PROGRAM FESTIWALU TWIERDZA 2018
PIĄTEK

PRELEKCYJNA 1

16.00-17:00

Czy pisania można się nauczyć? Anna "Siemomysła" Hrycyszyn

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

Panel o kinie niezależnym Janusz "Jones" Bocian, Staszek
"szybki jest" Mąderek

PRELEKCYJNA 2

PRELEKCYJNA 3

WARSZTATOWA WARSZTATOWA II GAMES ROOM
- NIKS (ZŁO)

O czapkach i kapeluszach w popkulturze i nie tylko - Michał
"Najmniejszy" Smycz
Konkurs wiedzy o serii The Elder
Scrolls (Morrowind, Skyrim
itp.) - Ennorath
Religie made in Poland - Jędrzej
"Sznurek" Mikulski

GRY ELEKTRONICZNE

RPG 1

RPG 2

RPG 3

Podstawy pracy
z pianką EVA - Coscraft

16.00-17:00

Warsztaty teatru
improwizacji - Damian
"Qki" Kuszewski,
Bartłomiej Ziembicki

17:00-18:00

Chcesz wyżyć
się twórczo?
I
Ty
zostań
Narratorem!
Tekstowe
sesje
online,
PBF,
Stworzyć makietę,
Fantastyczny Kraków - dlaczego
Podstawy pracy
Warsztaty
dla
Mistrzów
Gry
vallherynki,
RP
o
Tekstowych
kieszonkowego
pisarze z Krakowa tak dręczą
termoplastykiem
- Karol "Janosik" Sosnówka Grach Fabularnych - Irek Stolar- impa lub zalążek z Thibra
swoje miasto? - Paweł Majka
- Coscraft
- Horyzonty Olsztyn
ski (Horyzonty Olsztyn)
mandaloriańskiego pancerza?
Fenomen
elektronicznej
Spotkanie autorskie - Paweł
To jest miejsce
duszy - Aleksandra "Bongos"
Majka
Część I – Podstawy
Sieradzka
Z głowy na wybieg - zrob sobie dla ciebie, sala tworzenia
form silikopoświęcona rzeźkostium! - Violet Cosplay
Fantastyka obyczajowa czy
bieniu, rysunkowi, nowych - Coscraft
obyczaj fantastyczny? - Anna
"Stachu, jak to się robi?" cosplayowi oraz
"Siemomysła" Hrycyszyn
warsztaty tworzenia filmowych
makieciarstwu.
scen erotycznych (18+) - Staszek
Broń ręczna i drzewcowa
Ostatni
ludzie
Czarnobyla
(fi
lm
"szybki jest" Mąderek
w fantasy rpg- mechanika i dyskusja) - Rafał "Słodki Jezu"
a rzeczywistość - Agnieszka
Ambroziak
i Piotr Chlebowicz (Vinco i Wilk)

PRELEKCYJNA 1

PRELEKCYJNA 2

PRELEKCYJNA 3

12:00-13:00 Człowiek 2.0 - Krzysztof Haladyn

[PANEL] Cosplay płaci moje
rachunki - czyli jak zarobić
na swoim hobby - Isaabel
Cosplay & Violet Cosplay

[PANEL] Jak bardzo harda jest
Harda Horda - co zdziałałyśmy i co Kosmiczna screenówka - Grze"Siemomysła" Hrycyszyn, Anna gorz "LordGryf" Lewandowski
Kańtoch
Mechanizmy wpływu społecznego
a
RPG,
czyli
jak
zmusić ludzi albo
14:00-15:00
graczy, żeby robili to co chcesz Małgorzata i Tomasz Zwierzyńscy
Skanowanie Czarnobyla - Sta[PANEL] Zagłada niejedno ma imię szek "szybki jest" Mąderek
apokaliptyczne
wizje
w
książkach
15:00-16:00
i filmach - Krzysztof Haladyn,
Paweł Majka

19:00-20:00

"Patrol za Mur" Ennorath (18+)

UltraStar
Turniej
- Turniej
z nagrodami STAR Drużynowy
REALMS - Games - UltraStar
Factory
T.A.

