
Program Spillerom 2020 
Det kan forekomme endringer, følg 
med på facebook og nettsiden 

 
 
 
Fredag: 
 
 
20.00 “Forfatterdrømmen” av Eskil Mjelva Saatvedt 
Vi har flere forfattere blant oss laivere. Noen av dem blir invitert til å introdusere seg selv og lese 
litt fra boken sin. Det følger deretter en debatt mellom forfatterne og spørsmål fra salen. 
Drømmer du selv om å bli forfatter? Har du lyst å bli bedre kjent med noen av de som har gitt ut 
bøker? Dette er en debatt med noen deltagere og har plass til mye publikum. 
 

 
21.00 “Kommende laiver” med Jørn Slemdal og Jorg Rødsjø 
I kjent stil guider Jørn og Jorg oss gjennom en kavalkade av kommende laiver og 
laivarrangører. Ikke gå glipp av muligheten til å holde deg oppdatert på laivåret 2020! 
 
 
23.00 “Midnattsrituale” med Alvin Lindø 
Alvin sin evne til å skape gode ritualer er legendarisk på Vestlandet. Med blant annet teknikker 
utviklet til laiven Koikoi sørger han for et inspirerende fellesrituale i Kongesalen. Ta gjerne med 
deg tromme eller et passende kostyme. 
 
 
 

 



Lørdag: 
 
 
10.00 “Gjør eplepai stort igjen” med Maria Kolseth Jensen 
Gjør eplepai stort igjen er en laiv om hvordan fire styremedlemmer sammen må lage en plan for 
å bedre selskapets rykte – ellers vil de snart gå konkurs! Laiven er designet for å få spillerne til 
å reflektere over hvordan de kan endre måten organisasjonen deres blir sett fra utsiden. Et 
undermål er egenutvikling i en type adferd man vil trene. Denne minilaiven har rom for 4 spillere 
og passer for folk som jobber innenfor organisasjonskultur, med eller uten tidligere erfaring med 
laiv. Situasjonen er et krisemøte, spillestilen er kollaborativ og gjennomsiktig (ingen 
hemmeligheter, kommunikasjonsstilen er verbal. Den er skrevet av Maria Kolseth Jensen, 
Nastassia Sinitsyna, Daniel Steinbach og Yanina Zaychanka. 

 

 
10.00 “Marineholmen Makerspace” med Eskil Mjelva Saatvedt 
Vi skal på ekskursjon til Marineholmen makerspace der vi kan se på bruk av små datamaskiner, 
elektronikk, CNC fres, 3d printer, laserkutter og annet utstyr. Vi får en innføring i hva som er 
mulig å gjøre, og vi prøve oss på litt av det, får inspirasjon og ser på muligheter dette skaper for 
laiv og utvikling av kostymer. 
 
 
 
10.00 “Sverdkamparena” med Tidsreiser 
Tidsreiser har gjennom mange år ledet rollespill og Eventyrspill for barn i Bergen, og etterhvert 
også i flere andre norske byer. De stiller med mannskap og sverdkamparena slik at de yngste 
(og også gjerne eldre) av våre deltakere kan få trygg og morsom våpentrening i Nygårdsparken. 
De yngste barna må være i følge med en voksen. 
 

 
 
11.00 “Ravnaverden” med Harald Veinan Hellerud 
Ravnaverdens historie i ord og kart. Se utviklingen i nasjoner og folkeslag gjennom tusener av 
år, frem til tidspunktet for neste sommers laiv “Eshryn”. Harald vil kjøre en reprise av 
Ravnaverden-foredraget sitt fra forrige Spillerom; “Ravnaverdens historie i korte trekk”. Dette vil 
blant annet være som et ledd i promoteringen av kommende sommers laiv (som han også vil 
snakke om under fredagens programpunkt “kommende laiver”). 
 



11.00 “Remember that time” med Tor Kjetil Edland 
Designer: Martine Svanevik. Number of participants: 6. Duration: 3 hours. The presenter feels 
that this larp is suitable for young people aged 16+. About the larp: What makes a group of 
friends stay together through the years? What makes someone your chosen family? And what 
happens when you lose one of your own? Remember that time… is a bittersweet larp about a 
group of friends who have stayed together through good times and bad and who are meeting up 
to reminisce after the death of one key member of their group. 
Content Warnings: Grief, death, and sorrow. 
 
