Ett Något Störande Ackompanjemang Mellan Himlavalven Enligt Tengil
aka - ENSAMHET
Praktiskt:
Lajvet är COVID19-vänligt och lämpar sig för att lajva på egen hand eller med personer i
samma hushåll.
Plats: Lajvet kommer att utspela sig i sitt eget hem och i sin närmiljö på den ort där man bor.
Datum: Lördagen 24.4.2021
Pris: Lajvet är gratis att delta i.
Tid för lajvet: Lajvet är beräknat att ta cirka 6 timmar. Efter lajvet kommer ännu en debrief
att hållas. Lajvet börjar 10.00 och slutar cirka 16.00.
Deltagarantal: Lajvet har ett miniantalskrav av 3 spelare, men inget max antal.
Språk: Lajvets språk är svenska.
Anmälning: Man anmäler sig genom att skicka ett mail till calle.tengman@gmail.com . I
samband med anmälningen behöver man ange sin telefonnummer/WhatsApp nummer och
sitt namn. Man har möjlighet att avanmäla sig ännu på morgonen den 24.4 innan klockan
09.00 innan lajvet börjar. Sista anmälningsdagen är fredagen den 23.4.2021, klockan 23.59.
Krav: Man behöver ha en smarttelefon och applikationen WhatsApp. För debriefen behöver
man har tillgång till Zoom eller till Meet och således en fungerande webbkamera och
mikrofon.
Formatet:
Lajvet är ett linjärt lajv där deltagarna uppmanas utföra ett antal uppdrag under lajvtiden,
antingen i sitt eget hem eller utanför det, dock på ett sådant sätt som SL räknar med att alla
ska kunna genomföra på ett säkert sätt och i enlighet med egna möjligheter. SL kommer
under lajvets gång att skicka instruktioner till deltagarna via WhatsApp som spelarna ska
genomföra och dokumentera genom att ta bilder eller skriva korta kommentarer, vilka sedan
deltagarna publicera i en skillt skapad gruppchatt via WhatsApp som endast är för lajvets
deltagare. SL skapar gruppen och lägger till medlemmarna i gruppen på lajvdagen innan
lajvet.
Lajvet är högst experimentellt och kommer att följa på förhand bestämda handlingar som
spelarna ska göra under lajvets gång. Därtill kommer spelarna att ha en viss tidsram för
inom vilken de ska genomföra detta. Lajvet är samtidigt extremt low-input, men SL har som
mål att försöka skapa ett intressant och varierande upplevelse, inom de ramar som lajvet
tillåter en att göra.
Under lajvets gång så får spelarna i mån av egen möjlighet, äta och dricka fritt samt göra
övriga sysslor som man känner för och behöver uträtta. Dock kommer ett par uppgifter
relaterat till ätande och drickande att förekomma. Spelaren är dock själv ansvarig för sitt
välmående under lajvet.
Vision & syfte:

Visionen och syftet med lajvet är att utforska ensamheten som coronapandemin har
förorsakat, samtidigt som det utmanar ens vardagliga handlingar och den passivitet som
coronapandemin har för med sig. Tanken är att skapa ett lajv som man mera eller mindre
lajvar på egen hand. Den interaktion man kommer att ha med andra deltagare kommer att
ske via den sociala-medieplattformen WhatsApp och förutsätter att man har en smarttelefon.
Roller:
För lajvet kommer ingen roll att skrivas eller att skickas ut. Spelaren får utgå från sig själv,
men föreställa sig en mera dystopisk situation än verkligheten och sedan agera fritt
utgående från egna impulser och de impulser som SL uppmanar till via meddelanden under
lajvets gång.
Lajvets premiss:
För lajvet behöver spelaren vara medveten om hur spelvärlden fungerar. I det stora hela är
världen identisk med vår värld och man “lajvar” som sig själv. Det enda som avviker från den
verkliga världen är att för lajvets syfte har pandemin, och behovet av social
isolering/distansering blivit permanent. I lajvets "värld" är det således förbjudet att träffa
andra, förutom med skilt tillstånd och det enda sättet att hålla kontakt är via den sociala
medieplattformen WhatsApp. Detta får också endast ske genom bilder eller korta textbitar.
Världen och vardagen är en blandning av dystopisk ensamhet där man saknar sina vänner,
sitt sociala liv och möjligheten att få göra saker som bringar en glädje och mening i
vardagen. Man är i huvudsak ensam och man håller sig inomhus ifall det inte är absolut
nödvändigt att avlägsna sig. Ifall man befinner sig utomhus utan giltig eller vägande orsak
bestraffas man. Under lajvet kommer vissa av dessa gränser att utmanas och vissa av dem
kommer att brytas. Lajvet kommer gradvis att byggas upp, via små enkla steg mot större och
djärvare handlingar.
Pre-brief och de-brief
Lajvet kommer inte att ha någon pre-brief. Spelarna förväntas vara förberedda att inleda
lajvet klockan 10.00, när det första uppdraget skickas ut.
Efter lajvet kommer en debrief att hållas för att tala igenom upplevelsen. Detta kommer att
göras via Zoom eller Meet. En länk för detta skickas ut till deltagarna innan lajvet.
Frågor
Ifall du har frågor om lajvet, vänligen ta kontakt med SL.
Spelledare
Calle Tengman
calle.tengman@gmail.com
+358407002663

