických
postav, o tom, jestli byl Susanoo největší psychopat a
ufňukánek dávnověku, Izanagi neodbytný balič a mnoho
dalšího! A samozřejmě dojde i na spoilery.
Origami: skládanky nejen z papíru
// hAnko
Origami skládanky určitě všichni znáte. Ale víte, jak
vznikly? K čemu se dají využít dnes? A že je můžete najít
dokonce i ve vesmíru? Po zodpovězení nejen těchto otázek
následuje workshop, ze kterého si domů odnesete třeba
nejznámější origami jeřába.
RWBY a Monty Oum
// Prokop „NeoWorm“ Smetana
Pojďme si připomenout génia šílené choreografie, nerda,
workoholika a otaku Montyho Ouma, autora děl jako
Dead Fantasy, Haloid nebo RWBY. Shrneme si jeho
kariéru a povíme si něco o budoucnosti projektu RWBY
i o událostech, které vedly k jeho předčasnému úmrtí.
Monty Oum byl jedinečnou osobností a nemělo by se na
něj zapomenout.
Samurajové – rytířství na japonský způsob
// Ondřej „Alexej“ Kolařík
S mečem u pasu kráčejíce do bitvy, nebo štětcem a tuší
píšící haiku. I takové byly podoby samurajů,
středověkých japonských bojovníků známých pro svou
bezmeznou oddanost a šermířské umění. Kde se však tito
muži, hrdinové mnoha příběhů, v Japonsku vůbec vzali a
jaký byl jejich život? V této přednášce se budeme těmito
jistě pozoruhodnými lidmi zabývat nejen z historické či
bojové stránky, ale podíváme se, co pro samuraje
znamenalo dodržování kodexu Bušidó neboli Stezky
válečníka. A abychom posluchače nenudili jen
suchopárnými historickými termíny, nebude samozřejmě
chybět ani nahlédnutí na představitele této válečnické
kasty v animované i hrané tvorbě.
Scenáristické podivnosti na školní půdě
// Grek1
Japonské školy jsou podle mangy a anime opravdu
zajímavá místa. Někde studentská rada rozhoduje nejen
o osnovách, ale určuje i personální politiku učitelského
sboru. Jinde snad pro samé festivaly nemají čas na
výuku. A když jde do tuhého, může váš prospěch určit,
zdali přežijete, nebo budete fyzicky odstraněni ze
vzdělávacího procesu. V této přednášce se na některé tyto
zvláštnosti podíváme podrobněji a nebudou chybět ani
drby a bizarnosti ze skutečných japonských školních
lavic.

