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0. Akredytacja
Akredytacja zostanie otwarta w sootę (03.02.2018) o godzinie 9:00. Wejściówka kosztuje 15
złotych, a każdy uczestnik przy akredytacji jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu
potwierdzającego wiek uczestnika oraz zawierającego numer PESEL. Numery PESEL potrzebne są
do ubezpieczenia jakim zostaje objęty każdy uczestnik konwentu LISKON 2018. Nieletni
uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

1. Program Panelowa 1
Sobota 03.02.2018
10:00 – 11:00
Pokemon - Przedstawienie zmian wprowadzonych na przestrzeni 20 lat – Piotr Dworakowski
11:00 – 12:00
Sprzęt, który miał wygrać wojnę – Veers
Sprzęt, który miał wygrać wojnę (wunderwaffe przy tym to dziecinne zabawki).
12:00 – 13:00
Pokemon – Gra Profesjonalna – Piotr Dworakowski
13:00 – 14:00
To latało – Veers
To latało (czyli co ludzie potrafili unieść w powietrze przy pomocy silników i skrzydeł).
14:00 – 16:00
Warsztaty kuchni japońskiej – Muscat
Warsztaty kuchni japońskiej podczas których, po krótkim wykładzie na temat japońskich
WAGASHI (tradycyjnych słodyczy), z osobami chętnymi wykonam słodkie kluseczki
DANGO. Liczba miejsc ograniczona do 8 osób jednak można zaprosić publiczność na
degustację swoich wyrobów.
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16:00 – 18:00
Two Rooms and a Boom! - gra integracyjna – Axor
Dwie drużyny, dwa pomieszczenia, trzy rundy i tykający zegar. Nie wiesz kto gra z Tobą,
a kto przeciw Tobie, nie wiesz kto mówi prawdę, a kto kłamie. Może lepiej spróbować się
stąd wydostać póki jeszcze możesz? Uwaga: w przypadku zbyt małej ilości graczy zostanie
przeprowadzona inna gra.
18:00 – 19:00
Star Trek – Seriale – Hakuro
Przypomnimy sobie starsze jak i te nowsze serie Star Trek, omówimy różnice
i niezgodności. Zapraszam do dyskusji poświęconej gwiezdnej flocie jaką poznaliśmy
w serialach Trekowych.
19:00 – 20:00
Pogawędka na temat polskiego rynku yaoi – Okita
Zapraszam na godzinną pogawędkę na temat polskiego rynku yaoi. Waszym zdaniem jest
dobrze rozwinięty czy może ssie po całości (heh.)? Może trafiliście na tytuł, który
zdecydowanie musicie polecić innym bądź też odradzić? Co sądzicie o fandomie, podejściu
wydawnictw oraz antyfanów do gatunku? Porozmawiajmy!
20:00 – 21:00
STAR TREK Stary vs. Nowy – Hakuro
Pomówimy o różnicach miedzy starymi i nowymi Star Trekami, zarówno filmach jak
i serialach. Zastanowimy się też dlaczego Serial \"Orvile\" jest bardziej Trekowy od nowego
serialu sygnowanego nazwa Star Treka. Chętnie poznam też i wasze opinie w tym temacie,
dlatego zapraszam do dyskusji.
22:00 – 00:00
Wilkołaki - gra integracyjna – Axor
Spokojne życie w wiosce nie trwało długo, co noc kolejna osoba przepada bez śladu.
Postanawiacie wziąć sprawy we własne ręce. Komu jednak możecie zaufać gdy sprawcy
kryją się pośród Was? Gra na podstawie klasycznej Mafii, każdy z graczy otrzymuje
specjalną rolę. Uwaga: w przypadku zbyt małej ilości graczy zostanie przeprowadzona inna
gra.
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00:00 – do ostatniego żywego
Nocna projekcja AMV – Hakuro
Nie masz co z sobą zrobić w nocy? Sen na konwencie nie jest dla ciebie? Zapraszam więc
na projekcje AMV, gdzie zaprezentuje kolekcje różnych AMVek zebranych na przestrzeni
lat, aby wypełnić wasz bezsenny czas.

