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B etegnelsen for Cosplay (コスプレ 
 kosupure) er en sammensætning 
 af ordene „Costume” og „Role-

play”, og er en form for performance-
kunst med ofte tilhørende kostume og 
tilbehør, hvor deltageren optræder som 
en specifik figur eller idé. Oprindeligt var 
det et amerikansk koncept, der i større 
grad omhandlede at klæde sig ud som sit 
største superhelte- og skurkeidol til festi-
valer eller conventions for at hædre den-
nes serie, men i dag omhandler begrebet 
en meget større skare. Der gik nemlig ikke 
længe før japanerne tog fænomenet til 
sig og derfor forbindes cosplay i dag også 
mest med at klæde sig ud som figurerne 
der kommer fra diverse japanske og øst-
asiatiske medier, inklusiv manga, anime, 
tokusatsu, tegneserier, grafiske romaner, 
computerspil, hentai og fantasy film etc.

Andre kilder inkluderer optrædende fra 
J-pop, J-rock, visual kei, fantasy musik-
historier, romaner og objekter fra inter-
nettet eller den virkelige verden, der er 
unikke og dramatiske.

Cosplayers udgør en subkultur centre-
ret omkring det at være iført deres egne 
kostumer og udøve scener eller opfinde 
sandsynlig opførsel inspireret af deres 
valgte kilder. I nogle kredse er udtrykket 
cosplay udvidet til at omfatte blot det at 
være iført et kostume, uden særlig hen-
syntagen til den optrædende del.

I Japan kan cosplay ses ved nogle 
offentlige arrangementer såsom com-
puterspil-shows, såvel som dedikerede 
cosplayfester på natklubber eller i forly-
stelsesparker. Det er ikke usædvanligt for 
japanske teenagere at samle sig med lige-
sindede venner i områder såsom Tokyos 

Harajuku-distriktet for at tage del i cos-
play eller andre slags interesser. I områder 
uden for Japan, ses cosplay primært ved 
anime conventions.

I Danmark findes der også både sto-
re, og små anime conventions mellem 
de danske cosplayeres, som er rundt 
omkring i landet. De to største anime 
conventions i Danmark er J-Popcon som 
afholdes i DGI-Byen i København, Gen-
ki som afholdes i Farum Arena og ikke 
mindst Copenhagen Comic Con som har 
en stor fremtid for sig som afholdes for 
første gang i år i Bella Centret.

Cosplay handler dog ikke kun om at 
klæde sig ud, men også at møde nye in-
spirerende mennesker, og have det sjovt 
med dem man møder fra hobbien. I sidste 
ende har mange personer derved fået sig 
nye venner der deler samme interesse.

COSPLAY
Få dig et indblik i et helt alternativt univers spækket med kreative folk der 

alle sammen elsker udføre deres hobby og bruge tid på.

EN VERDEN FYLDT MED FARVER OG FORME
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J-Popcon er en dansk anime conven-
tion i København for manga, anime 
og japansk popkultur, som er sam-
lingspunktet for store mængder af 
animefans og antallet er stigende år 
for år. J-Popcon startede som et lil-
le hyggearrangement, men er siden 
hen vokset og endt med at blive over 
cirka 3.000 personer.

J-Popcon blev første gang afholdt i år 
2000, men den næste blev først afholdt i 
2003, og siden da har det været en årlig 
begivenhed. Indtil 2010 blev det afholdt 
den første weekend i november i Valby 
Kulturhus, men i 2011 flyttede det til DGI 
Byen. I 2012 blev der ikke afholdt noget 
J-Popcon, i det man i samarbejde med 
DGI Byen valgte at afholde arrangemen-
tet i februar/marts fremover med virkning 
fra 2013.

Cosplay Show
J-Popcon har skabt base for en efterhån-
den meget populær begivenhed, nemlig 
cosplay-showet. I korthed går denne ud 
på, at folk klæder sig ud som en figur 
fra en manga eller anime, og så laver en 
lille optræden på en scene, hvorefter der 

uddeles præmier for ting så som flotte-
ste kostume, mest kreative indslag mv. 
Arrangørerne har dog udtrykt bekymring 
for, at for mange deltagere vælger de 
samme figurer/serier som mål for deres 
cosplay.

Cosplay-showet er efterhånden blevet 
weekendens højdepunkt, der overværes 
af en stor del af deltagerne i. Hver år ser 
man flere eks. på hvordan danskerne prø-
ver at følge med cosplay forventningerne 
fra dommerne som ofte er fra andre lande 
og har selv vundet flere præmier. Popu-
lariteten har specielt vist sig ved den sti-
gende varighed konkurrencen har haft, 
hvilket også betyder at der i 2006 blev 
nedsat en speciel gruppe til at tage sig af 
konkurrencen.

 J-POPCON

J-Popcon 2017 bliver afholdt 
31/3-2/4. 2017

• Weekendbillet : 300,-
• Endagsbillet : 250,-
• Sovesals billet : 75,-
• Early bird : 150,-

Danmarks største convention inden for anime 
og manga med en masse tilhørende sub-genre

Tekst Kenny Hansen Foto Sascha Nielsen
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Fra 2007 til 2011 arrangeredes kvalifika-
tionen til det internationale cosplayme-
sterskab i Japan, World Cosplay Summit, 
som en del af cosplay-konkurrencen. Ved 
J-Popcon i 2013 valgte man imidlertid 
at dele i to shows, dels et mere ufor-
pligtigende show og dels Dansk Cosplay-
mesterskab med kvalifikation til World 
Cosplay Summit, European Cosplay 
Gathering og EuroCosplay.