 
12.00 “Under His Eye” Post-it laiv med Riveting larp av Christine Vean og 
Jennifer Ekren 
Under His Eye: A tale of escape from Gilead. Characters are citizens of Gilead trying to 
escape to Canada. You are however dependent on help to do that. Mayday has come to 
your rescue! Your character is paired up with another escapee. You don’t know their identity 
and they don’t know yours, all you know is their codename. Hopefully you won’t meet until 
you both are safe in Canada.You need to discuss and decide on how to escape; 
communicating one Post-it at a time. It’s not going to be an easy escape as obstacles 
escalate throughout the game. It will run Saturday February 1st from 12.00 until 17.00. You 
can attend this larp by posting Post-its in-between your other Spillerom-activities on 
Saturday. The Post-its will be posted on a wall in a common area so you will have to be 
sneaky when posting your notes. Sign up BEFORE Spillerom! We want up to 10 
participants. Sign up by contacting Riveting on email to rivetinglarp@gmail.com or on FB 
https://www.facebook.com/Rivetinglarp. If there are more/less/uneven number, we will do a 
draw. We will send complete instructions on how to play Under His Eye when you sign up. 
 

 

https://www.facebook.com/Rivetinglarp
https://www.facebook.com/Rivetinglarp


12.00 “Wrestling-game” med Anita Myhre Andersen 
Anita leder denne fysiske teaterleken som passer for både barn, ungdom og voksne. Leken er 
en glimrende bli-kjent-øvelse som egner seg i forberedelse til laiv og i mange andre 
sammenhenger. I forkant går man grundig gjennom sikkerhetsreglene slik at både store og små 
kan ha det gøy og være trygge gjennom denne fysiske økten. 
 
 
12.00 “Grunnkurs i kostyme” (innføring) med Kristine Grønningsæter 
Kristine har vært kostymenerd hele sitt liv, og har etterhvert samlet seg et solid arsenal av 
teknikker, tips og triks som er kjekt å ha når man skal finne det rette antrekket til rollen. Hun 
snakker om hva man bør tenke på når man skal sette sammen et kostyme, fra de helt enkle 
grepene, til de mer kompliserte antrekkene. Vil du bli kvitt kostymepanikken? Vil du heve 
standarden? Vil du vite hvordan du skal unngå å fryse? Dette er kurset for deg! 

 

 

13.00 “Lunsjbeat” med Alvin Lindø 

Synes du det blir litt kjedelig å spise lunsjen i en vanlig kafé? Håper du å kunne oppleve 
lunsjpausen på en energisk, ny og kreativ måte? På lørdag gjøres kaféområdet om til en 
diskobar under lunsjen, og Alvin Lindø disker opp med kjente og kjære melodier som 
oppfordrer til dans og feststemning. Kom som du der! 

 

 

13.00 “Grunnkurs i kostyme” (verksted) med Kristine Grønningsæter 
Sy ett eller to basisplagg som kan brukes til det meste. Man kan velge mellom et enkelt skjørt 
etter 1700-tallsmetode, eller en skjorte i tidløs teknikk. Man kan ta med stoff selv, eller kjøpe 
stoff av kursholder. Deltagere på verkstedet må fylle ut et enkelt skjema for å kunne planlegge 
kursmateriell. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxw1odpzkf5kiQmdCJS9tOWuW45iCCS07qZEQci
n4r24mavQ/viewform?usp=sf_link  

Man trenger ikke delta på begge kursdelene. 

 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxw1odpzkf5kiQmdCJS9tOWuW45iCCS07qZEQcin4r24mavQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxw1odpzkf5kiQmdCJS9tOWuW45iCCS07qZEQcin4r24mavQ/viewform?usp=sf_link


14.00 “Organic story engine” med Thomas Flaaten og Hans Olav Ekornrød 
Forleggere og Vargh-arrangører Thomas Flaaten Fredriksen og Hans Olav Ekornrød holder 
foredrag om sitt ny-utviklede system for å skrive, planlegge og arrangere ulike typer laiv - på en 
mer effektiv måte. Det blir en presentasjon av systemet og en anledning for publikum til å stille 
spørsmål om systemet, eller på andre måter bidra. 
 