Slasti a strasti k-popu
// Monika „Polli“ Hálová
Ukázka toho, že korejský pop nejsou jen lesklé kostýmy,
barevné videoklipy a veselí Korejci. Jaká byla vůbec cesta
tohoto žánru do světa? Co mají tyto hvězdičky za vroubky
a jak se takové skandály mnohdy řeší? Společně si na tyto
otázky odpovíme a zaměříme se na odvrácenou stranu
tohoto idealizovaného žánru pohledem dlouholeté
fanynky. Povíme si nejen o absurdních a zveličených
drbech, ale také o daleko vážnějších věcech.
Stage movement and acting workshop
// Kairi
Being on a stage isn't the easiest task for a cosplayer.
Sometimes audience has problems with getting what's
actually is going on during your performance, and you
don't know why… The workshop will help you express
your character properly, you'll learn how to move and act
in case of making a really good show!
The Art of Costume Performance
// Iloon
Performing in costume, with props and that in front of an
audience, maybe even an international audience? Sounds
like a big challenge, but it is not impossible to do.
Everyone can do it by following some steps to execute a
cosplay performance. Within this lecture, the whole
proces, from the idea until the actual performance on
stage, will be explained step by step.
Tokusacu – hrdinové, monstra a?
// Jakub „Mawerick“ Čtvrtníček
Je tomu více než 60 let od doby, kdy světlo světa spatřilo
nejznámější monstrum japonské kinematografie. Pojďme
se podívat, jaké další legendy pomohla zrodit a snad
potkáme i staré známé z dětství!
Transmutace pohádek
// Angie
Karkulka, Sněhurka, Popelka, Růženka a Kráska. Holky
toho mají za sebou hodně – brutální a genderově
pokřivené rané verze, tisíc a jedno ústních převyprávění,
stovky dětem přístupných úprav, tucty postmoderních
přepisů a dosud nekončící řadu hraných a kreslených
adaptací. Animefest se letos vrací do školních lavic a my
se vrátíme ke klasickým pohádkám z dětství. Ale hezky
studijně: vezmeme to od raného novověku dodnes, od
folkloristů po psychology a z Evropy přes Ameriku až do
Japonska.
Umění recenze
// Grek1
Schopnost říci druhým, jak se vám to či ono anime líbilo,
je nutným vybavením snad každého otaku. Pojďme se
tedy podívat na to, jak z takových běžných hodnocení
udělat recenzi. Povíme si přitom o častých chybách, jichž
se dopouští mnozí recenzenti, stejně tak o nejznámějších
nepravdách ohledně kritiků samotných. Jednoduše
a snad i zábavně si ukážeme, jak správně bořit, ničit
a kritizovat.
WWOOFing – poznej Japonsko na vlastní kůži.
// Roman „BOB“ Saňa
Návštěva Japonska – vysněná životní zkušenost, ať už je
člověk fanda anime, mangy, japonské kultury nebo krásy
světa jako takové. Země zapadajícího slunce je ale
neuvěřitelně daleko a zdá se být téměř nedostupná. V této
přednášce se dozvíte, že to nemusí být tak horké, jak to
vypadá. Svůj periskop zaměříme na metodu
WWOOFování, která značně zjednodušuje cestování.
Nebojíte se trošku té práce a chcete se do Japonska vydat?
Potom je tato přednáška ta pravá volba, jak získat
nadhled a odhodlání tento výlet uskutečnit.
Zlatá éra arkádových videoher
// Jan „Hanz“ Pôbiš
Pamatujete si staré automaty s hrami jako Pac-Man,
Golden Axe, Street Fighter či Contra? Přeplněné
maringotky kolotočářů s nedýchatelnou atmosférou
uvnitř a spoustou namačkaných lidí se zásobami
pětikorun? K nám se takto arkády dostaly poměrně již na
sklonku svého života, nicméně jejich historie sahá až do
pozdních 70. let. Pojďte se semnou tedy podívat do
historie těchto her a zažít na chvíli znovu „dobu
dřevěnou“ videoherního průmyslu.
Školní bitky, žádné blitky
// Robert Waschka
Stačí špatně odbočit a jde o život. Když se neusmíváš, tak
to bolí, když se špatně usměješ, bolí to ještě víc. Nože,
katany a řetězy. Strach v temnotách a noční běsy. Slumy?
Postapo? Ne, škola!
Echo / Záznamy přednášek
Nestihli jste některé přednášky na starších ročnících? Chcete si
připomenout zajímavé momenty? Opakování matka moudrosti.
V tomto bloku se můžete podívat na záznam přednášek.
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Workshopy
Armor workshop
// Shappi
Creating an armor can be a difficult task for a cosplayer!
At this workshop you can learn how to make your own
armored costume and props with all kind of materials –
from pattern to paintjob!
Japonská vazba
// Project Bokkaku
Je dobře známo, že mnoho skvělých vynálezů pochází ze
staré Číny – odtud také na japonské souostroví přichází
knihy svitkové, vazby harmonikové, motýlkové či
třepetavé. Ale byli to právě Japonci, kdo dovedl vazbu
šitou na čtyři díry k dokonalosti (popř. mnohé další
varianty). Na popularitě získává ve 14. století a udržuje si
ji dodnes díky své jednoduchosti provedení. Stavte se
v sobotu do Craft Alley (Rotunda) ke stánku Project
Bokkaku, naučíte se nejjednodušší vazby a můžeme se
pokusit i o ty složitější. Každopádně si odnesete svou
vlastní knížku, dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi
evropským a východním knihařstvím a třeba najdete ve
starém řemesle zalíbení.
Kaligrafie
// Light Point
Láká vás japonské umění krasopisu? Chcete se dozvědět
více o kaligrafii a také si ji vyzkoušet? Připravili jsme si
pro vás zajímavý workshop na toto téma. Nechte se naší
lektorkou Yuko pomocí lehkých tahů štětce zavést do
světa umění, uvolnění a seberealizace.
Stage figting workshop
// Zel
How to script, perform and execute a fight choreography
in cosplay. This is a practical workshop: you want to show
up, you've to take part.
Výroba zvířátek z korálků japonskou technikou
// Jitka Holotínová
Přijďte si zkusit výrobu zvířátek z korálků jedinečnou
japonskou technikou. Na kurzu se naučíte zorientovat
v návodech, ukážeme si různé techniky a na závěr si
každý vyrobí z korálků vlastního tučňáka. Workshop je
vhodný i pro úplné začátečníky – mám i velké korálky. :)
Yoshinkan Aikido, bojové umění nejen tokijské policie
// Boyokan dojo
Aikido je nedílnou součástí japonské kultury a od svého
založení se velmi rychle stalo oblíbeným a uznávaným
bojovým uměním. Ale co když jsi o aikidu ještě neslyšel?
Nebo jsi slyšel až moc a nevíš, co si o tom myslet? Přijď se
za námi podívat. Začneme pořádně akčním a
dynamickým vystoupením, které si připravujeme na
každou akci zvlášť tak, aby sedlo publiku. Na zklidnění
bude následovat povídání o aikidu – doufáme, že s námi
budeš diskutovat, všechny dotazy jsou vítané.
Budeš mít možnost si některé techniky vyzkoušet na
vlastní pěst pod vedením zkušených aikidistů, nebo
probrat své znalosti z jiných bojových umění s naším
senseiem Jiřím Kerpanem, který za svůj život prošel
tvrdým prostředím Ukrajiny, výcvikem ve Specnaz
i tréninkem rukopašneho boje. Bude to akční, zajímavé a
zábavné, budeme balancovat na hraně mezi vystoupením
a workshopem. A jako bonus se dozvíš, co je to Yoshinkan
a proč je náš klub jedinečný v celé České republice. Os!
Úchyláci a dotěrové
– sebeobrana pro správné středoškolačky
// Dům rytířských ctností
Šťouchají do vás? Tlučou na chodbě? Dokonce hrozí
násilím nebohé dívence? Něco s tím uděláme!
Nejjednodušší i nejbrutálnější triky boje v těsné blízkosti
zla. Pro dámy přímo vymyšleno, pro pány jistě vhodné.
Zombie rozcvička pro průměrné středoškoláky
// Robert Waschka
Copak nám dnes odpadne? Tuto otázku si zombie klade
každý den. Pravý Animefestí návštěvník v noci nespí a ve
dne vrže (klouby, vy nemravové). Tak se po ránu (no ráno
je až vstanu) pojďte protáhnout, celé naše prohnilé tělo
prahne po pohybu. A nakonec se role obrátí a půl na půl
budeme lovit lidi a lidi nás.