Niedziela 04.02.2018
10:00 – 11:00
Wampir jako bohater literatury nowej konwencji, utworów grozy, fantasy i przygodowej powieści
historycznej – Johnny Walker
Pionierskie spojrzenie na nową rasę istot nadprzyrodzonych, od niepamiętnych czasów
współżyjących z gatunkiem ludzkim. Dracula, jakiego nigdy dotąd nie było – ani
w powieści, ani na ekranie. Wampiry obu płci jako główni bohaterowie historycznych
powieści z wampirycznej sagi Johnnyego Walkera. Czy okażą się ciekawsi i bardziej
poruszający od bohaterów ludzkich? Czym się różnią od ludzi a w czym są do nich
podobni? Jaka jest szansa, że przewyższą i zdystansują bohaterów np.”Zmierzchu” lub
„Wywiadu z wampirem?” Czy polskie powieści fantasy mogą zwycięsko zmagać się
z literatura anglojęzyczną? Dyskusja mile widziana.
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2. Program Panelowa 2
Sobota 03.02.2018
10:00 – 11:00
Teorie spiskowe w komiksach – Geek Utopia
Marvel i DC zostawia dużo pytań bez odpowiedzi, rodząc tym teorie i na kilka z nich
odpowiemy.
11:00 – 13:00
DC vs Marvel – Geek Utopia
Jak wyglądają Uniwersa DC oraz Marvela i jacy super bohaterowie nimi trzęsą. Czy to DC
czerpie pomysły od Marvela, a może na odwrót, a może jednak oba są oryginalne? Oraz co
takiego łączy Marvela i DC? Jakie posiadają cechy wspólne? Dowiecie się o tym,
przychodząc na naszą prelekcję, gdzie o wszystkim dokładnie Wam opowiemy!
13:00 – 14:00
Czy organizatorzy to konwentowi Bogowie? - Crus
Prelekcja o tym z jakimi przeciwnościami spotykają się organizatorzy konwentów na swojej
drodze do stworzenia idealnego konwentu. Porozmawiamy sobie również o tym w jaki
sposób organizatorzy, niszczą swoje imprezy, a na koniec poplotkujemy o tym co się
ostatnio dzieje w fandomie.
14:00 – 15:00
Co motywuje złoczyńców do działania? - Geek Utopia
Dlaczego złoczyńcy są źli? Dlaczego Człowiek-zagadka stał się tym kim się stał? Dlaczego
Pingwin jest takim impulsywny? Co kieruje złoczyńcami chęć władzy czy też może strach
i poniżanie przez innych? Tyle pytań, a jeszcze więcej odpowiedzi. Czy uda nam się znaleźć
na te pytania odpowiedź?
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15:00 – 16:00
Żeńskie wersje męskich bohaterów - Geek Utopia
Każdy męski bohater ma swój żeński odpowiednik, dlaczego nie może być na odwrót.
Każdy ma przybliżone do siebie moce, ale teraz nasuwa się pytanie jakie moce są podobne
i kto jest silniejszy, psychicznie jak i fizycznie?
16:00 – 17:00
Joker-pod maską szaleńca - Geek Utopia
Kim naprawdę jest Joker ? spróbujemy wejść do jego głowy i poznać jego prawdziwe "ja".
17:00 – 18:00
Żołnierz jest po to, żeby zabijać - Johnny Walker
Historia prawdziwie zabójczej broni i technik uśmiercania na przestrzeni dziejów w służbie
wojowników ludzkich i ...nieludzkich, a także czy rację ma już były minister obrony
A. Maciarewicz, że Polska już za 10 lat będzie w stanie samodzielnie odpierać każdy atak na
naszą Ojczyznę? Kto jest rzeczywistym obrońcą Polski i na jakiej zasadzie? Spojrzenie na
najnowszą historię naszej Ojczyzny i Narodu w (bardzo) krzywym zwierciadle. Dyskusja
mile widziana.
18:00 – 19:00
Polska wampirami stoi - Johnny Walker
Dlaczego Polska może być współczesną ojczyzną Wampirów. Kim byli (i są) Sarmaci.
Zapowiedź nowych koncepcji w polskiej powieści wampirycznej w literaturze i „mitologii”
wg Johnny'ego Walkera. Czy możliwe jest połączenie literatury historyczno-przygodowej
z powieścią osadzoną w realiach współczesnego świata, czy bohater zbiorowy
i indywidualny, jakim jest człowiek, zostanie zastąpiony przez bohatera innej rasy
prezentującego swój własny pogląd na rzeczywistość? Dyskusja mile widziana.
19:00 – 21:00
Związki w komiksach Marvela i DC - Geek Utopia
Czasem lepiej nie działać w pojedynkę – grupą lub chociażby w parze można zdziałać
o wiele więcej. Co dwie głowy to nie jedna, jak mówi stare przysłowie. Dlatego
przedstawimy Wam związki powstałe w Marvelu i DC oraz przy okazji udowodnimy, że nie
zawsze wielcy umieją pracować sami.
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21:00 – 23:00
Motywy, którymi kierują się bohaterowie - Geek Utopia
Czemu Batman nie zabija, choć walczy ze złem? Czemu Spider-Man przebiera się
w elastyczny strój i skacze po blokach? Czemu Han Solo pomógł Rebeliantom i wkręcił się
w jedną z najbardziej znanych historii wszech czasów? Tego i o wiele więcej dowiecie się na
naszej prelekcji, gdzie przedstawimy Wam motywy, jakimi kierują się bohaterowie. Co tak
naprawdę skłoniło ich do podjęcia decyzji i wstąpienia na ścieżkę, z której nie ma już
powrotu?
00:00 – 02:00
Czy warto być złoczyńcą? - Geek Utopia
Kiedy czytamy komiksy tudzież książki, czy też gdy oglądamy jakieś filmy bądź seriale,
w których występują super złoczyńcy możemy zadać sobie pytanie: "Czy warto być tym
złoczyńcą?". Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na naszej prelekcji.
02:00 – 03:00
Co motywuje złoczyńców do działania? - Geek Utopia
Dlaczego złoczyńcy są źli? Dlaczego Człowiek-zagadka stał się tym kim się stał? Dlaczego
Pingwin jest takim impulsywny? Co kieruje złoczyńcami chęć władzy czy też może strach
i poniżanie przez innych? Tyle pytań, a jeszcze więcej odpowiedzi. Czy uda nam się znaleźć
na te pytania odpowiedź?