Dealer-Room
Dealer-room’et (forhandlerrummet) er 
det andet store tilløbsstykke. Hvert år 
skaber der sig en enorm kø foran dørene, 
når det skal til at åbnes. Dealer-room’et 
består af et antal stande, hvor almindeli-
ge butikker får en plads, hvilket normalt 
vil sige butikkerne Fantask og Faraos Ci-
garer samt en række andre, der sædvan-
ligvis skifter fra år til år. Vareudbuddet er 
normalt anime/manga på DVD og tegne-
serier, samt forskelligt merchandise. Der 
er oftest også en butik der sælger japansk 
slik og lignende.

Ud over de almindelige kommercielle 
forretninger er der normalt også nogen 
fan-drevne boder i dealerrummet, blandt 
andet tegnere. Desuden er der mulighed 
for at sælge egne brugte sager på visse 
tidspunkter under festivalen.

Biografer
På J-Popcon er der sædvanligvis 2 eller 
3 biografer, hvor der det meste af tiden 
vises anime, oftest i døgndrift. Selvom 
der de tidligere år også blev vist ældre po-
pulære film og serier, er der de senere år 
primært blevet vist helt nye film og serier.

Oprindelig var det ofte fansubs, der 
blev vist, men der blev også i enkelte til-
fælde vist kommercielle udgivelser. Som 
eksempel blev der i 2003 vist første afsnit 
af Last Exile som led i danske TV-Anima-
tions annoncering af købet af de danske 
TV-rettigheder, og det fungerede fint.  

I 2006 blev der vist relativt mange danske 
DVD udgivelser. I 2015 kunne man byde 
på en biograf i samarbejde med stream-
ingservicen Crunchyroll.

Andre aktiviteter
Udover cosplayshowet er der også for-
skellige andre shows og events. I år 2010 
besøgte Haruko Momoi J-popcon og op-
trådte med en stor koncert på hovedsce-
nen. Udover har den svenske ungdoms-
gruppe Project Chu optrådt i 2010 og 
igen i 2011 med sang og dans. Der bliver 
også stillet modeshows på benene, med 
japanske tøjstile så som Lolita og vintage 
cosplay.

Artist Alley er et område på J-Popcon 
hvor man kan leje en stand (bestående 
af et bord og evt. stol) hvor man kan vise 
sine værker frem. For eksempel tegnin-
ger, manga’er, badges m.m. Ofte bliver 
Artist Alley brugt til at debutere med, 
men J-popcon team’et arrangerer også 
ofte at kendte tegnere kommer til for at 
sælge original tegninger.

En nyere aktivitet er en maid café, hvor 
medarbejderne er klædt ud som tjene-
stepiger (engelsk : maids) og butlere og 
byder kunderne velkommen. Der er mu-
lighed for at købe kager, te og kaffe, samt 
at få taget billeder sammen med medar-
bejderne. Om aftenen bliver maid caféen 
lavet om til en karaokebar.

|  J-POPCON  | 
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2013 2013 2014
Luka fra Vocaloid var mit før-
ste kostume. Siden jeg aldrig 
havde syet før, var det en ret 
vanskelig opgave, men jeg 
valgte kostumet, fordi jeg ger-
ne ville starte ud med  mange 
detaljer og udfordre mig selv. 
Selv om jeg kunne lave det 
meget bedre nu, er jeg stadig 
meget stolt af yngre mig  !

Som mange andre på denne 
tid ville jeg også prøve det 
sjove nye materiale, worbla, 
og med det daværende ny-
ligt offentliggjorte Appende 
design af Miku fra Vocaloid, 
slog jeg mig løs. Det tog tid 
og at male det hele, og det 
var mere vanskeligt, end jeg 
havde forventet.

Starfire fra serien Teen Titans 
har altid været en karakter, jeg 
holder tæt på mit hjerte. Man 
kan ikke andet end elske en 
alien, der ikke forstår særlig 
meget på Jorden, men som 
stadig altid er positiv og på 
samme tid utrolig stærk og 
også vil gøre alt for at beskytte 
sine kære venner.

Jeg er specialt glad for det-
te kostume, da en veninde 
og jeg designede det selv. 
Jeg kunne ikke finde nogle 
designs af Miku Hatsunes 
„Daughter of Green” version, 
jeg specielt kunne lide, eller 
synes var detaljerede nok. Jeg 
følte mig virkelig som en prin-
sesse i kostumet.

2014

Caroline Bodekær Josephsen
Jeg kan huske, at jeg ville se serier som Tokyo Mew Mew, Naruto, Oban Star Racer osv. og fandt 
tegningerne så flotte. Jeg skrev faktisk ned, at jeg ville lave et kostume af Ichigo fra Tokyo Mew 
Mew til sidste skoledag. Jeg vidste aldrig, at der var noget i Danmark som conventions - eller at det 
hed cosplay - før jeg gik i 8. klasse. Jeg begyndte til et sykursus på den nærmeste ungdomsskole, 
hvor jeg mødte andre cosplayere, og lige siden har jeg elsket det.

TIDSLINJE

CAMI COSPLAY
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2015 2015 2015 2016
Min søster og jeg har altid 
været helt vilde med Assas-
sin’s Creed serien og har på 
nuværende tidspunkt spillet 
alle spillene sammen. Da jeg 
nu engang ikke er så mandig 
og lidt usikker på mine cross-
play evner, lavede jeg en gen-
derbend version af Arno fra 
Assassin’s Creed Unity.

Jeg startede min research til-
bage i 2014, men begyndte 
først at lave det i 2015. Jeg 
stillede op med det i Genkis 
Craftmanship Konkurrence 
og kvalificerede mig til Nordic 
Cosplay Championship 2016. 
Dette er et af de kostumer, jeg 
er mest stolt af, så vel som mit 
mest detaljerede.