Bestia z de Torres
- Sebastian "Basti"
Wawrzyńczyk (16+)

Fallout "Krótka
opowieść o Broken
Hills" - Michał
"Nazir" Wiszniewski Horyzoty Olsztyn

18:00-19:00

19:00-20:00

GRY ELEKTRONICZNE

Podstawy pracy z pianką EVA - powtórka
- Coscraft

RPG 1

21:00-22:00

Jak stworzyć ciekawego
bohatera? - Paweł "Skała"
Jurgiel - Lans Macabre

Część II – Podstawy
odlewania z żywicy
w formach silikonowych - Coscraft

Turniej wiedzy Tolkienowskiej
- Ennorath

Eliminacje
do Mistrzostw
Polski - Wsiąść
do pociągu,
Zjednoczone
Królestwo - Rebel

Podstawy pracy
z termoplastykiem
Thibra
- powtórka Chcesz wyżyć się
Coscraft
Mistrzostwa twórczo? Stworzyć
makietę,
tworzyć szybciej! Potwory w Tokio
Spotkanie autorskie - Magdale- Spotkanie z zespołami Runika kieszonkowego -Jak
- Egmont
Techniki przyspieszaStaszek "szybki jest" - 30 lat
na Kozak (prowadzi Sołtys)
i Derwana
impa lub zalążek jące pracę - Coscraft
w służbie X Muzy - Staszek
mandaloriańMąderek
skiego pancerza?
Konkurs
wiedzy
z
Uniwersum
Warsztaty teatru
To
jest miejsce
Wiedzówka o Świecie
Wiedzmina "W Cieniu
dla ciebie, sala improwizacji - Damian
Dysku - Robert "Aosji" Piechota
Brokilonu"
Przemysław
"Qki"
Kuszewski,
poświęcona
rzeź(Horyzonty Olsztyn)
"Przemko" Goch
bieniu, rysunkowi, Bartłomiej Ziembicki
cosplayowi oraz
Warsztaty dla Mistrzów Gry Turniej z Nagrodamakieciarstwu.
Sebastian "Basti" Wawrzyńczyk,
mi: KING DOMINO
Monika "Auraya" Czyżowicz
- Games Factory
Organizacja przestępcza jako
główny przeciwnik na sesji?
(16+) - Paweł "Skała" Jurgiel Lans Macabre
Broń miotana i palna w fantasy
RPG - mechanika a rzeczywistość - Agnieszka i Piotr
Chlebowicz (Vinco i Wilk)
To wszystko i tak już było Maria Kozak

Turniej
Turniej Beat Mario
Kart
Sabera dla 64 - Dawne
zaawansowa- Komputery
nych - VR
i Gry

Sklepik z Marzeniami - Mateusz
"Podbiel" Podbielski
(bez ograniczeń)
W pogoni
za szczęściem - Karol
"Janosik" Sosnówka
- Horyzonty Olsztyn
(16+)

UltraStar
- Turniej
Indywidualny Turniej DDR
- UltraStar T.A.

Turniej Beat
Sabera dla
początkujących - VR

Awantura o relikt
- Szymon "Astrael"
Wypatrujcie mnie 5 Małolepszy (16+)
dnia o świcie...- Jakub
"VorteX" Sadowski
- Horyzonty Olsztyn
(18+)

UltraStar
- Godziny
Rankingowe
- UltraStar T.A.

