
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mange tak til vores sponsorer 
 

                
 
 

            
 
 

         

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Tid: 21. kl. 10:00 til 23. september 2007 kl. 18:00 
Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 

(5 minutter fra Valby station og Bus 1A går lige til døren) 
 

Pris: 100 kr. pr. dag. 200 kr. for billet til alle dage 
 Billetsalget starter kl. 18 torsdag i Valby Kulturhus  

 
SÆRLIGE TILBUD: 

Gallamiddag om lørdagen – vær med sammen med hinanden og æresgæsterne 
(lækker buffet og dessert) – 300 kr. (skal forudbestilles) 

 
Rundbordssamtaler: Få en personlig snak med en af æresgæsterne i en time 

(max 10 deltagere per æresgæst) – 100 kr. (skal forudbestilles) 
 

Klik ind på www.eurocon2007.dk og tilmeld dig til særarrangementerne, 
samt for at for at se nyhedsbreve m.m.m. om festivalens indhold 

 

  



 

 
Velkommen til den 29. årlige europæiske 
science fiction festival -  EUROCON 2007 
  

 Mød de største science fiction og fantasy forfattere 
og få signeret dine bøger! 

 Gå til foredrag, live-interviews og panel-debatter om 
science fiction, fantasy, forfatterskaber, skrivekunst, 
og om den nyeste videnskab og teknologi!  

 Se den store kunstudstilling med fantastisk kunst!  
 Se spændende, sjove eller bare mærkelige science 
fiction film i døgndrift i vores biograf! 

 Deltag i events arrangeret af de største fanklubber i 
Danmark for Star Wars, Star Trek, Tolkien, 
Anime/manga, brætspil - og meget mere! 

 

ÆRESGÆSTER 
 
Anne McCaffrey er en af verdens mest populære science 
fiction- og fantasyforfattere. Anne skriver ofte om stærke 
kvindelige hovedpersoner, som altid må overvinde grumme odds 
for at klare sig. Hun er mest kendt for sin Dragonriders-serie, 
men hun har skrevet mange andre populære bøger, f.eks. The 
Ship Who Sang, Acorna, Crystal Singer, Decision at Doona, 
Freedom’s Landing og Dinosaur Planet, samt The City Who 
Fought med S.M. Stirling og Powers that Be med Elizabeth Ann 
Scarborough. Hun er Grand Master i Science fiction og Fantasy, 
og den første kvindelige forfatter der vandt science fiction 
fanbevægelsens store pris, Hugo. 

 
 
Stephen Baxter - oprindeligt ingeniørudannet. Han forsøgte i 
1991 at blive kosmonaut på Mir, men det lykkedes ikke, og han 
blev i stedet science fiction forfatter. Stephen skriver ”hård” 
science fiction, hvor det kun i begrænset omfang er tilladt at 
omgå de kendte naturlove. Stephen har skrevet bl.a. Raft, 
Timelike Infinity, The Time Ships, Voyage, Titan, Moonseed, 
Manifold-serien, Destiny’s Children-serien og The Light Of 
Other Days med Arthur C. Clarke. Han har også vundet mange 
priser, bl.a. British Science Fiction Association Award. 

 

 
Zoran Živković - spændende og anderledes science fiction forfatter 
fra Serbien. Zoran startede som science fiction forfatter, men 
efterhånden har han bevæget sig mere i retning af forfattere som 
Jorge Luis Borges og Paul Auster. Han har bl.a. skrevet The Fourth 
Circle og The Library (Biblioteket), som begge har vundet priser, 
sidstnævnte World Fantasy Award. Zoran har også udgivet The 
Encyclopedia of Science Fiction og har siden 1982 haft sit eget 
forlag, Polaris, det første privatejede SF-forlag i Jugoslavien. 

 
David A. Hardy – manden der ikke bare fortæller os om det 
fantastiske, men viser os hvordan det ser ud. I over 50 år har han 
illustreret bøger, magasiner, pladecovers, malet malerier og meget 
andet med speciale i astronomi, rumfart og science fiction. David 
har også skrevet og illustreret 10 bøger. Den sidste, Futures: 50 
Years In Space, blev nomineret til en Hugo i år for Best Related 
Book og vandt også Sir Arthur Clarke Prisen.  
 

Niels Dalgaard - Danmarks ubetinget mest vidende science fiction 
fan, bl.a. ph.d. i nordisk litteratur med science fiction som emne. 
Niels har siden først i 70erne været aktiv indenfor dansk og 
international fandom og har skrevet et utal af bøger og artikler om 
science fiction og beslægtede genrer. Niels er redaktør for magasinet 
Proxima, Skandinaviens længst levende science fiction tidsskrift 
(1974 - ) og forfatter til Fanmarkshistorien om dansk SF-fandom.  

 
 

SÆRLIGE DANSKE GÆSTER   
Svend-Åge Madsen (Tugt og Utugt i Mellemtiden, Se Dagens Lys) 

Lene Kaaberbøl (Skammer-serien, W.I.T.C.H)  
H.H. Løyche (Mission til Schamajim, Støj). 

Holger Bech Nielsen (professor  i højenergifysik) 
 

ANDRE UDENLANDSKE GÆSTER - bl.a.: 
Bruce Holland Rogers (Nebula, Stoker og World Fantasy Awards) 

Harry Harrison (Bill The Galactic Hero, European Grand Master Honorary Award vinder)  
Steven Savile (Dr. Who, Warhammer og Star Wars-serier, Jurassic Park II)  

Ruth Nestvold (Looking through Lace, feministisk SF) 
Valentin Capotescu (udstiller af fantastiske rumskibsmodeller) 
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