Jeg var vild med hele historien 
i Ever After High, om hvordan 
de næste generationer af de 
kendte eventyr udvikler sig. At 
se lige netop Apple White for-
andre sig gennem serien talte 
virkelig til mig (selvom alle i 
den serie er dejlig), og hendes 
kjole er  sød, så derfor faldt mit 
valg på dette kostume. 

Jeg fik først rigtig øjnene op 
for spillet i december 2015, 
men da jeg så blev fan af 
spillet, vidste jeg, at jeg bare 
måtte cosplaye Muffet der-
fra. Det var helt sikkert sjovt 
og vanskeligt projekt at lave. 
Jeg lærte så meget om pro-
teselavning, og hvordan latex 
fungerer under dette projekt.

|  TIDSLINJE  | 
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Genki er en årlig dansk anime con-
vention (festival) i Farum Arena for 
manga, anime og japansk popkultur, 
som er samlingspunktet for store 
mængder af animefans, og antallet 
er tilsyneladende stigende år for år. 

Genki startede som et arrangement for 
folk med interesse for japansk populær-
kultur og traditionel japansk kultur.

Gennem årene har connen udviklet sig 
til også at være en con for internet- og 
nørdkultur mere generelt og er nu én af 
de største herhjemme. På cosplaysiden er 
der også kommet mere og mere vestligt 
ind – faktisk cosplayede kun 5 ud af 16 
grupper sidste år i cosplayshowet fra no-
get med japansk oprindelse.

Connen havde dog engang meldt ud, 
at den nu ønsker „at finde tilbage til sine 
rødder” med japansk kultur. Dette skete 
imidlertidigt gradvist, så i et år var der 
f.eks. et panel med danske Youtubere. 

Til Genki kan man også finde bl.a. for-
skellige konsolkonkurrencer, Morning 
Tai Chi, diverse kortspilsturneringer, co-
splay-relaterede paneler, Anime Dating 
Game og Auction.

Craftmanship 
Der er mulighed for at vise sine cos-
play-skills frem både i cosplayshowet og 
Cosplay Craftmanship-konkurrencen.

Cosplayshow
Til selve cosplayshowet har man som en 
2-mandsgruppe mulighed for at kvalifi-
cere sig til eventet Clara Cow’s Cosplay 
Cup, som afholdes i Holland til Animecon. 

 GENKI

Danmarks hyggeligste con midt i sommerferien

J-Popcon 2016 bliver afholdt 
18-20. marts 2016.

• Weekendbillet : 300,-
• Endagsbillet : 250,-
• Sovesals billet : 75,-
• Early bird : 150,-

Tekst Charlotte Nielsen Foto Johnny Povlsen
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I Craftmanship udvælger dommerne tre 
repræsentanter, som sendes til Nordic 
Cosplay Championship i Sverige til När-
con. Man tilmelder sig til begge dele på 
forhånd. I cosplayshowet går typisk 1-5 
cosplayere på scenen ad gangen, hvor de 
fremfører en kort optræden. Herunder 
kan I se et eksempel fra sidste år, som der 
blev jublet gevaldigt til. I Craftmanship 
er der en catwalk, hvor en vært fortæller, 
hvad de forskellige hedder, og hvem de 
cosplayer som, imens de kommer frem på 
scenen og viser deres kostume.

Andre aktiviteter
Ud over de forskellige events byder Genki 
også på forskellige områder. I deres Expo 
Hall kan man gå på jagt efter merchandi-
se og andet loot. Indtil videre er der an-
nonceret 7 dealere. Det er også her, man 
finder Artist Alley, som plejer at være for 
kreative personer, som gerne vil fremvise 
og sælge ting, de selv har lavet. Det kan 
både være tegninger, accessories, bog-
mærker og andre småting. Bring & Buy 
har ligeledes plads i Expo Hall. I Bring & 
Buy kan man indlevere ting, man gerne vil 
sælge, og så vil nogle fra Genki stå i boden 
og forsøge at sælge det for en.

Community Corner
Derudover har Genki også et Communi-
ty Corner, hvor andre organisationer og 
lignende kan få sig en bod og hilse på 
deltagerne. Der finder man typisk andre 
conner og foreninger samt højskoler og 
lignende med japansk indhold. Tidligere 
har Genki også budt på et gameroom 
med forskellige konsoller, en maid café 
og en almindelige café. En maid café er 
præcis, hvad det lyder til at være. Her er 
de kvindelige tjenerne klædt i maid-ko-
stumer og mændene som butlere.

Speed Meeting
I dette tilfælde deltager har kun et par 
minutter til at tale med den person foran 
dem, indtil den tid er op var, at de vil få en 

chance for at tale med den næste person, 
indtil alle har talt med hinanden. I hver 
runde vil der komme et nyt emne op, de 
kan tale om hvilke arrangøren vil vælge.

Lip sync battle
Har man en performer begravet dybt inde 
sig, men ikke ligefrem ønsker at synge 
selv ? Så har du helt sikkert brug for at 
deltage i Genkis Lip Sync Battle ! Slip din 
indre pop-stjerne løs, mens du mimer 
sammen til iørefaldende sange fra alle 
former for genrer.

Horro Night
Endnu engang fortsætter Gameroom 
traditionen med at spille nogle klamme 
horror spil hver nat. Være forberedte på 
en forskrækkelse.

|  GENKI  | 
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Alder : 23 år
Bopæl : Tyskland
Erfaring : 12 år

Hjemmesider : 
Facebook : calssara.cosplay
Twitter : calssara
Instagram : calssara
 calssara.com

Udover at sy kostumer, arbejder 
Calssara som bibliotekar og der-
for elsker at læse, drikke te samt 
elsker nuttede heste. Nogle af 
hendes favorit bøger er Harry 
Potter, Bad Blood og Gosick.