Soutěže
Animekvíz
Ilidan a Temi vás opět zvou na test intuice a znalostí
Japonska, jeho kultury, anime a vlastně všeho. Testem
projde i vaše bránice a účastnit se mohou všichni, kdo
chtějí něco vyhrát a jsou vlastníky tužky a kousku papíru.
Cosplay debut
Cosplayujete rádi? Baví vás blbnout pro ostatní, ale na
cosplay soutěž si zatím netroufáte? Cosplay debut je tu

právě pro vás! Nemusíte řešit, jestli je váš kostým z větší
části kupovaný, nemusíte mít hrůzu z porotců! Prostě si
to přijdťe vyzkoušet! A vy, diváci, přijďte se podívat na
nováčky cosplayerské scény, lidi, kteří sebrali odvahu a
troufnou si na pódium rotundy! Přijďte vybrat ty nejlepší
z nich!
Cosplay soutěž / Cosplay contest
Hrbili jste se nad šicím strojem, pořezali se o nůžky a
rozpíchali si prsty jehlami? Obíhali jste celé město, abyste
sehnali tu správnou paruku, látku či pentle? Předveďte
výsledek svého snažení divákům. O vítězích soutěže
rozhoduje hlasování diváků, snažte se tedy na ně co
nejlépe zapůsobit během přehlídky i celého dne. Ovšem
samozřejmě ve vší počestnosti. V porotě zasednou také
zahraniční znalci cosplaye z našich hostů.
Cosplay video
Přijďte si prohlédnout soutěžní videa a vyslechnout
komentáře jejich tvůrců a mega-odborné poroty. Do
druhého ročníku nám přišlo neuvěřitelných osm videí!
Ehm. Holt rosteme dětskými krůčky, no. Ale letos máme
tematické ceny a cool trofej pro cenu diváků!
FestDance
Pro velký úspěch spouštíme třetí ročník soutěže
FestDance! Cílem soutěže je vytvořit taneční vystoupení
na hudbu z libovolného anime, hry, na hit některého
z východoasijských interpretů, případně na tradiční
východoasijskou muziku, a to v odpovídajícím kostýmu
i provedení.
Goový turnaj
Letos si pro vás členové Go klubu Brno připravili jednu
novinku – turnaj v go v průběhu Animefestu. Turnaj se
bude hrát na malé desce (9x9), s pevným limitem
10 minut na partii. Konec v 18:00 berte spíš jako nejhorší
možnou variantu, když se pokazí úplně všechno – na
turnaj přijde spousta lidí a vy je všechny porazíte. Turnaj
je určen zejména pro zájemce z řad nováčků, kteří ani
nemusí znát pravidla. Ta vás během půl hodiny naučíme
a můžete se pustit do soupeření o věcné ceny.
Soutěžní AMV
V tradiční AMV soutěži se i letos utká 16 videí, která
úspěšně prošla kvalifikací u poroty a ve webovém
hlasování. Nyní bude záležet jen na hlasování diváků,
kdo z autorů si odnese Totora.

