Comics Salon 2020 - SOBOTA 19.9. - verzia 1.0
Hlavna Sala
10:00:00
10:30:00

Anime Salon

KVÍZ - SCI-FI

PREDNÁŠKA - ANIME

Spider-Man: Far from
home, komiks, 130 min

Fate Grand Order / Babylonia
- akčné/fantasy

Starcraft/Starcraft 2 QUIZ By the numbers boys! Peter "Zahartof" Kolesik

Klišé zákony anime - Kaze

ANIME - OVERENÉ ČASOM

PREDNÁŠKA - FANTASY

WORKSHOP - KOMIKS

Trigun: Rachot v Badlands akčné/komédia

Fantázia - Detinskosť, alebo Komiksový workshop s
psychologický prínos a dar Royal Dirties Comics
do života? - Nena Turner,
Lily Foster

11:30:00
FILM
Xmen: Dark Phoenix,
komiks, 114 min

FILM

12:30:00

AD Astra, scifi, 123 min
13:00:00
13:30:00

KPOP SHOWCASE

14:00:00

PREDNÁŠKA - GAMES

SÚŤAŽ - GAMES

Dvojprednáška - Pyramídy
starovekého Egypta,
Megalitické stavby a
záhadné útvary na
Slovensku RNDr. Martin Jurík,
RNDr. Ľubomír Valenčík,
CSc.

Bizarné herné Periférie Juraj Redeky

Super Smash Bros
Ultimate

KRST - FANTASY

PREDNÁŠKA - ANIME

SÚŤAŽ - GAMES

Hlas draka & Zajtra bude
včera. - Vydavatelstvo
Hydra

V krátkosti - Kresba verzus
Animácia - KiuBe

Mortal Kombat 11

ANIME

15:00:00

Somali to Mori no Kamisama dobrodrúžne
SÚŤAŽ
COSPLAY

16:30:00
17:00:00

KARAOKE

17:30:00

KONCERT

18:00:00

Anime hudba – slovenské
covery vol. 5 (koncert) Valentin D.Prototyp

PREDNÁŠKA - JAPAN
Základy šitia: Košeľa - Kiji

PREDNÁŠKA - GAMES

Meme kvíz - Betty

Ako som sa ocitol v retro
videohrach - Juraj Maxon

PREDNÁŠKA - SCI-FI

PREDNÁŠKA - JAPAN

SÚŤAŽ - GAMES

Zahartofov kútik čierneho
humoru vol. 7 (18+) - Peter
"Zahartof" Kolesik

Japonské znaky
"jednoducho" - Tina

Tekken 7

PREDNÁŠKA - FANTASY

PREDNÁŠKA - KPOP

FILM
Men in Black International,
scifi, 115 min

16:00:00

Realita vo vedeckej
Dark side of KPOP fantastike - Jana Plauchová Produce 2

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Geekov sprievodca
animovanou tvorbou pre
dospelych (nie anime a nie
18+) - Juraj Malíček

DOPLNÍME ... - Rastislav
Jelinek

18:30:00

TOMBOLA

19:00:00

FILM

STAND-UP COMEDY

SÚŤAŽ

PREDNÁŠKA - JAPAN

The Joker , komiks, 116
min

Comedy Dungeon

Astronomický kvíz - Patrik
Čechvala

Japonská domácnosť pred
100 rokmi - Tina

AMV

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - KPOP

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

Herné Turnaje

PREDNÁŠKA - SCI-FI

14:30:00

15:30:00

Prednašky #2

ANIME

11:00:00

12:00:00

Prednašky #1

FILM

Filmové traumy detí 90-tych Mystery crimi stories of
rokov - Hermy
Korea - Annie

Comics Salon 2020 - NEDELA 20.9. - verzia 1.0
Hlavna Sala
10:00:00
10:30:00

Anime Salon

PREDNÁŠKA - POP

Terminator 5: Temny Osud,
scifi, 130 Min

SAO Alicization: War of
Underworld - akčné

Mediálny obraz historického Athletics Mania a športovci
odevu - Zuzana
- Powerplay studio

FILM

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - JAPAN

Angry Birds 2, animak, 97
min

Koronavírus - Marek
"Páperíčko" Brenišin

Historické témy v mange a ich
spojitosť s ekonomickými
krízami - Kiji

PREDNÁŠKA - FANTASY

KRST - MANGA

11:30:00
12:00:00
COSPLAY DIVADLO
ORIGINAL COSTUME

14:30:00
15:00:00

16:30:00

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Tradícia amerických
komiksových príbehov v
novinách - Ilya Nahay