CALSSARA

Cosplayer

Bell
Bibliotekar Tekst Mette Holm Foto Daniel Hjort

Under J-popcon var der mulig-
hed for en snak tyske Calssara

Hvordan opstod din interesse 
for cosplay  ?
Min start var meget simpel. Jeg så nogle 
mennesker cosplaye til en convention og 
prøvede det efterfølgende selv. Det var 
meget sjovt og jeg faldt i snak med mange 
nye mennesker på grund af mit kostume, 
som jeg efterfølgende cosplayede sam-
men med.

Hvilket af dine kostumer er 
dit yndlings og hvorfor ?
Det er mit Sumia kostume fra Fire Emblem 
Awakening. Jeg har været meget passi-
oneret omkring heste, siden jeg var 6 år 
og det samme har Sumia. Jeg kan virkelig 
godt lide den åde hun håndterer sin Pega-
sus på og hendes venlige personlighed. 
Jeg er meget glad for de billeder jeg har i 
mit Sumia kostume sammen med hesten 
Sweader, som var rigtig sød at tage bille-
der sammen med !

Hvordan vælger du  
dine cosplays  ?
Jeg ser en masse slags anime, læser en del 
interessante manga og spiller mange spil. 

I nærmest hver historie, jeg bliver introdu-
ceret til, finder jeg en person, der tiltaler 
mig. Jeg kan lide at cosplaye alle mulige 
forskellige slags karakterer, fra den søde 
pige til den onde dronning. Så man kan 
vel sige at jeg bare cosplayer det, jeg på 
tidspunktet føler mest for.

Du har deltaget i konkurren-
cer og vundet mange priser. 
Hvad er din motivation når du 
konkurrerer  ?
Konkurrencer har virkelig hjulpet mig til 
at blive bedre i forhold til mit håndværk. 
Jeg har lært meget, når jeg har talt med 
de andre deltagere i de konkurrencer, jeg 
har deltaget i. Jeg holder meget af at op-
træde, når jeg føler at jeg har en god idé 
til karakteren og actet. Det er sjældent at 
jeg er in-character under en con, så dette 
kan jeg få frit løb for, når jegoptræder og 
fuldt ud leve mig ind i karakteren. Mit nu-
værende arbejde er dog meget krævende 
af mig og derfor har jeg hverken tiden 
eller det overskud, det kræver at skulle 
optræde i en konkurrence. Jeg kan knap 
nok nå bare at få mine kostumer klar til 
de conner, jeg planlægger dem til. Jeg vil 
dog elske at optræde igen en dag, men 
hvornår må tiden vise. Alt kan ske. 

 INTERVIEW
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Og selvom man siger at cosplay ingen 
alder har, så føler jeg selv at jeg er ved at 
komme op i en alder hvor der fokuseres 
mere på andre ting end lige cosplay.

Du er ikke bange for at bringe 
emner som f.eks. sexchikane 
af cosplayere på banen. Hvor-
for ser du det som et behov, at 
dette bliver italesat  ?

Jer er allerede halvgammel inden for co-
splay miljøet, og jeg har oplevet mange 
grimme ting gennem min tid som cos-
player. Jeg er blevet forfulgt mange gan-
ge, har modtaget trusler om voldtægt og 
mord, mine billeder er 
blevet billedredigeret 
om til falske nøgen-
billeder af mig, og jeg 
er blevet overfaldet til 
conventions, bare for 
at nævne nogle ting. 
Jeg ved, at jeg langt 
fra er den eneste, der 
er blevet udsat for disse overgreb, og 
jeg ved, dette er et meget kontroversielt 
emne, som kan være svært at tale åbent 
om. Mange piger er bange for at  tale om 
det, da det kan gøre deres voldsmænd 
endnu mere vrede og farlige.

Grunden til at jeg begyndte at udtrykke 
mine meninger omkring dette emne, og 
grunden til at jeg begyndte at afholde pa-
neler omkring det til conventions, er fordi 
mange piger blot får at vide, at de skal 
”ignorere dem der forulemper dem”, 
hvis de bliver udsat for lignende ting som 
dem, jeg har oplevet. Der er måske et 
par internet trolls, som mister interessen, 
hvis de bliver ignoreret, men mange af 
de her personer fortsætter med deres 
uacceptable opførsel, selvom de bliver 
ignoreret, hvilket er et overgreb i sig selv. 
Nogle gange gør det bare hele situatio-
nen værre. Jeg er sikker på, at piger der 
bliver udsat for disse ting, er bange, og vi 

skal hjælpe dem  ! Jeg fortæller dem, at de 
ikke er alene om problemet, at det er okay 
at være bange, og at vi skal anerkende, at 
det er en alvorlig situation. Vi skal stoppe 
med at fortælle ofre, at deres situation 
bliver løst ved at ignorere problemet, og 
at deres frygt er ubegrundet  !

Du er i et forhold med Elffi. 
Hvordan er det at have en kæ-
reste, der også cosplayer  ?
Vi cosplayer begge to, men det er ikke 
nødvendigvis noget, vi gør sammen. Vi 
har et langdistanceforhold og det vigtig-
ste for os, når vi endelig er sammen, er 
ikke at cosplaye sammen, men at bruge 

tiden sammen som 
et normalt kæreste-
par. For mig er det 
ikke afgørende om 
vi cosplayer sammen 
- men hvis vi begge 
er vilde med en serie 
og gerne vil cosplaye 
sammen, er det selv-

følgelig naturligt at gøre det, men det er 
ikke dét, vi fokuserer på i vores forhold. 
Jeg planlægger mine kostumer og arbej-
der på en helt anden måde end Elffi gør. 
Nogle gange arbejder vi sammen på ko-
stumer, f.eks. syer jeg, og han laver props, 
men dette sker utrolig sjældent. Vi bruger 
vores tid sammen på sjovere ting end at 
stresse over at få et kostume færdigt. 