Warsztaty wyobraźni - postać

Architektura książki - czyli
jak powstają i dlaczego tak
wyglądają - Tomasz "Zwierzu"
Zwierzyński

ski (Horyzonty Olsztyn)
"Spotkanie autorskie - Anna
Kłosowska ""Odmęty absurdu""
"
"Od Indiany do Obiego" - tajem12:00-13:00 nice kostiumu filmowego - Janusz
"Jones" Bocian

Bajki absolutNIE dla dzieci Maria Kozak

O filmie i efektach specjalnych
13:00-14:00 - Janusz "Jones" Bocian, Staszek
"szybki jest" Mąderek

Historia alkoholi w Królestwie
Polskim - Artur Brzychcy

14:00-15:00

Skąd wytrzasnąć własnego
Gandalfa, czyli rozmowy z podświadomością - Małgorzata
Zwierzyńska

11:00-12:00

Bez zaburzeń życie byłoby
nudne - Maria Kozak

LARP 1

LARP 2

WIEDŹMIŃSKA MORTOLKIENOWDOWNIA (Majdan, koło WIOSKA
SKA (rusza o 14.00)
Fantasmagorium)

KAWIARNIA
Z 1001 NOCY

PRELEKCYJNA 3

WARSZTATOWA WARSZTATOWA II GAMES ROOM
- NIKS (ZŁO)

Konkurs wiedzy o uniwerum
Gothic - Ennorath

O wszystkim
i o niczym, czyli
rozmowy o cosplayu,
tworzeniu rekwizytów
itd. - Coscraft

Chcesz wyżyć się
Wiedzówka o świecie Pottera twórczo? ...
Alicja Grześkowiak

16.00-17:00
17:00-18:00

Kościany Poker - Ennorath

Kółko Fajczarskie Twierdzy
- Ennorath

20:00-21:00

GRY ELEKTRONICZNE

RPG 1

RPG 2

RPG 3

NIEDZIELA

LARP 1

LARP 2

PIĄTEK

17:00-18:00

Przejdź razem
z doświadczonym
operatorem przez
specjalnie przygotowany tor pełen
niebezpieczeństw, by
na końcu zmierzyć się
z własnym sobą i pod
presją czasu, wśród
huku, dymów i wystrzałów uratować
brata krwi...

Wejdź do serca
ZONY – dowiedz
się, ile szpeju
możesz na sobie
zmieścić, przymierz
wyposażenie, zmierz
się z polem anomalii,
zdaj raport w sztabie,
odwiedź szpital
i koniecznie zajrzyj
do naszego baru!

Świetlica z atrakcjami dla najmłodszych
uczestników - Szalejdoskop
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:00

Pokaz fireshow Rafał Grabowicz 21:00-22:00
- grupa Widmo

Bitwa RagnarOK! Tor taktyczny no(Majdan, koło
i renegatów
Fantasmagorium carzy
(rusza o 14.00)
(rusza o 14.00)

WIOSKA STALKERÓW (rusza
o 14.00)

SZKRABSTREFA

SCENA

PRZY SCENIE

Przejdź razem
próba konkursu
z doświadczonym
Atrakcje stałe
cosplay
operatorem przez
specjalnie przygoOlimpiada
sportów
towany tor pełen
Próba zespołu
niebezpieczeństw, by Olimpiada Stalkerska dziwnych - SzalejRunika
doskop
na końcu zmierzyć się
z własnym sobą i pod
presją czasu, wśród
Próba zespołu
huku, dymów i wyDerwana
strzałów uratować
brata krwi...
Palec ze spustu i lufą
od siebie – nie tylko
Fantastyczna Podróż
Runda jury - Alter
podstawy posługiwa- gra terenowa Ego cosplay
Świetlica z atrakcjami
nia się bronią - Justyn
Szalejdoskop
dla najmłodszych
Łyżwa
uczestników - przez
cały czas otwarcia
Belgijka Słowa mają moc! Szkrabstrefy zatańczmy razem!
Szalejdoskop
Szalejdoskop
- Maja Marzec
Bitwa RagnarOK!
(płatne 5 zł u prowadzącego) to możliwość uczestniczenia
w prawdziwej bitwie
w kontrolowanych
warunkach przy
użyciu bezpiecznych
symulatorów walki.
To mieszanka HEMA
z Archery TAG. Poczuj
Przejdź razem
się jak prawdziwy
z doświadczonym
wojownik walcz
operatorem przez
mieczem strzelaj
z łuku. Zbierz drużynę specjalnie przygotowany tor pełen
i ruszaj do walki!
niebezpieczeństw, by
na końcu zmierzyć się
z własnym sobą i pod
presją czasu, wśród
huku, dymów i wystrzałów uratować
brata krwi...