Doprovodný program
Malé divadlo kjógenu
Kagjú (Hlemýžď)
Pán posílá sluhu hledat hlemýždě, neboť se doslechl
o jejich údajných léčivých účincích. Sluha však neoplývá
přílišnou inteligencí a hlemýždě navíc nikdy neviděl.
Když tedy najde ve křoví spát příslušníka horské
asketické školy mnichů „jamabuši“, který má na zádech
rituální ulitu, na hlavě černou čapku a vedle hlavy část
liturgického roucha, snaží se přesvědčit jej k cestě za
pánem. Mnich jamabuši, pobavený sluhovou hloupostí,
s cestou do pánova domu souhlasí, vymiňuje si ale, že mu
sluha bude celou cestu zpívat. Sluha souhlasí. Pán domu
oba najde, jak společně tančí a chce mnicha potrestat.
Mnich však používá kouzlo a ke společnému tanci se záhy
přidává i pán.
Hra patří k náročnějším v repertoáru, zejména díky
tanečním částem a vysoké náročnosti na timing. Proto je
i japonskými profesionály řazena mezi hry vysoké
obtížnosti
Šimizu (Horský pramen)
Utichly vřavy a válečný ryk a v kraji se rozhostil klid a
mír. Pán (samuraj) se rozhodne oslavit blažený čas
čajovým obřadem, k němuž hodlá přizvat hosty.
K patřičnému čajovému obřadu je nicméně zapotřebí
vody nebývalé kvality, již musí opatřit sluha Tarókadža.
Vychytralý a ne zrovna přičinlivý sluha sotva co překročí
práh domu, začíná vymýšlet, jak se úkolu zbavit. Odloží
džber do nedalekého křoví, otočí se čelem k bráně a
úpěnlivě volá o pomoc. Pán, vyrušen křikem, Tarókadžu
uklidňuje a žádá vysvětlení sluhova nezvyklého jednání.
Tarókadža pánovi barvitě líčí, jak jej po příchodu do
Šimizu napadl ukrutný démon. V sebeobraně musel
obětovat dokonce pánův cenný džber, který mrštil
démonovi rovnou mezi oči. Pán se navzdory Tarókadžova
odporu rozhodne osobně zjistit jak se věci mají a do
Šimizu si sám dojít. Tarókadža musí svou lest rozvíjet
dále a nadbíhá pánovi, aby jej v přestrojení za démona k
smrti vyděsil. Taró se ale nakonec prozradí a končí
klasickým úprkem důvtipného mizery pronásledovaného
rozlíceným samurajem…
Tlakshow
Na letošním Animefestu vás čeká něco, co jste ještě
neviděli – první talkshow pro otaku! Pořad, který se
pokusí ze svých moderátorů a hostů vymáčknout to
nejlepší, nese název Tlakshow, a pokud se vám bude líbit,

setkáte se s ním možná i na dalších conech. Prvním
hostem v premiéře Tlakshow nebude nikdo jiný než
samotný hintzu. Mrkneme se na zoubek jeho zálibě
v brakové literatuře a možná se o něm a o zákulisí
Animefestu dozvíte více, než jste vůbec chtěli vědět.
Druhým a zároveň hudebním hostem bude trio dívek,
které si říkají RG H.I.V. S nimi probereme jejich úspěch
v soutěži K-Pop Contest a možná dojde i na „špínu ze
zákulisí“. Neváhejte a přijďte se podívat na tu největší,
nejprestižnější a nejlepší talkshow na Animefestu. Čeká
vás program plný zpěvů a tanců, nekorektního humoru a
skečů balancujících na hranici dobrého vkusu.
Vějíř – autogramiáda a beseda
Zajímá vás jak vypadají a co jsou zač autoři tuzemské
mangy? Jste zvědaví, kolik času zabere vytvořit krátký
příběh do Vějíře? Nebo si jen chcete trochu pokecat,
potřást rukou a říct si o věnování? Máte jedinečnou
možnost si v rámci besedy a autogramiády autory
letošních příspěvků odchytit!
Q/A panel s Luluseason: On Digital Painting generally
Baví vás kreslení mangy? Chtěli byste proniknout do tajů
této jedinečné vizuální tvorby? Tak právě pro vás je tato
přednáška určena. LuluSeason vám vysvětlí základní
pravidla anatomie, přiblíží teorie barev, prozradí spoustu
tipů na kompozici a ráda odpoví na jakékoliv dotazy
týkající se digitální tvorby.
Q/A panel s Mikiko (Zombiesmile) Ponczeck:
Backgrounds
Mikiko už minulý rok při své návštěvě ukázala, že má
mladým kreslířům co předat. I letos si pro vás připravila
lákavé umělecké téma a i letos se s vámi podělí o kousek
svého umu. Tentokrát se spolu s touto německou
kreslířskou hvězdou podíváte na zoubek odvětví,
s kterým bojuje čas od času každý amatérský (a někdy
i profesionální) kreslíř. Naučíte se totiž spoustu triků pro
kreslení pozadí.
World cosplay panel
Chcete se dozvědět, jak to vypadá s cosplay scénou
v zahraničí? Jak vnímají fanoušci cosplay v různých
zemích? Debatovat můžete s našimi zahraničními hosty,
kteří také zasednou v porotách Cosplay soutěže a Cosplay
debutu: Z Polska Kairi, Shappi a Zel, němka Calssara, fin
Elffi, slovenka Kana, nizozemka Iloon a belgičanka
Mysteriousmaemi.
Samozřejmě bude dostatek prostoru pro vaše dotazy.
Square Enix sraz
Minisraz fanoušků a cosplayerů her od Square Enixu
zaměřený především na všechny díly Final Fantasy, ale
také Kingdom Hearts, TWEWY, apod. Přijďte se
seznámit a popovídat si o vašich oblíbených hrách
s podobnými nadšenci, jako jste vy, vyfotit se v
cosplayích, nebo si cosplayery postav z těchto her
vyfotografovat. Pokud máte kapesní konzole PSP nebo
3DS a hry jako je Dissidia nebo FF Theatrhythm, přineste
je s sebou, je možné si zahrát s ostatními hráči v
multiplayeru! Těšíme se na Vás!
Festovní Konoha.cz minisraz
Letos nás čeká již třetí ročník konožáckého minisrazu.
Manga sice skončila, ale na webu ohnivá vůle neuhasíná.
Přijďte za námi na pokec, dozvědět se, co nového se kolem
Naruta děje, a splnit si dvě akční nindža mise. Čekají vás
známé konožské ksichty, nějaké info o tom, kde byste se
s nimi ještě letos mohli potkat (mini CKS confirmed)
a možná si odnesete i pěkné placky na památku.
Aréna
Bezpečná akční odreagovaná. Zápolení meči s bojovníky a
bojovnicemi Domu rytířských ctností, s přáteli, nebo
zkrátka s každým koho ulovíte. Turnaj v šermu. Cosplay
se zbraněmi.
Stan nebo venku, podle počasí.
Aréna – Turnaj
pátek 1. 5., 20:00 – 21:00, stan
sobota 2. 5., 10:30 – 11:30, stan
2. 5., 13:30 – 14:30, stan
2. 5., 17:00 – 17:30, stan, finále
Bofrový turnaj letos o 1/3 větší! Celkem tři základní
skupiny a finále! Bojovat o ceny může až 48 účastníků!
V pátek skupina I. V sobotu po ránu skupina II. po obědě,
skupina III. a večer finále! Ve skupinách pavouk (rychlá
smrt), finále každý s každým. V neděli tradiční vyhlášení.
Pravidla jasná: Platný povrch od zápěstí a od kotníků celé
tělo. Bojuje se na pět zásahů. Současné se nepočítají.
Zákaz bodat. Hlava, krk, rozkrok přísný zákaz,
napomenutí, trestný zásah, diskvalifikace. Rozhodčí má
vždycky pravdu, když ho naštvete, má ji o to více.
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Legenda