Jeg har intet problem med at vise vores 
forhold i offentligheden, men vi sørger 
alligevel for at holde meget af forholdet i 
det private, i modsætning til mange stjer-
ner. I starten af vores forhold var der dog 
folk, der troede vi kun var sammen for 
at få flere likes på Facebook, men jeg er 
sikker på, at alle efterhånden har forstået, 
at vi har et seriøst forhold, som går meget 
dybere end bare en hobby. Ingen tvivl om 
det er hyggeligt at have den samme inte-
resse, men det er ikke alt det går ud på.
Der er så mange andre ting at tænke på.

Det specielle ved 
Danmark er, at jeg 
virkelig holder af 
jeres cosplay acts.
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Cosplayer vs. character

Billede venstre : Jin Varrel fra spillet Blade and Soul Billede højre : Pugoffka (cosplayer og fotograf)
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Fantasy Lenses er det danske firma, som har det største udvalg i farvede kontakt linse og circle linse uden 
styrke og tilbyde gratis levering. 

Fantasy-Lenses.com og Comic Party afholder sammen en cosplay konkurrence, hvor vinderen få mulig-
heden for at blive model i Fantasy Lenses næste Comic Party annonce.
Det eneste du skal, er at tage et foto af dig i cosplay, hvor du også bruger kontaktlinser, til din Instagram 
profil og bruge hashtagget #fantasyparty og alle billederne blive så lagt op på samme tid på hjemmesiden, 
så folk selv kan stemme på vinderen.

Du kan læse mere om konkurrencen og hvordan du deltager, inde på deres hjemmeside : fantasy-lenses.
com samt følge dem på deres Instagram profil.

KONKURRENCE

@fa
nta

syle
nse

s

Bliv model
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Under J-popcon var der mulig-
hed for en snak finske Elffi.

Hvordan opstod din interesse 
for cosplay  ?
Det hele startede, da jeg så „Chihiro og 
Heksene” lavet af Hayao Miyazaki i 2004. 
Jeg blev helt betaget af musikken, stilen 
og hele atmosfæren i japanske tegnefilm. 
Efter „Chihiro og Heksene” så jeg alle de 
andre Studio Ghibli film og fandt anime 
serier, så som Bleach og Naruto. I 2006 
hørte jeg så om en convention i Helsinki. 
Jeg bestilte straks et Shinigami kostume 
fra Bleach gennem Ebay og cosplayede så 
som Ichigo til AnimeCon 2006.

Hvordan er det at være mand-
lig cosplayer i en så kvindedo-
mineret hobby  ?
At være en mandlig cosplayer er faktisk 
ret afslappende. Som jeg også sagde til 
J-Popcon; vi mandlige cosplayere er nogle 
gange så sjældne, at vi faktisk er cosplay 
enhjørninge. Plus, vi har en masse seje 
mandlige karakterer at vælge imellem, 
når vi skal lave kostumer, og der er ikke 
meget konkurrence mellem os. 

Hvordan vælger du dine cos-
plays  ?
Jeg er stor fan af anime, især shounen 
(drenge) serier. Det er derfor stort set 
mange af mine kostumer er fra anime. 

Jeg vælger for det meste karakterer, jeg 
godt kan lide, men jeg sørger altid for at 
have deres kropsbygning i baghovedet, 
når jeg vælger, specielt deres højde og 
ansigtsstruktur. Jeg er selv 188 cm høj, 
så jeg ville ikke føle mig komfortabel med 
at cosplaye meget lave karakerer. Fra ti-
den til anden vælger jeg også bevidst en 
karakter med en veltrænet krop - dette 
er nemlig noget, der motiverer mig selv 
til at træne min krop, når jeg f.eks. skal 
cosplaye en karakter med bar overkrop.

Hvilken del af cosplay kan du 
allerbedst lide at skabe  ?
Jeg kan bedst lide at arbejde med læder 
og at lave props. På en eller anden måde 
føles de ting bare mere naturlige for mig. 
Jeg har altid været meget artistisk; som 
barn malede jeg meget og nød at lave 
træ- og metalarbejde i skolen. 
Når jeg skal i gang med at lave et nyt 
kostume, sørger jeg altid for at starte 
med at udsætte at gå i gang. Jeg bruger 
dagene på at finde reference billeder af 
min karakter og tænke „i morgen starter 
jeg” - og når der så er en uge til, at jeg skal 
bruge kostumet, kommer jeg ind i min 
„kunstneriske flow” og begynder at ar-
bejde på mit kostume. Når jeg er inde i det 
flow. laver jeg ikke andet end at arbejde 
på mit cosplay. Jeg slukker for min telefon 
og mit internet og arbejder intenst på mit 
kostume i 15-18 timer pr. dag. 

Alder : 26 år
Bopæl : Finland
Erfaring : 10 år

Hjemmesider
Facebook : elfficosplay
Twitter : elfficosplay
Instagram : elfficosplay 

Elffi bor i Jyväskylä i Finland, og 
udover at cosplaye studerede 
han Business Management i 
Jyväskylä University of Applied 
Sciences men er blevet færdi-
guddannet i juni i år.

Cosplayer

Janne Hemminki Rusanen
 Bachelor student

Tekst Mette Holm Foto Daniel HJort

 INTERVIEW

ELFFI COSPLAY
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Jeg er ofte så koncentreret, at jeg glem-
mer at spise og drikke - hvilket er super 
dumt, så sørg altid for at finde tid til dette !