Esport a školy - Richard
Sýkora

T-URBAN QUIZ

PREDNÁŠKA - SCIFI

PREDNÁŠKA - JAPAN

Komiksový Turban Quiz s
Lužinom a Moškom

Medicínske sci-fi a "sci-fi" Lívia Hlavačková

Duševné zdravie v
Japonsku - Robin

FILM

PREDNÁŠKA - FANTASY

SÚŤAŽ

Zombieland 2: Rana istoty,
zombie, 99 min

Po stopách korzárov na La
Grace - Adam Kelo

Kpop kvíz

PREDNÁŠKA - POP

PREDNÁŠKA - GAMES

Postavy, ktoré sme nikdy
naživo nevideli - Janka
Fečová

Hry ktoré sa vytvorili za 5
týždňov - Ján Kožlej

KPOP CONTEST

14:00:00

16:00:00

ANIME
No Guns Life - sci-fi/akčné

13:00:00

ZÁVEREČNÝ PROGRAM

PREDNÁŠKA - GAMES

Žena a jej postavenie v toku "Kimi no wa" - "To bylo tvé
času - Peter "Zahartof"
jméno 3" - Makoto Shinai
Kolesik

12:30:00

15:30:00

Prednašky #2

ANIME

11:00:00

13:30:00

Prednašky #1

FILM

Comics Salon 2020 - ANOTÁCIE - VERZIA 1.0
Prednasajuci

Sekcia

Anotacia

Popkultura

Pozrieme sa na komiksove pribehy, ktore vychadzaju v Americkych novinach, ich povod a historiu. Povieme si aj o niektorych z nich ako napriklad Dilbert
alebo Calvin a Hobbs.

Tradicia americkych komiksovych pribehov v novinach

Ilya Nahay

Postavy, ktoré ste nikdy nevideli

Janka Fečová

Popkultura

Ako asi vizerá žena Nilesa z Fraisera alebo Howardova mama z TBBT? Kedy a prečo začal trope nevidených postáv?

Meme Quiz

Betty

Popkultura

Ak sú MEMES tvoj život tak prídeš na tento kvíz. Ukážeš svetu kto je tu skutočný Meme Lord. Don´t get your Years of Academy Training Wasted !

Filmové traumy detí 90-tych rokov

Hermy

Popkultura

Ste dieťa 90-tych rokov? Vždy, keď vidíte bažinu či pohyblivý piesok, spomeniete si na Artaxa z Nekonečného príbehu? Ktoré ďalšie (detské) filmy vás
traumatizovali? Pripravte si vreckovky, zaspomíname si na scény, ktoré sa nám navždy vryli do našich detských srdiečok a doteraz v nás vyvolávajú smútok.

Popkultura

Mimoriadne stručný úvod po problematiky animovaného filmu pre dospelých, prednáška s ukážkami. Že animované filmy nie sú len pre deti nám nikto
nemusí pripomínať, naopak, existuje však nejaký zlatý fond animákov pre dospelých? A zaobídeme sa v ňom bez anime a pornografie? Ale áno,
samozrejme, a presne o tom bude táto prednáška. O animovaných filmoch určených primárne dospelému divákovi, o spôsoboch animácie a samozrejme, o
špecifickej poetike animovaných filmov, ktorej sa hraný film jednoducho nemôže rovnať.

Geekov sprievodca animovanou tvorbou pre dospelych
(nie anime a nie 18+)

Juraj Malicek

Astronomicky Kviz

Patrich Čechvala

Komiksový workshop s Royal Dirties Comics

Tomáš Roller, Tomáš Galata

Realita vo vedeckej fantastike

Jana Plauchová

Fantasy

KRST: Hlas draka & Zajtra bude včera.

Hydra

Fantasy

Fantasy
Komiks

Fantázia - Detinskosť, alebo psychologický prínos a dar do života?
Nena Turner, Lily Foster

Fantasy

Žena a jej postavenie v toku času

Fantasy

Medicínske sci-fi a "sci-fi"

Peter "Zahartof" Kolesik
Lívia Hlavačková

echnológie a veda idú neustále vpred a niektoré dnešné možnosti pripomínajú iba nedávne sci-fi. Priam neuveriteľné prístroje, možnosť vytvoriť orgány v
skúmavke, genetické manipulácie... Príďte si vypočuť o pár vybraných medicínskych sci-fi a "sci-fi" nápadoch

Kúzlo dlhých sukní, šiat, čipiek, frakov i korzetov od kožušín po jemný hodváb, na tele dám či pánov: harmónia, ornament, praktickosť. Povieme si niečo o skutočn