Rotunda

Sál Morava

Sál A

Sál B

Sál C

Zahájení + křest Vějíře

hic sunt janitores

Sedm zlotřilců z cely 206

Streaming Rotunda

Sedm zlotřilců z cely 206

Soutěžní AMV

WWOOFing

technická pauza

technická pauza

Umění recenze

Cosplay video

The Art of Costume Performance

technická pauza

vystupovat na pódiu
Malé divadlo kjógenu Jak
a úplně se při tom neznemožnit

pátek

workshop
přednáška
film / seriál
soutěž
doprovodný program

technická pauza

Fest Dance

(EN subs)

hic sunt
janitores

– poznej Japonsko na vlastní kůži

Mýty ohledně psaní

Vějíř 2015:

technická pauza

technická pauza

Příběh
princezny
Kaguji

Příběh
princezny
Kaguji

Jak se řeší šikana
v japonských seriálech?

Cenzura v anime

Soutěžní AMV

technická pauza

technická pauza

Tamačina
love story

Tamačina
love story (EN subs)

(in English)

Programové laboratoře uvádějí:

Krátký smír

Festovní dabing
technická pauza

Sál Brno
Sál BrnoStan

Manga a crowdfunding

(EN subs)

Aréna

beseda a
autogramiáda

Aréna: Turnaj

hic sunt
janitores

hic sunt
janitores

Echo / Záznam přenášky

K-ON! film
zavřeno

zavřeno

Echo / Záznam přenášky

AMV večerníček

AMV večerníček

Klub společníků
óranské střední

Echo / Záznam přenášky

zavřeno

zavřeno

Echo / Záznam přenášky
Echo / Záznam přenášky

Moje love story!
AMV budíček

Soutěžní AMV
Japonský kulturní export

sobota

technická pauza

Cosplay porota
+ focení

Sestry čarodějky
Jojo a Nene
Cosplay video

technická pauza

Yoshinkan Aikido,

Lolita přehlídka

bojové umění nejen tokijské policie

Cosplay debut

Kendó – cesta meče

Festovní Konoha.cz
minisraz

technická pauza
Scenáristické podivnosti
na školní půdě

technická pauza

Cosplay video

Armor workshop

Soutěžní AMV

technická pauza

Cosplay soutěž
technická pauza

(in English)
technická pauza

AMV budíček

Sestry čarodějky
Jojo a Nene (EN subs)

technická pauza

technická pauza

technická pauza

AMV Mortal Combat

Klub společníků
óranské střední

JRPG neznamená
jen Final Fantasy

Tokusacu
– hrdinové, monstra a?

Klub společníků
óranské střední
technická pauza

(in English)

Klub společníků
óranské střední (EN subs)
Streaming Rotunda

Krátký smír
technická pauza

Streaming Rotunda

technická pauza
Q/A panel s Luluseason:
On Digital Painting (in English)
Q/A panel s Zombiesmile:
Backgrounds (in English)

Manga invaze
z nakladatelství Crew

Cosplay on the Internet

technická pauza

Vyhlášení výsledků soutěží

(in English)
technická pauza

RWBY a Monty Oum

World cosplay panel

Jak je důležité znáti
Metal Gear

Moje love story!