Niedziela 04.02.2018
10:00 – 11:00
Mitologia w Marvelu i DC – Geek Utopia
Dużo ludzi, którzy interesują się komiksami bądź filmami Marvela i DC zaczęło
interesować się mitologią grecką, nordycką czy też nawet germańską, lecz są pewne
niedopatrzenie, i głęboko schowane informację , które są mało widoczne na pierwszy rzut
oka. Na prelekcji sięgniemy w najgłębsze zakamarki komiksów i wyciągniemy wszystkie
tajemnice i mitologię, które znajdują się w komiksach.
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3. Program Konkursowa
Sobota 03.02.2018
11:00 – 13:00
Witamy w Kolonii - Wiedzówka o Gothicu – Kot
Powracamy do świata zamkniętego na małej wyspie Khorinis. Sprawdzimy jak dobry byłby
z Ciebie Bezimienny i czy dałbyś sobie radę w świecie pełnym orków, bandytów
i cieniostworów. Jeśli nie boisz się porażki zapraszam na konkurs wiedzy o grze Gothic.
(Pytania z zakresu Gothic I; Gothic II i dodatku Noc Kruka).
13:00 – 14:00
Konkurs jedzenia zupek chińskich – LOLIi
14:00 – 15:00
Głodna wiedzówka z anime BEN-TO – Hakuro
Choć anime nie najświeższe, to pytania są świeże jak potrawy w japońskich marketach.
Zapraszam na moja wiedzówkę, na pewno nie jedno z was połamie na niej zęby.
15:00 – 16:00
Rozpoznaj wszystkie BLOND WŁOSE postacie z anime – LOLIi
Nudzą Cię sprawdziany z przedmiotów które Cię nie interesują? Nie rozpoznajesz po
zdjęciach pisarzy, postaci historycznych, ani odkrywców? Mamy coś dla Ciebie! Rozpoznaj
wszystkie BLOND WŁOSE postacie z anime (te główne i te poboczne). UDOWODNIĘ CI
ŻE SPRAWDZIANY NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE I TRUDNE.
16:00 – 17:00
Hardkorowa wiedzówka z anime "Ao no Exorcist" – Hakuro
Jeśli jesteś fanem przygód Rina i Yukio, masz w sobie odwagę jak nasz młody egzorcysta,
zmierz się nie z szatanem, a z moimi pytaniami. Oglądałeś obie serie anime, Film i specjały,
to masz szanse. Zapraszam!
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17:00 – 19:00
Konkurs wiedzy z zakresu gry Overwatch – Czosław
W zależności od ilości chętnych gracze zostaną podzieleni na grupy bądź będą rywalizować
indywidualnie. W wyznaczonej kolejności uczestnicy odpowiadać będą na zadane im przeze
mnie pytania, które losowo wybiorą z listy.
19:00 – 21:00
Wiedzówka o Harrym Potterze – Licia
22:00 – 23:00
Turniej w Eksplodujące Kotki! - Esia
Turniej dla tych co kochają koty i wybuchy. (Ps. oczywiście we wersji karcianej)
00:00 – 03:00
JAPAN WORLD CUP - Krzysztof Zasada
To się rzadko zdarza, by na konwencie odbywał się konkurs na... intuicję. Czy jesteś gotów
sprawdzić, jak dobrze jesteś w stanie wytypować zwycięzcę nadchodzących wyścigów
konnych?

