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STARGATE
MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS

Stargates
septembernummer
Den nionde september förra året kom det första
numret av den nya versionen av medlemsbladet
Stargate. Detta innebär att det nu har gått ett år
sedan det numret skickades ut. Tiden flyger som
bekant iväg och Stargate rullar än så länge på.
I det här numret kan vi bland annat läsa om
kongresser, Marvelfilmer och galaxer.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Pubträffarna
Glöm inte Club Cosmos digitala pubkvällar.
Under ledning av Inge Larsson träffas cosmoiter
från när och fjärran den andra tisdagen i
månaden. Vid frågor mejla:
info@clubcosmos.net

Kongressmaskoten Kâl. Foto: Peter Bengtsson.

Och nästa kongress blir…
DISKUSSIONERNA I STYRELSEN HAR
GÅTT HETA OM NÄR NÄSTA
KONGRESS KOMMER ATT VARA OCH
VAD DEN SKALL HETA.

Ballcon – Tema rolig sf
KalCon XI – Tema kalkoner
Conventionell – En helt vanlig kongress
Condottiär – Mil-sf, stormning av kongressen
Conjak – Tema djurisk sf

Efter föregående och innevarande års
kongressbrist upplever nu många en viss
abstinens. Därför har nästkommande kongress
varit ett hett diskussionsämne i styrelsen.
Världsläget har inte möjliggjort ett definitivt
datum för kongressen men planen är att hålla
en liten endagskongress under våren 2022.
Bollen är nu i rullning och namn på
kongressen har diskuterats flitigt. Vissa förslag
har möjligen varit mer seriösa än andra men
några kandidater var:
Anna-con, då? – Tema ormar
Pannaconna – Tema pannacotta
Contant – Tema tanter
Content – Tema tält
Configurera – Tema parametrar

Efter en omröstning i styrelsen beslutades att
namnet skulle vara det för klubben
traditionstyngda KalCon XI. Kanske är detta
också tur då temat pannacotta möjligen inte
hade räckt långt i fråga om diskussioner och
boktips.
Hur programmet kommer att se ut är inte
fastställt men än så länge är planen bland annat
att Glenn kommer att presentera boktips och att
Helena kommer att hålla en presentation om
geologi i Midgård. Dessutom kommer det att
finnas böcker till försäljning. Som alltid
kommer det att finnas en liten bar och olika
ätbara snacks samt kakor. Mer information
kommer allt eftersom.

MARVEL
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Filmer i Marvels universum

Bildtävlingen
Sista dagen i den här månaden, den 30
september, kommer inlämningen för bidrag
till bildtävlingen att stänga. Än så länge finns
det således tid för att skapa och skicka in
bidrag. Bidragen kan till exempel bestå av
målade bilder eller fotografier så länge som
de är på temat ”andra världar”.
Än så länge har fyra bidrag skickats in. De
heter ”It Didn't Very Much Like Us”,
“Monstervärld”, “Proxima Centauri b - U.N
intervention” och “twice bob´s world”.
Vilka bidrag som vinner ära, samt en liten
penningsumma, kommer klubben att rösta om
under hösten.

Början av 2000-talet dominerades av
filmfranchise som Star Wars
(prequeltrilogin) och Sagan om Ringen.
Hysterin var stor och folk köade inte bara
i timmar utan snarare dagar för att få
biljetter till premiärerna. Under nästa
decennium, 2010-talet, skiftade fokus till
filmer inom Marvels superhjälteuniversum.
Med start i den första Iron Man filmen
från 2008 har Marvel blåst liv i många av
sina äldre superhjältar från olika
tidningsserier. Totalt har det blivit 25
filmer och därutöver flera TV-serier. Alla
dessa filmer och serier är löst sammankopplade, de utspelar sig i samma
universum med stundtals gemensamma
karaktärer, handlingar och miljöer. Dock
fokuserar de på olika superhjältar.

Mer information finns på hemsidan:
http://clubcosmos.net/competitions.php

KLUBBEN
Filmen som startade Marvels filmuniversum, den
första Iron Man-filmen från 2008.

En bild från förr
Jonas Malmer, Lars Junell och Lars-Göran
Johansson hänger i baren på Alcocon I år
1972.

Att Marvels filmuniversum har kommit
att dominera biotoppen innebär också att
den här filmfranchisen står för en
ofantlig del av Hollywoods ekonomi,
talang och resurser. Om vi ser till de
mest inkomstbringande filmerna finns
flera från Marvels universum (detta skall
dock tas med en nypa salt eftersom det
beror på hur man räknar och om man
fakturerar in inflation, vilket inte har
gjorts här). Bland topp tio återfinns
Marvelfilmerna Avengers: Endgame,
Avengers: Infinity War och The
Avengers. Ser vi till topp 20 av de mest
inkomstbringande filmerna återfinns
också Avengers: Age of Ultron, Black
Panther och Iron Man 3.
Filmerna fortsätter också att rullas ut och
under hösten har tre Marvelfilmer
premiär. Shang-Chi and the Legend of
the Ten Rings kom redan för nio dagar
sedan. Den handlar om vår hjälte ShangChi, mästare på kampsport, som dras in i
en hemlig organisation. Nästa film att gå
upp på bio är Eternals som har premiär
den tredje november. I den filmen
kommer vi att få följa ett gäng av
odödliga varelser som under historien har
varit med om att forma jordens öde. Sist
ut i år är Spider-Man: No Way Home den
17 december där Spider-Man kommer att
tvingas att ta hjälp av ytterligare en
Marvelfigur, närmare bestämt Doctor
Strange.
En artikel om kommande Marvelfilmer
finns bland annat på GPs hemsida:
https://www.gp.se/kultur/filmtv/h%C3%A4r-%C3%A4r-marvelfilmerna-som-kommerfram%C3%B6ver-1.53873933#listicle491be8bf7ba6bf667e3a190905ed42de_1of-12

ASTRONOMI
Filmerna om superhjältegruppen Avengers hör till
de mest inkomstbringande i historien. Ovan finns
filmaffischen för The Avengers från 2012.

NASAs TV
På NASAs hemsida finns listor med
kommande uppskjutningar och TV-event. Här
listas några av dem.
12 september
En rymdpromenad som kommer att ske vid
den Internationella rymdstationen kommer att
sändas. Sändningen av promenaden är
uppskattad till att vara cirka 6,5 timmar.
13 september
Ett lärevent där astronauterna Shane
Kimbrough och Megan McArthur från NASA
och Thomas Pesquet från ESA deltar kommer
att sändas.
15 september
Ett evenemang där sångerskan Laurie Daigle
och astronauten Shane Kimbrough deltar
sänds av NASA.

Eternals kommer att gå upp på bio under hösten.

Mer information finns på NASAs hemsida:
https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/
schedule.html
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Page 3 Galaxer
Med hjälp av Hubbleteleskopet, och dess Wide Field Camera 3 (WFC3),
togs den här fotot. På bilden syns bland annat galaxen 2MASX
J03193743+4137580 (till vänster) och spiralgalaxen UGC 2665 (till
höger). Båda galaxerna ligger ungefär 350 miljoner ljusår från jorden och
de är delar av galaxklustret Perseus.

Galaxklustret Perseus är ett av de största objekten i det kända
universum. Det består av tusentals galaxer, varav enbart ett fåtal är
synliga på nedanstående bild.
Mer information finns på:
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-glimpses-agalactic-duo

Text: Louise Bengtsson Rylander
Om någon vill bidra med en liten text om en fandomaktivitet, astronomi eller dylikt som hade passat in i medlemsbladet, mejla gärna
info@clubcosmos.net
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