Moje love story! (EN subs)

technická pauza

technická pauza

technická pauza

Aktuálně
v japonském rocku

Mary Sue – NÁMITKA!

Kodex bušidó a vnímání
smrti v Japonsku

Narutův rychlokurz
japonské mytologie
Nadkolenky (nejen)
v anime

Slasti a strasti k-popu

Sedm zlotřilců z cely 206

technická pauza

technická pauza

technická pauza

Krátký smír

Krátký smír

technická pauza

(in English)
technická pauza

Samurajové

K-ON! film
technická pauza

– rytířství na japonský způsob

Aréna

Aréna: Turnaj

Výroba
zvířátek
z korálků
japonskou
technikou

Aréna

Aréna: Turnaj

(EN subs)

technická pauza

Cenzura
– nutnost, či zbytečnost?

Zombie rozcvička

technická pauza

Tlakshow
FestDance / Fanfikce / AMV

hic sunt
janitores

Origami: skládanky
nejen z papíru

Men in cosplay
(in English)

technická
pauza

Cosplay video
Cosplay for beginners

Japonsko:
prostředí pro šikanu

Transmutace pohádek

Echo / Záznam přenášky

Klišé športových anime
technická pauza

technická pauza

Tamačina love story

Tamačina love story
(EN subs)

hic sunt
janitores

Kaligrafie

Aréna

technická pauza

Turnaj: finále

hic sunt
janitores
hic sunt
janitores
Japonská
vazba
Úchyláci
a dotěrové

– sebeobrana

hic sunt
janitores

1+2, (EN subs)

hic sunt
janitores

(EN subs)

Sedm zlotřilců
z cely 206

Echo / Záznam přenášky
Echo / Záznam přenášky

1-6

neděle

zavřeno

Příběh
princezny
Kaguji

zavřeno

technická pauza
Stage movement and acting
workshop (in English)

Stage figting workshop
(in English)

AMV večerníček

Echo / Záznam přenášky

Echo / Záznam přenášky

Echo / Záznam přenášky

Echo / Záznam přenášky

Echo / Záznam přenášky

Klub společníků
óranské střední

Echo / Záznam přenášky

zavřeno

AMV budíček

AMV budíček
technická pauza
Scenáristické podivnosti na
školní půdě (živé opakování)

Soutěžní
K-ON! AMV
film

technická pauza

Školní bitky, žádné blitky

Co pod cosplay

Zlatá éra arkádových
videoher

hic sunt janitores

Giovanniho ostrov

K-ON! film

hic sunt
janitores

technická pauza
Square Enix
sraz

Streaming Rotunda
Sedm zlotřilců z cely 206

Sedm zlotřilců z cely 206

1+2

1+2, (EN subs)

technická
pauza

Giovanniho ostrov

Kaligrafie

technická pauza
Cosplay – video / debut / soutěž

hic sunt
janitores

(EN subs)
technická pauza

Animekvíz

Archetypy postav
v homoerotické literatuře

Vyhlášení výsledků soutěží

zavřeno

hic sunt janitores

Aréna

(EN subs)

Zakončení conu

Pokud máte potíže nebo potřebujete poradit, je tu pro vás infolinka: 702 867 877

Chaos / Řád

Módní koutek

Při vstupu je každý z návštěvníků náhodně
zařazen barvou pásky do jedné z frakcí, které
na Animefestu soupeří o nadvládu nad Brnem
pro příští rok. Je jen na vás, jestli se zapojíte a
pojmůžete své frakci získat body navíc. Jak?
Stačí se zúčastnit některého z označených
workshopů, zapojit se na přednášce, zúčastnit
se soutěže nebo si zadovádět v Aréně.

Módní koutek je sekce zaměřená na japonskou a lolita
módu a i letos ji najdete v 1. patře Rotundy naproti
kavárně. Bližší informace najdete na webu
lolitacentrala.ojaponsku.cz