Niedziela 04.02.2018
09:00 – 12:00
Test wiedzy o anime – LOLIi
1. Zbierz swoją drużynę!(3-6osób).
2. Nadaj niepowtarzalną zwycięską nazwę!
3. Zmierz się z pozostałymi ,,gildiami" w teście wiedzy o anime!
4. Zostań Liskonowym mistrzem Japońskich kreskówek!
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4. Program MAIN
Sobota 03.02.2018
10:00 – 11:00
Belgijka / chusteczka – Mosia
Posłuchajcie więc historii o kowalu który... zaraz nie znacie tego? To nic przyjdźcie i razem
wyskaczmy tą genialną opowieść. A gdy będziemy padać ze zmęczenia zagramy
w chusteczkę czyli twistera dla ubogich.
11:00 – 12:00
Warsztaty taneczne połącz z pokazem - Grupa RubiRin
Tym razem będzie trochę współcześnie…ale nie za bardzo ;) Zapraszamy na warsztaty
tańców integracyjnych. Gwarantujemy świetna zabawę.
13:00 – 16:00
I Kto To Mówi? - Warsztaty Improwizacji - Krzysztof Zasada
Warsztaty Improwizacji Kabaretowej Atrakcja, w której wszystko jest zmyślone, a punkty
nie mają żadnego znaczenia. Przyjdź i sprawdź się w nietypowej sztuce improwizacji
kabaretowej - lub po prostu przyjdź się dobrze bawić!
16:00 – 17:00
Próba Cosplay
17:00 – 18:00
Konkurs Cosplay
18:00 – 18:45
Konkrs EvilCosplay
18:45 – 19:00
Pokaz taneczny grupy RubiRin
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19:30 -20:00
Koncert zespołu metalowego 44 of DEATH
20:30 – 22:00
Koncert zespołu Carnage Six
Chcielibyśmy zagrać dla Państwa koncert. Carnage Six Band. Jesteśmy młodym zespołem
działającym na terenie województwa opolskiego od czterech lat. Wcześniej działaliśmy pod
nazwą Niemodlin i był to nasz cover band. Naszą zajawką jest tworzenie muzyki dającej
pozytywną energię słuchających nas ludziom. Nasza kapela składa się z 4 ludzi
posiadających różne osobowości, które dopełniają się razem w tworzonej przez nas muzyce.
23:00 – 00:00
Koncert zespołu Beer Folk Metalowego Livermorium
00:00 – 01:00
Czy umiemy w stand up – Mosia
Lubisz się śmiać? Improwizacja ci nie straszna i masz dystans do siebie? Przyjdź bo ten
panel jest właśnie dla ciebie ;)