SOBOTA

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

Warsztaty cukiernicze - Aleksandra
Rayska-Loginov 15:00-16:00
(przy strefie
gastro)

Alchemicy atakują! Szalejdoskop
Bajkowa zumba Szalejdoskop

16.00-17:00

Inscenizacja VIP - 17:00-18:00
przy scenie

Wejdź do serca
ZONY – dowiedz
się, ile szpeju
możesz na sobie
zmieścić, przymierz
wyposażenie, zmierz
się z polem anomalii,
zdaj raport w sztabie,
odwiedź szpital
i koniecznie zajrzyj
do naszego baru!

18:00-19:00

"19:00 - oficjalne
otwarcie festiwalu; 19:30 konkurs
cosplay
"
Koncert zespołu
Derwana - godz.
20:30; spotkanie
z fanami
w sobotę, sala
prelekcyjna 3,
16:00-17:00
Koncert zespołu
Runika - godz.
21:30; spotkanie
z fanami
w sobotę, sala
prelekcyjna 3,
16:00-17:00

21:00-22:00

Umarł król,
niech żyje król
(21.00-00.00)
- Jan "Kalvi"
22:00-23:00 Bal splamiony krwią
Nowodworski
Wiedźmin - Gorzki
(16+) - Małgorzata
smak miłości (16+) "Dżuma" Mięsiak,
Paweł Kępa (Storycraft 23 i później Jonasz Miemczyk
- Wiedźmiński szlak)
(do godz. 2.00)

PRZY SCENIE

23 i później

Sesja treningowa do zaDobór
Nienaturalny wodów na Wiedżmińskiej
(16+) - Alek- Mordowni (można dołączyć
o dowolnej godzinie)
sandra "Licho"
13:00-14:00
Olszewska
Dobranocka: Kiedy (zbiórka
przy
Noc spotyka się pozostałościach
z Dniem - Zosia
"Zaginiona wyprawa
po placu
"Lisek" Rojek (16+) apelowym
krasnoludów" przy
Ennorath (15+)
14:00-15:00
scenie, LARP
Opowieści Wiedźodbędzie się
czyli audiona terenie starej
Warsztaty Run - Ennorath mińskie
book Sapkowskiego
piekarni)
na
żywo
- Grzesław
15:00-16:00

My Best Friend Wiedźmin - czas
18:00-19:00
Joseph Gray (15+)
zapolować na potwory
(16+) - Paweł Kępa
(Storycraft - Wiedźmiński szlak)

SCENA

22:00-23:00

Kościany Poker - Ennorath Warsztaty kuglarskie
- Rafał Grabowicz
- grupa Widmo
(na dole, Arena
Twierdzy)

12:00-13:00

Turniej Worms
Armageddon
- Dawne
Komputery
i Gry

23 i później

10:00-11:00 i przygoda z niczego - Irek Stolar-

SOBOTA

19:00-20:00

22:00-23:00

PRELEKCYJNA 2

RPG 3

Kółko Fajczarskie Twierdzy
- Ennorath

Wielkie Mistrzostwa
na Wiedżmińskiej Mordowni

Miłość w sercu
ciemności - Mateusz
"Podbiel" Podbielski
(16+)
W niepowołane ręce
- Rafał Żukowski
(16+)

PRELEKCYJNA 1

Bitwa RagnarOK!
(płatne 5 zł u prowadzącego) to możliwość uczestniczenia
w prawdziwej bitwie
w kontrolowanych
warunkach przy
użyciu bezpiecznych
symulatorów walki.
To mieszanka HEMA
z Archery TAG. Poczuj
się jak prawdziwy
wojownik walcz
mieczem strzelaj
z łuku. Zbierz drużynę
i ruszaj do walki!