Prostor vyhrazený pro Vaše osobní poznámky

Program
Pátek 19:00-20:00
Viktoriánská éra vs Lolita – principy a styly součastnosti
přednáška od Victorian Catherine
Přijďte si poslechnout přednášku o tom, jak moc se
novodobá lolita móda inspiruje i liší od módy, která se
nosila v 19. století.
Sobota 9:00-10:00
Vše o Lolita módě
přednáška od Pierrette
Základní informace pro ty, co by chtěli začít nosit lolita
módu. Z čeho se tento oděv skládá? Čemu se při koupi
vyvarovat? Jak pěkně sladit oblečení? Zodpovíme
jakékoliv dotazy (^_-)
Sobota 10:00-11:00
Cupcake – Jak na něj
přednáška od Layly
Roztomilý sladký zákusek, který není vůbec těžké
vyrobit! Historie cupcaku, jeho výroba, představení
nejrůznějších druhů a technik zdobení, inspirace na
dekoraci. Není nic roztomilejšího, než když Sweet Lolita
na piknik donese vlastnoručně napečené cupcaky, krásně
nazdobené!
Sobota 11:00-13:00
Japonská Vazba
Nadine Tale a Ai Eater no Kuroyake
Chcete se na Animefestu zašít? Milujete knížky? Tak proč
si nezkusit sešít jednoduchou knížečku, a to tradiční
technikou. Uvidíte, jak je tradiční japonská vazba
krásná, jak se s ní dá pracovat, jak účelná může být i pro
dnešní použití. A možná si krom sešitku odnesete i svých
10 prstů.
Pátek 18:00-19:00, Sobota 14:00-15:00
Předváděčka oušek necomimi
necomimi.cz
Přijďte se seznámit s Necomimi. Pohyblivá ouška,
využívající nejmodernější technologii snímání
mozkových vln, která jsou více než jen hračka. Sledují
aktivitu tvého mozku a překládají ji do pohybu, kterým
dáš najevo radost, nadšení či únavu bez nutnosti cokoliv
říkat!
Sobota 15:00-16:00
Šití ozdoby do vlasů
workshop od Pierrette
Nezbytnou součástí šatníku každé správné princezny je
roztomilý závojíček. Malý či velký, na tom už nesejde.
Přijďte si vyrobit elegantní vlasoozdobu (takzvaný
„headdress“) ve tvaru kruhového závoje. Nazdobit jej
můžete dle vlastní fantazie! (A budou verze pro cukrové i
temné princezny!)
Sobota 17:00-18:00
Gothici nebo Gotici?
přednáška od Yuyu
Přednáška přinese srovnání české a zahraniční Gothic
kultury. Dozvíte se co vlastně Gothic je a co už není i když
si to hodně lidí myslí. Uvidíte vše od stylu oblékání, až po
obydlí a stravu těch opravdu „true“ Gothiců. Od normálu
po extrém.
Sobota 18:00-19:00
Viktoriánské módní doplňky v lolitě
přednáška od Victorian Catherine
Doplňky od rukaviček po slunečníky. Povídání o tom co se
dá nosit, co se nosí a na co se zapomíná.

Natáčení Cosplay Music Videa 2015
Pátek: 15:00-17:00 u fronty před Výstavištěm
Sobota: 13:30-14:30 u jezírka
17:00-18:00 před Vida! Science
centrum
Neděle: 10:30-11:30 před Rotundou
Hledejte
na mapách.
Pozor, k „Vida! Science centrum“ se nedá
dostat skrz BVV, musíte obloukem!

Sobota 19:00-20:00
Beseda o české lolita a harajuku komunitě
besedu vede Pierrette
Posezení pro ty, co se v komunitě už nějaký ten pátek
vyskytují. Povídání o tom, co zajímavého se chystá.
Zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit. Spousta
různorodých, vážných i stupidních, témat k diskusi!
Průběžně (detaily na centrále)
Česání viktoriánských účesů
workshop od Victorian Catherine
Nechte se učesat od Victorian Catherine, která dokáže
vytvořit nádherný účes jaký nosily krásné dámy z 19.
století. Nutností jsou vlastní vlasy (nikoliv paruka)
minimálně po lopatky.
Poplatek 50 Kč za účes (na sponky).

Lolita přehlídka (Rotunda)
Lolita je japonská móda, která svou inspiraci čerpá
v odívání 19. století – široké sukně se spodničkou, šaty
s krajkami a mašlemi. Přehlídka se bude skládat ze dvou
částí – v první vám představíme různorodé styly japonské
módy, v druhé části pak budou prezentovány modely
českých a slovenských designérů.