Niedziela 04.02.2018
09:00 – 11:00
Turniej mieczy bezpiecznych – Kerin
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5. Program DORIGAMI
Sobota 03.02.2018
10:00 – 13:00
Poskładajmy sobie dzień dobry!
Dopiero przybyłeś na konwent? Nie wiesz co ze sobą zrobić, a w dodatku uważasz, że masz
dwie lewe ręce? Zapraszamy na lekcję origami – od zera. Nauczysz się podstawowych
zgięć, poznasz zasady rządzące kartką papieru i złożysz kilka prostych modeli. Wystarczy
nieco chęci :)
14:00 – 17:00
Warsztaty otwarte
Przychodzisz, składasz co chcesz i ile chcesz – proste!
17:00 – 19:00
Jak wytresować składanego smoka
Smoki? Smoki. SMOOOOOKI! Uwaga, zajęcia dla osób nieco bardziej ogarniętych.
19:00 – 22:00
Origami – z czym to się je?
Pizza, astronomia, biologia, medycyna… Przyszłość! No i trochę historii.

Niedziela 04.02.2018
09:00 – 11:00
Poskładajmy sobie dzień dobry, część 2
11:00 – 12:00
Nekogami - bo koty są zarąbiste
Nikt nie zaprzeczy, że koty rządzą światem. Ale pewnie każdy z nas miau kiedyś ochotę
poczuć nad nimi władzę. Spokojnie, kartki nie będą drapać. Chyba.
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12:00 – 13:00
Składamy lisy!
Liskon? No to wiadomo, muszą być lisy! :)
13:00 – 15:00
Warsztaty otwarte
Przychodzisz, składasz co chcesz i ile chcesz – proste!

6. Program inne
Sobota 03.02.2018
14:00 – 17:00
Sala komputerowa
Symulator statku kosmicznego – Artemis – Kerin
Chcesz się poczuć jak Kapitan Kirk? Dobrze trafiłeś bo właśnie tutaj możesz sprawdzić czy
potrafisz latać statkiem kosmicznym, zabierz znajomych bo przecież samemu może być
ciężko ;) Atrakcja ciągła, a więc można dołączyć w dowolnym momencie trwania.
18:00 – 19:00
Boisko
Pokaz Ognia - Teatr ognia Wiwern
00:00 – 04:00
Sala RPG
Sesja RPG - Legenda Aaanga – Rafikowy
Wielu z was zapewne zna kreskówkę Avatar: Legenda Aaaga. Każdy kiedyś chciał zostać
tkaczem żywiołów. W mojej sesji będziecie w końcu mieli okazję spełnić swoje marzenia
z dzieciństwa. Jeśli chodzi o fabułę będzie rozgrywać się rok po zakończeniu stuletniej
wojny, a waszym zadaniem będzie schwytanie Azuli.
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7. Pozostałe atrakcje
Ultra Star – Ekipa UltraStar T.A.
Gra w śpiewanie piosenek solo lub w grupie
DDR – OMA
Zręcznościowa gra taneczna w pojedynkę lub w parze
SOUND VOLTEX – Axor
Arcade'owa gra muzyczna
Planszówki – Opolski Klub Fantastyki FENIX
Sala pełna gier planszowych, karcianych i innych, które można ograć na miejscu.
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8. Wystawcy
Hidamari sushi
sushi
energetyki samuraj
aloes
Pako-chan
Japońskie i azjatyckie słodycze, gadżety i biżuteria fandomowa (manga, anime, fantastyka,
gry), portfele, pluszaki, czapki, KimmiDolls, zestawy pako-chan.
Imaginarium Jewelry
Biżuteria handmade z kamieni półszlachetnych (kryształy, ametysty, labradoryty)
w klimacie goth, occult, fantasy.
BlueBox
Przypinki, plakaty, kubki fandomowe i wiele więcej
Pan-da
Orientalne makarony i sajgonki
LABB-SYSTEM SP. z o.o. La-Manga
kocie uszy, kocie rękawiczki, lisie ogony, czapki zwierzaki, słodycze japońskie, pluszaki,
poduszki, drobne gadżety, wianki
Maginarium
Fandomowe gadżety
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Patroni

Sponsorzy
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Współpraca

29.06 - 01.07.2018

Współorganizatorzy

Organizator
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