Start Ogniska Wioski
Fantasy (trwać będzie
do późnych godzin nocnych) - Ennorath

Cień na Śniegu
- Joseph Gray
(do 1:00)

SZKRABSTREFA

16.00-17:00

20:00-21:00

22:00-23:00

RPG 2

Wielkie Mistrzostwa
na Wiedżmińskiej Mordowni

WIOSKA STALKERÓW (rusza
o 14.00)

Początek gry miejskiej:
"Magiczny Pojedynek" Ennorath

11:00-12:00

21:00-22:00

15:00-16:00

Red Kiss - Marek
"Abłas" Abłasewicz
(16+)

Bitwa RagnarOK! Tor taktyczny no(Majdan, koło
i renegatów
Fantasmagorium carzy
(rusza o 14.00)
(rusza o 14.00)

Turniej Jubeat

20:00-21:00

NIEDZIELA

KAWIARNIA
Z 1001 NOCY

10:00-11:00

Eliminacje
Jak być dobrym
do Mistrzostw
graczem? - Sebastian Polski
- Carcasson"Basti" Wawrzyńczyk
ne - Bard

13:00-14:00 chcemy jeszcze osiągnąć? - Anna

17:00-18:00

WIEDŹMIŃSKA MORTOLKIENOWDOWNIA (Majdan, koło WIOSKA
SKA (rusza o 14.00)
Fantasmagorium)

18:00-19:00

Turniej Tetris
- Dawne
Komputery
i Gry

Turniej z nagrodami KAMELEON
- Trefl

WARSZTATOWA WARSZTATOWA II GAMES ROOM
- NIKS (ZŁO)

Gdzie się podziały nasze legendy
Z wiejskiej strzechy płyną
- czyli o trudnych poszukiwaniach
opowieści - Karolina "Perseida"
materiałów do powieści - Paweł
Walo
(Horyzonty Olsztyn)
Majka
Warsztat autora - wszystko co
Para czy punk. Przegląd lite- "Derecho" - prezentacja filmu
11:00-12:00 chcielibyście wiedzieć o pisaniu ratury steampunkowej - Anna w produkcji - Janusz "Jones"
i trochę więcej - Krzysztof Haladyn
"Siemomysła" Hrycyszyn
Bocian

LARP 2

Sesja treningowa do zawodów na Wiedżmińskiej
Mordowni (można dołączyć
o dowolnej godzinie)

23 i później

10:00-11:00

16.00-17:00

LARP 1

Dalijska Strzelnica - Ennorath (Arena Twierdzy)

23 i później

SOBOTA

PIĄTEK

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

Start Ogniska Wioski
Fantasy (trwać będzie
do późnych godzin nocnych) - Ennorath

WIEDŹMIŃSKA MORTOLKIENOWDOWNIA (Majdan, koło WIOSKA
SKA (rusza o 14.00)
Fantasmagorium)

23 i później

KAWIARNIA
Z 1001 NOCY

Bitwa RagnarOK! Tor taktyczny no(Majdan, koło
i renegatów
Fantasmagorium carzy
(rusza o 14.00)
(rusza o 14.00)

WIOSKA STALKERÓW (rusza
o 14.00)

SZKRABSTREFA

10:00-11:00

SCENA

PRZY SCENIE

NIEDZIELA

10:00-11:00

Warsztaty Run - Ennorath
Eliminacje
do Mistrzostw
Polski i świata Sabotażysta - G3

Warsztat kaligrafii
japońskiej - Bartek
Wojtkowski

11:00-12:00

Azyl - Paweł
Uważaj czego
"Truposz" Mielnik - szukasz - Sebastian
Horyzonty Olsztyn
"Basti" Waw12:00-13:00
(16+)
rzyńczyk
Tam som Trolle - Piotr
"RED" Żukowski

Efekt Lucyfera Joseph Gray(17+)

Sesja treningowa do zawodów na Wiedżmińskiej
Mordowni (można dołączyć
o dowolnej godzinie)

Finał gry miejskiej
"Magiczny Pojedynek" Ennorath

13:00-14:00

Dalijska Strzelnica - Ennorath (Arena Twierdzy)
Loteria gier
od sponsorów

14:00-15:00
15:00-16:00

Wielkie Mistrzostwa
na Wiedżmińskiej Mordowni

Trening superbohaterów - Szalejdoskop

Opowieści Wiedźmińskie czyli audiobook Sapkowskiego
na żywo - Grzesław
Bitwa RagnarOK! !
(...)