Hvad betyder cosplay for 
dig  ?
Cosplay er for mig en hobby, men den 
fylder mere og mere i min hverdag og 
er begyndt at blive en livsstil for mig. De 
fleste af mine tætte venner er cosplayere. 
Jeg rejser ud i verden hvert eneste må-
ned for at besøge conventions og andre 
cosplayere. Jeg tænker på cosplay hver 
eneste dag. Det bedste ved cosplay er helt 
klart de mennesker, jeg møder gennem 
det. At hænge ud og have det sjovt med 
andre congænge-
re til de forskellige 
conventions, og 
at besøge andre 
cosplayere rundt 
omkring i verden, 
er virkelig fedt  !

Du er i et forhold med Calssa-
ra. Hvordan er det at have en 
kæreste der også cosplayer  ?
At rejse alene til et fremmed land er ikke 
altid lige sjovt, men at rejse sammen med 
nogen, der deler den samme hobby og 

passion, er fantastisk  ! Hun er min moti-
vations booster - hendes begejstring for 
nye anime serier og spil er noget, der også 
smitter af på mig. Det eneste negative ved 
vores forhold er, at vi lever i hvert vores 
land - noget vi vil prøve at ændre på i den 
nærmeste fremtid.

Du var til Genki i 2013 som 
dommer, og igen til J-Popcon 
2016. Hvordan synes du, det 
danske cosplay miljø har ud-
viklet sig  ?

Jeg har altid følt en forbindelse til det dan-
ske cosplay fællesskab. I minder meget 

om os finnere. 
Min absolutte 
yndlingsdel af 
dette års J-Pop-
con var helt klart 
cosplay konkur-
rencen lørdag. I 

blæste mig baglæns ned af stolen  ! jeg 
vidste, at de danske cosplayere er dyg-
tige performere, men jeg var på ingen 
måde forberedt på så højt et niveau, både 
performance og kostume mæssigt. Det 
danske miljø har uden tvivl udviklet sig 
meget, bare siden jeg sidst var her i 2013. 

Mandlige cosplayere er 
nogle gange så sjældne, 
at vi er enhjørninge.
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I denne tutorial vil du lære om hvordan du selv kan lave din egen 
rose ud af almindelig stof og ved få hjælpe redskaber. Det kunne 
være du havde reststoffer derhjemme du lige kunne bruge til 
at lave dekorationer til bryllupet, konfirmationen, dåb, pynt til 
håret eller hvad der nu kunne tænkes. Det handler om fantasi.

TUTORIAL
Af Louise Eriksen

SILK ROSE
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No 1
MATERIALER

• Saks
• Stof (gerne silk)
• Papir
• Lys
• Lighter

Efter :
• Snor
• Nål

No 4
SMELTNING 

Dernæst kommer den lidt mere sjove 
men tålmodige del. Når du har fået klip-
pet alle dine rosenblade ud og helst ger-
ne lidt flere i overskud (jo flere jo bedre, 
afhængig af hvor fyldig du gerne vil have 
at rosen skal være). Det er vigtigt at du 
ikke skynder dig eller holder dem alt for 
længe hen over lyset da du kun risikerer 
at brænde stoffet og derved ikke længere 
ville se så kønt ud. Hold kanterne lige så 
tæt på flammen og drej den hele vejen 
rundt i fine bevægelser. Gør det i små 
bevægelser ad gangen. Mærk efter på 
kanterne om de er smeltet eller om  der 
stadig mangler noget nogle steder.  

No 5
MÆNGDE 

Efter du har brændt kanterne på alle bladene er du klar til at begynde at skulle 
samle dem alle sammen til en stor rose. Du vil opdage at når du har smeltet kan-
terne på bladene vil de give en mere rund og bulet form men det skulle de også 
helst da det kun vil hjælpe med rosens form og give det mere fylde.

No 2
SKABELONER

Som det aller første skridt, skal du starte 
med at tegne nogle blomsterblade ud 
på et stykke papir. I dette eksempel er 
der lavet tre forskellige størrelser da vi 
gerne vil arbejde med at starte småt ud 
og derved bruge de største blade til sidst. 
En god idé ville være at når du har tegnet 
de forskellige op, at du så folder den på 
midten og derved tegner den op så du vil 
få en mere lige skabelon. 

No 3
UDKLIPNING

Næste skridt vil være at du 
så ligger dine skabeloner ned 
på et stykke stof og begyn-
der at tegne en masse op 
for derved at klippe dem ud. 
Det gør ikke noget at de ikke 
bliver klippet 100% lige eller 
bare en smule skævt. Rigti-
ge rosenblade er heller ikke i 
virkeligheden 100% lige. Et 
rigtig godt tip ville være at du 
helst bruger silkestoffer el-
ler lignende, da de fungerer 
bedre til næste skridt.
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No 6
MIDTEN 

Inde du begynder at skulle til at sætte 
alle bladene sammen til én stor rose skal 
vi først lige have startet med en midte. En 
form for en stilk kan vi kalde det. Klip eller 
evt. tag noget reststof fra det du brugte til 
bladene og fold det sammen til en mindre 
”klump”. For at stoffet ikke folder sig ud 
igen bruger du ved hjælp af nål og tråd, 
til lige at binde det sammen.

No 7
REPEAT 

Nu kan du ellers begynde at 
sy alle bladene sammen. Start 
med de små og dernæst be-
væg dig ud til de store. Bliv 
ved med at sy dem på i en 
cirkel sådan så at du hele tiden 
kører rundt i lag. Ikke placer 
bladene direkte oveni hinan-
den men svagt fordelt.