Herna
Máte rádi deskové hry? Přijďte zkusit, jak se hrají
v Japonsku! Nebo si třeba jen odpočinout od věčně plných
sálů s programem...V herně budou vždy lidé ochotní vás
zasvětit do tajů rozličných her, tradičních i moderních,
známých i nových. A pokud už je umíte, můžete si prostě
jen přijít zahrát.
Na výběr máte například hanafudu (jednoduchou karetní
hru, která má prý tolik možných pravidel, kolik je vesnic
v Japonsku), shogi (japonské šachy, kde kameny, které
seberete, začnou hrát za vás), mahjong (hazardní hru
tolik oblíbenou u japonské jakuzy), go (přes 2500 let
starou hru, která se pyšní titulem nejstarší deskovky na
světě) a mnoho dalších.
Velká herna pro vás navíc bude po celý den i noc otevřená
k volnému hraní. Místo na hraní se najde, i když právě
probíhá v herně jiný program, přijďte si zahrát.
Pro rozpis turnajů sledujte info nástěnku v herně!
Go
GO (japonsky), Baduk (korejsky), Wei-qi (čínsky) – je
desková hra hraná černými a bílými kameny na desce
s vyznačenou čtvercovou sítí 19x19 průsečíků. Cílem je
zabrat co nejvíc území. V Asii jde nejen o sportovní, ale
zejména kulturní fenomén rozvíjený pět tisíc let aktuální
i dnes. Navštivte nás a nechte se našimi instruktory z řad
Go klubu Brno zatáhnout do této úžasné hry. Sady pro
hraní go jsou v herně přístupné pro volné hraní po celou
dobu Animefestu.
Hanafuda
48 karet, 12 různých květin a tolik možných pravidel.
Chcete zjistit, co to vlastně hrála Natsuki v Summer
Wars? Nebo se jen naučit jednoduchou, ale zábavnou
japonskou karetní hru? A proč jsou vlastně na kartách ty
květiny? V herně bude vždy někdo, kdo vás s kartami
hanafuda naučí hrát nejoblíbenější hru koi-koi.
Mahjong
Mahjong. Asijská stolní hra o 136 obdélníkových
kamenech pokrytých nepřehlednou změtí
různobarevného rozsypaného čaje. Udělejte si v té změti
pořádek a seznamte se s důmyslnou hrou, která si pro
zasvěceného hráče i v době dokonalých počítačových her
dokázala uchovat své nepřekonatelné kouzlo a
podmanivost. V herně vás rádi naučíme moderní
japonskou variantu této hry (riichi mahjong). Sady pro
hraní Mahjong jsou v herně přístupné pro volné hraní po
celou dobu Animefestu.
Shogi
Shogi (japonské šachy) jsou hodně známé hlavně
v domácím Japonsku. Její tradice a historie je velice
pestrá. Hra se v západním světě neuchytila hlavně kvůli
složitosti značení popisující jednotlivé kameny. My jsme
pro vás ale tuto bariéru odstranili, takže teď si hru může
vyzkoušet opravdu úplně každý! Přijít můžete, ať již
hrajete, nebo se chcete hru naučit. Tak neváhejte a
přijďte si s námi zahrát a porazit cizí armády šogunů.
Konzolové hry
Máte-li rádi vzrušení z nejen bojových her, tak neváhejte
a zavítejte do tradičního konzolového koutku. Můžete se
těšit na tradiční a osvědčené hity ze sérií Soul Calibur,
Naruto či Tekken. Letos budou taktéž k vidění a
vyzkoušení i hudební hry.

Hlasování v soutěžích
Hlasovací lístky pro AMV soutěž, cosplay
soutěž, cosplay debut, cosplay video a
FestDance na vás budou čekat na místech a
vyplněné je budete moci odevzdat při odchodu ze
sálů, případně do hlasovacích krabic umístěných
na infostáncích. Pokud se na vás v sále
nedostalo, můžete si nevyplněné lístky
vyzvednout tamtéž.
Pro AMV soutěž a FestDance
hlasujte do soboty 17 hodin!
Pro ostatní soutěže můžete hlasovat
do neděle 10 hodin!
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mapa areálu

Ubytování – Tělocvična Sokol & Kotlářka

Rotunda

Malý stan

BVV
Kongresové
centrum
Občerstvení

CMV natáčení
před Rotundou

k jezírku na natáčení CMV

Programový stan

festovní mapa

Jelikož tušíme, že část lidí nevydrží dvě noci beze
spánku, zřejmě bude dost lidí shánět přespání.
Jak zmiňujeme mezi častými dotazy, pokud
vydržíte vzhůru přes noc, nemusíte mít žádné
ubytování, program poběží non-stop.
Nelze ovšem přespat v prostorách Animefestu –
ubytování si musí zájemci zajistit sami. Jedinou
výjimkou je tělocvična, kterou se nám podařilo
domluvit. Pro ubytování v tělocvičně se nemusíte
registrovat, může tam přespat kdokoliv
z návštěvníků Animefestu. V tělocvičně jsou
k dispozici sprchy.
Tělocvičny TJ Sokol Brno a ZŠ Kotlářská jsou od
místa konání vzdáleny pět zastávek trolejbusem
(cca 10 minut).
Doprava: od výstaviště ze zastávky Výstaviště –
hlavní vstup pojedete trolejbusem 25 nebo 26 na
zastávku Konečného náměstí (pátá zastávka,
potřebujete jízdenku za 20 Kč). Poté půjdete dále
ve směru jízdy, přejdete přechod, půjdete rovně a
jste u tělocvičny ZŠ Kotlářská, nebo se dáte
doprava a po 350 metrech dojdete k tělocvičně
TJ Sokol.
Z provozních důvodů je bohužel počet ubytovaných
omezen.
V pátek a sobotu v noci budou posíleny noční
autobusy N97 pro cestu z výstaviště do centra.

Tělocvična ZŠ Kotlařská

zastávka Konečného náměstí

Tělocvična TJ Sokol

Kino Scala

Koishi Shop
AN Grand

zastávka Hlavní nádraží

zastávka Výstaviště – hlavní vstup

Hlavní nádraží

zastávka Křížkovského

Rotunda

zastávka Autobusové nádraží

CMV natáčení
Vida! Science centrum

Zvonařka

: informační leták pro Animefest 2015, vydaný dne 1. května, Brno. Připravili Brněnští otaku. Sazba DanQ.
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