 

 

 
 
14.00 “Valkyries” med Felix Vaage 
Arrangør(er) fra CoC69: The ride of the Valkyries kommer til Spillerom og har satt av tid til å 
møte spillere som skal på laiven. Her kan dere snakke med oss, diskutere rollene deres, og 
hva annet dere måtte ha lyst til. 
 
 
 
 
14.00 “Ægirs Kafé” med Ida Foss og Martin Nielsen  
På skjenkestedet Ægirs Kafé er ikke bare alkoholen, men også tiden flytende. Dette er en 
kafé som samler kunstnerne, kritikerne, overklassen, studentene, de håpefulle og de falne. 
Alle er stamgjester, alle har et savn og alle bærer en frykt for å falle utenfor. Alle gjestene 
lengter etter noe som andre gjester har, og alle gjestene har noe som andre lengter etter. 
Ægirs Kafé er en liten blackbox-laiv som er basert på laiven Kvelden er ennå ung, som fant 
sted i Sandvika sommeren 2019, skrevet av Stine Mari Haugen, Magnar Grønvik Müller og 



Ida Foss. Ægirs Kafé er skrevet av Magnar Grønvik Müller, Ida Foss og Martin Nielsen. 
Antall spillere: 6 - 12. 
 

 
Foto: Martin Lindelien 
 
 
15.00 “Show me the money” med Toril Mjelva Saatvedt 
Det er et punkt man sjelden kommer utenom når man lager laiv: Økonomi. Det koster å leie 
sted, det koster å lage kule dimper, kostymer, mat og transport krever sitt, og så videre. 
Hvis man ikke skal fordele alle utgiftene på spillerne, så finnes det noen muligheter til å spe 
på budsjettet. Jeg skal snakke om tilskudd og søknader, hvor det er mulig å søke støtte til 
laivprosjekter, og litt om hvordan man gjør det. 
 

 
16.00 “To the bitter end” med Tor Kjetil Edland 
To the Bitter End by Bjarke Pedersen and Lizzie Stark. A card-based roleplay that takes the 
players through a romantic relationship from the first sparks of attraction to when the love dies 
out. An intimate story for two players where each side has their own goals. Keywords: Card 
driven – selfish relationship – intimate experience. The cutest person you’ve ever seen sits 
down across from you in a coffee shop. They’re not the Tinder date you’re waiting for–that 
person never showed. — This could be interesting, and maybe the true love you’ve been 
waiting for. It’s time to let your most charming self take control. Keep them interested. Keep 
them committed. And don’t fuck it up. The game features an intense ride through a soon-to-be 
doomed relationship, includes some physical contact, and rewards you with an appropriate but 



horrific end. About the scenario: Number of players: 2 players and no GM. Play time: 2 hours. 
Age limit: 16+ 
 

 
17.00 “Shit laivere skriver på nettet” med Felix Vaager 
Vi lever i en rar verden. Heldigvis er laivere hyggelige mesteparten av tida, og vi har en 
sivilisert og fin tone med hverandre, til og med på internettet. Sånn er det faktisk ikke over 
alt. Panelet skal diskutere eksempler på kulturkrasj og kommunikasjonssammenbrudd 
mellom laivere på nettet. Vi inviterer også publikum til å ase seg opp litt og si hva de har på 
hjertet. For å sette stemningen blir det vist nøye utvalgte eksempler på trøbbel i 
screenshot-format. Det er lov (og kanskje også anbefalt) å ta med seg en øl til dette 
programpunktet. 
 
 
19.00 “Festmiddag Extravaganza” med arrangørene og div. festgeneraler 
Gjør deg klar for å bidra med ditt mest ekstravagante selv på festmiddagen i Kongesalen. Finn 
frem ditt mest prangende kostyme eller glitter og paljetter. Programmet vil bestå av et musikalsk 
repertoar fra lokale, unge musikere, tapas fra mesterkokken Richard Hyams, catwalk ledet av 
Annika McKibbin (gi oss beskjed i forkant dersom du har lyst til å delta) og utdeling av 
Spilleromsprisen 2020 ledet av Eskil Mjelva Saatvedt. Dessuten vil Tor Kjetil Edland være DJ 
gjennom store deler av kvelden. Vi gleder oss!!! 
 