No 8
LIM 

Når du når til de sidste par blade vil det være en god idé at lime dem på istedet for 
at sy, for at undgå synlige syninger. En god idé er at kun proppe en lille smule lim 
på,ellers risikerer du at limen går igennem stoffet. Violá, færdig  !
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Større scene internationalt venskab

World Cosplay Submit
世界コスプレサミット Sekai Kosupure Samitto, også kendt som WCS, er en årlig in-
ternational cosplay begivenhed, der venigt fremmer international udveksling gennem 
japansk popkultur. Paraden og mesterskabet er blevet afholdt på lørdag og søndag i 
den første weekend i august siden 2006.

I 2012 blev WCS stiftet som et selskab og indtil det år var arran-
geret af begivenheder opdeling af TV Aichi. Den støttes af byens 
organisationer, virksomheder og den WCS studerende frivillig 
organisation Omotenashi. Paraden og mesterskabet afholdes 
i Nagoya, Aichi, Japan med flere relaterede begivenheder, der 
afholdes i Kanto, Kansai og Tokai områder. En cosplay scene-
optræden konkurrence kaldet „Cosplay Championship” blev 
først afholdt på Aichi Expo i 2005 og udvælgelsen af nationale 
repræsentanter til arrangementet kommer fra indledende og 
regionale runder afholdt på partnering anime/manga begiven-
heder i de respektive lande for deltagerne.

Med stor interesse i japansk ungdomskultur fra udlandet, har 
tre ministerier fra 2008 i den japanske regering givet støtte 
til begivenheden; Udenrigsministeren (MOFA), Ministeriet for 
Land, Infrastruktur og Trafik (MLIT), og ministeriet for økonomi, 
handel og industri (METI). Japanske ambassaderepræsentanter 
deltager ofte indledende ved arrangementer i forskellige lande.

WCS er vokset fra en weekend begivenhed i 2003 og er i 
afholdes øjeblikket over en periode på en uge, hvor repræsen-
tanter besøger forskellige dele af Japan, herunder Akihabara, 
Kyoto og Sendai, for at fremme japansk ungdomskultur og dens 
evne til at forbinde internationalt.

 DANSKE vs.

JAPANSKE
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STED DATO VINDER ACT PLACERING 
VED WCS

Kedelhallen
Frederiksberg

17. marts 2007
Marie Mortensen og Stine Holm Jensen
Trinity Blood

Udenfor toppen

Korsgadehallen
København N.

3. november 2007
Liuwina Hæklund og Risa Hvidberg
Tsubasa Chronicles

Udenfor toppen

Marketenderiet
Valby

9. november 2008
Ida Kirkegaard og Sigge Tine Ludvigsen
Magical Girl Lyrical Nanoha

Nr. 17

Marketenderiet
Valby

7. november 2009
Line Maria Eriksen og Louise Eriksen
Kingdom Hearts Halloween Town 
Version

Nr. 9

DGI-byen
København V.

13. november 2010
Abena Kuranchie og Sørine Karlsson
Wild Arms 5

Nr. 12

Øksnehallen
København V.

12. november 2011
Maria Raarup Corell og Josefine Hansen
”Xxx Holic”

Nr. 10

Øksnehallen
København V.

16. marts 2013
Anne Andersen og Mona Winther
Blazblue

Nr. 15

Øksnehallen
København V.

28. marts 2014
Sarah Wallin og Alexander Hvidberg
Olympos

Nr. 5

Øksnehallen
København V.

21. februar 2015
Sørine G. Karlsson og Carina G. Karlsson
Drakengard

Nr. 6

Øksnehallen
København V.

19. marts 2016
Sarah Wallin og Alexander Hvidberg
Angel of Elhamburg

Nr. 2

Dan
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r
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01 .  SKABELON : 
 FORBEREDELSE

Som det første laves der en mock-up ud af papir og klippet ud i 
tre dele. Det første stykke er til midten hvoraf de andre stykker 
gentages på den anden side og for at få stykkerne ens. Det er 
vigtigt at du sørger for at skabelonerne fra starten af ikke er 
fuldstændig firkantet men derimod bøjer sig lidt indad. Grun-
den til det, er at når nu fladerne skal sættes sammen, for de et 
svagt knæk indad mod halsen istedet for at de går fladt ned og 
ikke vil få den form der nu ønskes.  

TUTORIAL

02 .  SAMMENSÆT :
 LIGESOM PUSLESPIL

Det næste skridt er at få tegnet stykkerne op på noget EVA-
foam ved hjælp af dine skabeloner. Klip med en skarp saks eller 
brug en skærekniv som til tider kan være nemmere at håndtere. 
Brug derved noget hurtig-tørrende lim (i dette tilfælde er der 
brugt Super Lim) og pres pladerne sammen og hold dem tæt 
indtil du kan mærke de sidder fast. Med Super Glue behøver du 
ikke vente i meget mere end 10 sekunder. Husk endelig noget 
arbejdstøj, da Super Lim ikke kan vaskes af tøjet.

Af Line Maria Eriksen

SHIROS HALSVARMER
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03 .  DETALJER/SLIPNING :
 SMOOTH KANTER

Forsæt med at lime til alle fladerne er på 
plads og du har nu selve formen færdig. 
Mere info vil komme senere.

Til selve detaljerne på halsvarmeren er der 
også lavet en skabelon ved at tage noget 
papir eller evt. malertape hen over din 
base og begynd derefter at tegne op. Som 
så mange andre skabeloner vil det være 
en god idé kun at tegne den ene side op 
fra midten af og ud for derved at bøje på 
midten og tegne sidste halvdel op for at 
få det lige. 

Når dette er gjort og tegnet og skåret ud 
på noget EVA-foam begynder slipnings-
metoden. Til denne tutorial er der brugt 
en Dremel. Man ville også kunne bruge 
almindelig sandpapir men det ville 
tage aldeles mere tid og arbejde.