Przejdź razem
z doświadczonym
operatorem przez
specjalnie przygotowany tor pełen
niebezpieczeństw.
(...)

Wejdź do serca ZONY
(...)

Fantastyczna Podróż Świetlica z atrakcjami
- gra terenowa dla najmłodszych
Szalejdoskop
uczestników - przez
cały czas otwarcia
Szkrabstrefy Fantastyczne kalamSzalejdoskop
bury - Szalejdoskop

11:00-12:00

Belgijka zatańczmy razem! 12:00-13:00
- Maja Marzec
Warsztaty cukiernicze - Aleksandra
Rayska-Loginov 13:00-14:00
(przy strefie
gastro)
14:00-15:00
15:00-16:00

Strzelnica na Twierdzy
W czasie festiwalu Stowarzyszenie ZAWISZA
otworzy swoją strzelnicę dla wszystkich amatorów strzelectwa oraz tych którzy chcą rozpocząć

swoją przygodę ze strzelaniem. Każdy będzie miał
możliwość strzelania z różnych rodzajów broni:
karabinów i pistoletów. Na tę okazję przygotowaliśmy system elektronicznych podnośników
sygnalizujących trafienia. Tarcze będą ustawione
na różnych dystansach i będą one różnej wielkość dla stopniowania trudności. Gwarantowana
świetna zabawa dla wszystkich.
Zapraszamy wszystkich do strzelania. Strzelanie z broni palnej jest płatne. Koszt jest zależny
od ilości amunicji i rodzaju broni. Stowarzyszenie
Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego ZAWISZA jest organizacją
zrzeszającą pasjonatów broni palnej i militariów.
Członkami stowarzyszenia są zarówno osoby cywilne jak i funkcjonariusze służb mundurowych,
którzy pragną mieć większy kontakt z bronią.
Aby być dobrym strzelcem i pewnie posługiwać
się bronią wymagany jest ciągły trening oraz regularne strzelania. W tym celu organizowane
są wykłady i treningi strzeleckie prowadzone
przez instruktorów. Ich zakres obejmuje strzelanie sportowe ale także, co jest dużo ważniejsze
w dzisiejszych czasach strzelania. dynamiczne
i sytuacyjno-bojowe. Nasza strzelnica znajduje się
w podziemnym magazynie co daje świetny klimat
podczas strzelania. Każdy znajdzie dla siebie coś
ciekawego.
W czasie festiwalu zaprezentujemy 2 strzelnice.
Będziemy chcieli zaprezentować się w klimacie
“post apo”. Nasze strzelnice będą miały elementy zaczerpnięte z filmów i gier. Broń będzie stylizowana na wzór gier a nasi instruktorzy będą
przebrani i ucharakteryzowani. Dodatkowo plac
przy bramie wodnej należący do stowarzyszenia
będzie urządzony jak obozowisko “po zagładzie”
1) strzelnica ASG umiejscowiona w “sali ćwiczeń” obok wozowni.
planowane działanie :
sobota 10 - 16 / niedziela 10 - 15
możliwość strzelania z replik ASG. lekka prosta rozrywka rekomendowana dla dzieci ale
i dla osób które po prostu będą chciały sobie
postrzelać
koszt - 10 zł / osobę
2) strzelnica - Broń OSTRA. - pomieszczenie
głównej prochowni w pobliżu bramy wodnej
planowane działanie
sobota 10 - 16 / niedziela 10 - 15
możliwość strzelania z broni Palnej/ostrej/ prawdziwej. Świetna rozrywka urządzona w klimacie
nawiązującym do świata “Metro 2033” urządzona w podziemnej hali.
koszt - 30 zł / osobę
UWAGA!
Na strzelnicy obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania, wnoszenia oraz bycia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odużających.