 
 

Søndag: 
 
10.00 “Sverdkamparena” med Tidsreiser 
Tidsreiser har gjennom mange år ledet rollespill og Eventyrspill for barn i Bergen, og etterhvert 
også i flere andre norske byer. De stiller med mannskap og sverdkamparena slik at de yngste 
(og også gjerne eldre) av våre deltakere kan få trygg og morsom våpentrening i Nygårdsparken. 
De yngste barna må være i følge med en voksen. 
 
11.00 “Eventyrspill” med Ravn Saga Husevåg og Tidsreiser 
Ravn Saga har lang erfaring med Eventyrspill for barn og ungdom. Hun har i anledning 
Spillerom 2020 tatt initiativet til å starte opp igjen eventyrspillene i Nygårdsparken. Dere er her 
velkommen til en forrykende økt i en magisk verden. De yngste barna må være i følge med en 
voksen. 



 
11.00 “Pornopolka” med Anita Myhre Andersen 
Vi danser denne velkjente rekkedansen til melodien “Pornopolka” av gruppen Hedningarna. Vi 
håper å få flest mulig med for å skape mer energi morgenen etter festen. Kle deg gjerne i 
middelalderkostyme dersom du ønsker det. 
 
 
12.00 “Rekvisittworkshop” med Ingveig Alida Larsson 
Papirhjørnet: I både cosplay og LAIV vil en på et eller annet tidspunkt ha bruk for en 
rekvisitt, og hva er ikke bedre enn å lage den selv? Både tid og penger kan stå i veien for 
kreativitet, og da må man ty til det man allerede har liggende hjemme: avispapir og tape. 
Papirhjørnet er en workshop hvor du får eksperimentere med avispapir, papp, papirtape, 
gaffatape og limpistol, hvor du skal lage diverse rekvisitter til din LAIV-karakter eller 
cosplaykarakter. Denne workshoppen passer for alle fra 7 år og oppover, og det er 12 
plasser. 
 
 
12.00 “Religionene i Ravnaverden” med Harald Veinan Hellerud 
Harald gir en oversikt over religionene i Ravnaverden, med fokus på de av dem som blir 
vesentlige for sommerens laiv “Eshryn”, med kart over utbredelse og utallige unyttige 
detaljer! 
 
 
12.00 “Oppstart av Bergen laivforening” av Mari Gjengedal 
Trenger Bergen en laivforening for å organisere og samle laivmiljøet, og stimulere til mer 
aktivitet? Hva kan en slik forening gjøre og hvordan kan den se ut? På dette møtet vil vi 
lufte idéer for hvordan vi kan arbeide sammen for å løfte laivmiljøet i Bergen til nye høyder. 
Og, dersom vi ser at det er nok engasjement og oppslutning, stifter vi Bergen Laivforening. 
 
 
13.00 “Spillerferdigheter” med Tor Kjetil Edland 
Spillerferdigheter eller «player skills» - en workshop der vi sammen utforsker et mangfold av 
alle de ferdighetene vi bruker som spillere for å skape en best mulig laiv for oss selv og for 
våre medspillere. 
 
 
 



13.00 “Knutepunkt 2021” med Karete Jacobsen Meland og Martin Nielsen 
I 2021 er det Norge som skal arrangere når laivkonferansen Knutepunkt finner sted for 25. 
gang. Dette er en viktig mulighet for det norske laivmiljøet til å sette agenda og bidra til 
utviklingen av laiv som uttrykksform både her i landet og internasjonalt. To av arrangørene 
fra forrige gang vil først fortelle litt om hvordan arbeidet var organisert da Norge var 
vertskap for fire år siden. Deretter vil det bli litt idemyldring og drodling om hvordan vi kan få 
til et godt Knutepunkt. 
 
 
15.00 “Avslutning” 
Vi avrunder, takker hverandre og gir stafettpinnen videre til Stavanger :)  