Kanternes detaljer slippes rundt 
inden det limes på basen. Dette 
gøres for at undgå at ramme ba-
sen med Dremlen.  Fortsæt indtil 
du er tilfreds med resultatet. 

04 .  PRIMING/FINISHING :
 OVERFLADE OG FARVNING

Nu er vi ved at være ved vejs ende. Det 
næste skridt er så at blande noget wood-
glue sammen med en texture gel. Forhol-
dene hedder 1/4 texture gel som blandes 
med en bitte smule varmt vand i en skål.  
Derefter hældes en 3/4 woodglue i og 
det blandes godt sammen. En bitte smule 
ekstra vand må gerne blandes i igen for at 
det bliver en smule flydende. Afhængig af 
hvor smooth du gerne vil have overfladen, 
propper du så mange lag på som du vil. 
Efter det er tørt bruges der akryl maling 
og dupper lige så forsigtigt ind mod kan-
terne, så du også har lidt skygger. 
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Comic Con

Comic Con kommer endelig til Danmark og derved vil blive 
Nordens største popkultur event indenfor cosplay, spil og underholdning 

Under Comic Con Copenhagen 
 vil J-Popcon afholde et cosplay 
 show, hvor cosplayere har mu-

ligheden for at vise små optrædener på 
et par minutter. Gruppen med den bedste 
optræden vinder den danske kvalifikati-
on til China Cosplay Super Show (CCSS) 
og bliver altså sendt afsted til finalen ved 
China International Cartoon and Anima-
tion Festival (CICAF), i Kina til foråret, 
med alt betalt.

China Cosplay Super Show (CCSS) er en 
af hovedaktiviteterne under det kinesi-
ske event China International Cartoon 
& Animation Festival (CICAF), Kinas stør-
ste festival og handelsmesse inden for 
tegnefilms- og animationsindustrien. CI-
CAF finder sted i Hangzhou (ca. 2 timer 
fra Shanghai) og tiltrækker flere end 2 
millioner unikke besøgende samt dan-
ner grundlag for kommerciel handel og 
forretningsaftaler mellem parter lige fra 
japanske selskaber til Hollywood, for en 
samlet værdi af over 9 milliarder kroner.

CCSS indeholder både en national og 
en international kategori. Den nationale 
kategori er den største kinesiske cosplay 
konkurrence og hele 37.000 cosplayere 
fra overalt i Kina deltog sidste år i kon-
kurrencen. Kvalifikationer blev afholdt i 
hele 20 forskellige byer før CICAF, hvor 
de kvalificerende hold deltager. Vinderne 
af selve finalen under CICAF deltager her-
ved i den nu internationale konkurrence. 

Danmark blev, som det første ikke-asia-
tiske land, inviteret til at deltage i denne 
storslåede konkurrence i 2013. Sidenhen 
er der kommet hold fra USA, Holland og 
Spanien, sammen med de asiatiske hold 
fra Thailand, Hong Kong, Japan og Syd 
Korea.

I Kina foretrækkes der uovertruffen 
præcision og nøjagtighed i henhold til 
den karakter der cosplayes (optræden, 
bevægelse, posering, udseende, make-
up, kostumets bevægelser, tro mod 
originale plot, osv.) samt en sketch der 
er tro mod originalen langt højere end 
spændende og livlig optræden. Det ses 
ligeledes heller ikke som noget krav eller 
nogen forventning at man som cosplayer 
personligt har konstrueret hele ens ko-
stume, rekvisitter, tilbehør m.fl. selv, men 
de som formår at gøre dette og samtidig 
optræde fremragende bliver set på med 
allerhøjeste respekt. Alle kan cosplaye og 
vigtigst af alt så starter alle da et sted.

Nordens største popkultur event

BELLA CENTER
September 24-25

• Dagsbillet : 219 kr
• Weekendbillet : 359
• Dagsbillet børn 4-9 år : 99 kr
• Familiebillet (søndag) : 499 kr 
 Inkluderer 2 dagsbilletter  
 (2 voksne og 2 børn)
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Ved J-Popcons Craftsmanship konkurrence til Comic Con, bli-
ver det mest veludførte kostume, prop eller lignende, hyldet. 
Her er det det håndværksmæssige, der er i fokus, og hvordan 
de forskellige dele af kostumet lige fra syning til make up, er 
blevet udført. Deltagerne vil først vise deres kostumer frem til 
dommerne bag lukkede døre, hvor dommerne har mulighed for 
at kigge detaljerne igennem. 

Derefter vil samtlige deltagere gå en tur på scenen, hvor 
publikum og alle andre får lov til at se kostumerne. Vinderne vil 
i de forskellige kategorier blive udnævnt, baseret på dommernes 
bedømmelser.
Alle vinderne fik modtaget i præmie et medlemskab til J-Popcon 
2017. Der var en total præmiesum på hele 8000 kr, der blev split-
tet imellem de fire kategorier, og blev uddelt i form af gavekort.

Craftmanship
Er du en Comic skaber, Comic kunster, Comic forfatter eller 
en fan  ? Hvis svaret er ja, så er Comic Village til Comic Con lige 
noget for dig med en storslået samling af Comic-relaterede 
firmaer i norden  !

Vores mål er simpelt : At samle Comic-folk af alle stilarter, 
medieudgivelser og niveauer under ét styrke

Comic Con giver i mødet mellem skabere og fans en unik 
mulighed for at dele det episke ved tegneserier for både nye og 
gamle kendinge af mediet.

I „Comic Village” er der et dedikeret område til både enkelt-
mandsproduktioner og de allerstørste virksomheder, så du kan 
få indsigt i de nyeste tiltag og produktioner. I dette område vil 
du kunne stille dine spørgsmål direkte til skaberne af dit ynd-
lingsunivers. 

Comic Village
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