Zuzana

Fantasy

Po stopách korzárov na La Grace

Adam Kelo

Fantasy

Klišé zákony anime

Kaze

Anime

V krátkosti - Kresba verzus Animácia

KiuBe

Anime

-

Anime hudba – slovenské covery vol. 5 (koncert)

V dnešnom svete obklopenom digitalizáciou a ľuďmi viac materiálne založených sa zabúda, že fantázia a kreatívne myšlienkové pochody nám dali svet, aký
ho poznáme dnes. Fantázia je zatracovaná, pochovávaná ako svet deti a rojkov, ktorí nič nedokázali. Fantázia však prináša inovácie a posúva našu prácu v
kreatívnej a tvorivej rovine. Uvedomme si, prečo je fantázia darom a nepatrí tak celkom len do sveta detí a mládeže .

Fantasy

Mediálny obraz historického odevu

Kimi no na wa - "To bylo tvé jméno." - KRST

Kreslíš alebo chceš kresliť komiksy? Príď sa ukázať na workshop s Tomášom Rollerom a Tomášom Galatom – kresličmi z kreatívneho štúdia Royal Dirties.
Pozrú sa, poradia, naučia. Obaja nielen kreslia komiksy, ale zároveň učia na na umeleckých školách.

Anime

Makoto Šinkai je meno, ktoré by mal poznať každý fanúšik anime. Jeden z jeho posledných počinov Kimi no na wa. sa v knižnej podobe dočkal prekladu do
češtiny s názvom "To bylo tvé jméno.". V tejto dobe vyšiel už aj tretí záverečný diel...aké je to vydať ucelené dielo a koľko práce to so sebou prináša?

Anime

Valentín D. Prototyp príde ukázať ako veľmi je "NARUŠENÝ" aj po štvrtýkrát! Slovenské verzie piesní z klasických anime ako napr. Naruto či Tokyo Ghoul, no
zároveň aj z nových anime typu Fire Force a The Promised Neverland na seba nenechajú čakať. Tento raz si pre vás pripravil aj menšie prekvapenie. A
tuším sa šušká, že dá aj nejaký ten k-pop?
Najprv sa vyberieme do starovekého Egypta, najmä do čias tretej a štvrtej dynastie. A tu sa dozviete všetko, čo ste o pyramídach chceli vedieť, ale báli ste sa
opýtať. V druhej časti sa dozviete, že megalitické stavby máme aj na Slovensku. A že aj u nás je záhad neúrekom.

Valentin D.Prototyp
Dvojprednáška - Pyramídy starovekého Egypta,
Megalitické stavby a záhadné útvary na Slovensku

RNDr. Martin Jurík,
RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.

Sci-Fi

Koronavírus

Marek "Páperíčko" Brenišin

Sci-Fi

Starcraft/Starcraft 2 Quiz: By thenumbersboys!

Peter „Zahartof“ Kolesík

Sci-Fi

Peter „Zahartof“ Kolesík

Sci-Fi

No pekne, už v poradí 7-ma prednáška o čiernom humore? Ďalšia výzva...pomocou čierneho humoru, cynizmu a satiry Vám ukážem zasa niečo nové zo
sveta ľudí. Základom prednášky bude smiech ale možno i zamyslenie, nebodaj znechutenie. Kto vie? Kto chce, ten sa dozvie!

Japonská domácnosť pred 100 rokmi

Tina

Japan

Aký mali rozpočet japonské domácnosti v Tokiu a na vidieku pred so rokmi? Čo jedli a aké výdobytky modernej technológie 20 storočia si mohli dovoliť?
Japonská spoločnosti je vždy iná oproti tej, ktorú poznáme v Európe, a v tejto prednáške sa pozrieme na to či bola o toľko iná aj pred sto rokmi alebo bola
ešte inšia.

Japonské znaky "jednoducho"

Tina

Japan

Oxymoronický názov prednášky počas, ktorej si skúsime predstaviť japonské znaky v skratke. Ako fungujú japonské radikály v znakoch. Tipy ako uhádnuť
čítanie znaku, ktorý nepoznáte a význam.

Poznáš svet Starcraftu? Hral si ho? Mená ako Raynor alebo Kerrigenová ti niečo hovoria? Ak hej a myslíš si, že máš nato, neváhaj a príď na môj kvíz o
Starcrafte: jednoduché otázky, záludné otázky, ťažké otázky i otázky, za ktoré ma budete nenávidieť... :D
Pre prvých troch na stupienkoch víťazov čaká menšia výhra!

Zahartofov kútik čierneho humoru Vol. 7 (18+)

