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Bio 2013
Vi kommer att gå på tre filmer i höst. Dessa är:
The World’s End, söndagen den 13:e oktober.
Enders Game, november.
The Hobbit: The Desolation of Smaug, december.
Inbjudningarna till dessa filmer kommer att skickas ut efterhand som SF-bio lägger upp sitt schema.
***

Konfest 2013
Programmet för Konfest är nu spikat och det finns upplagt på hemsidan. Förutom Patriks
högläsning blir det bland annat ett seminarium om jubileumsåret 2014, en lättsam science-fiction
tävling och en trerätters italiensk middag.
Vi ses på Konfest den 2:e november!
För mer information om Patrik och hans bok se:
http://undrentideforlag.com/skymningssang
Kongressens hemsida finns på:
http://konfest.clubcosmos.net
***

Club Cosmos boken
Ett första manus till Club Cosmos jubileumsbok är snart i hamn! Om någon vill bidra med
ytterligare bilder eller anekdoter så bör vederbörande omgående ta kontakt med redaktören Louise
Bengtsson Rylander.
***

Confetti 2014
Jubileumskongressen har fått sina första två hedersgäster. Vi kommer bland andra att få träffa
Anders Fager som är en svensk skräckförfattare och spelkonstruktör. Han har skrivit böcker, bland
annat Svenska Kulter, och han ligger bakom spelet Swärje. Dessutom är vi glada att få välkomna
Caroline Jensen som skriver både komedi och fantastik. Hon har också givit ut en självbiografisk
roman om hennes tid som anställd vid en strippklubb i Köpenhamn, Champagneflickan.
Mer uppdateringar kommer efterhand. Håll gärna koll på vår hemsida:
http://confetti.clubcosmos.net
***

Loncon 3 (Worldcon) 2014
Club Cosmos kommer att ordna en gemensam middag i England för de cosmoiter som skall delta i
världskongressen. Vi kommer nog att bli rätt många som åker över så om man skall passa på att
besöka en internationell kongress inom de närmsta åren så skulle jag rekommendera Loncon 3.
Om ni vill åka med eller få mer information så skriv gärna en rad till oss.
***

Om ni har några tankar eller synpunkter rörande Stargate skicka dem till info@clubcosmos.net
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander

