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Kesäkuussa
Lahden
Sibeliustalossa
järjestettävän
Desucon-animetapahtuman
kunniavieraaksi saapuu ohjaaja Kouji Masunari, joka tunnetaan parhaiten ohjaustyöstään
animaatiosarjassa Magi: The Labyrinth of Magic. Desuconissa Masunari kertoo urastaan,
vastaa yleisökysymyksiin ja signeeraa.
Masunari aloitti animetuotannon parissa animaattorina 80-luvulla. Lopullisesti hän löi itsensä
läpi ohjaustyöllään vuonna 2001 suoraan DVD:lle julkaistussa sarjassa R.O.D. Read or Die.
Menestyksen myötä hän ohjasi sille televisiolevitykseen tehdyn jatkosarjan R.O.D. the TV.
Vuonna 2005 Masunari ohjasi yhdessä R.O.D.:n kirjoittajan Hideyuki Kuratan ja Tomonori
Ochikoshin kanssa ideoimansa Kamichu!-sarjan, jossa yläkoululaistyttö päätyy
jumalattareksi.
Sarja
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Japan
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Festivalin
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erinomaisuuspalkinnon. Myös vuoden 2010 animaatioelokuva Uchuu Show e youkoso oli
yhteistyöprojekti Kuratan kanssa. Viiden lapsen avaruusseikkailusta kertova elokuva oli
Masunarin ensimmäinen elokuvaohjaus.
Tämänkesäinen Desucon on ensimmäinen kesä-Desucon, jossa on 18 vuoden ikäraja.
Talvitapahtuma Desucon Frostbite on järjestetty ikärajallisena kolme kertaa, alkaen vuodesta
2014, ja siitä saatujen hyvien kokemusten perusteella Desucon ottaa ikärajan käyttöön nyt
myös kesän Desuconissa. Ikärajan tarkoituksena on tavoittaa paremmin tapahtuman
kohderyhmä ja tuoda esiin esiin aikuisempaa tapaa harrastaa.
Desucon on japanilaisen animaation ja sarjakuvan eli animen ja mangan harrastajille
suunnattu koko viikonlopun mittainen kulttuuritapahtuma. Desucon järjestetään Lahden
Sibeliustalossa perjantaista sunnuntaihin 10.–12. kesäkuuta. Lipunmyynti tapahtumaan on
käynnissä Desuconin verkkokaupassa osoitteessa https://desucon.fi/shop, ja 31 euron
hintaisia lippuja on jäljellä noin 600 kappaletta.

Haastattelupyynnöt, akkreditointi ja kunniavieraan lehdistötilaisuus
Desuconin pääjärjestäjä Teppo Suominen ja tiedottaja Santtu Pajukanta ovat lehdistön
käytettävissä haastatteluja varten. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan tiedottajalle
(yhteystiedot alla).
Lehdistökortin haltijat ovat tervetulleita tutustumaan tapahtumaan maksutta. Järjestelyiden
sujuvuuden varmistamiseksi tapahtumaan saapuvia lehdistön edustajia pyydetään kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan akkreditoitumaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ottamalla
yhteyttä tiedottajaan (yhteystiedot alla).
Kunniavieras, ohjaaja Kouji Masunari vastaa lehdistön kysymyksiin lehdistötilaisuudessa
sunnuntaina 12. kesäkuuta kello 10–11. Lehdistötilaisuuteen osallistuvia toimittajia pyydetään
saapumaan tapahtuman infopisteelle kello 9:45 mennessä.

Lisätietoja
Santtu Pajukanta, tiedottaja, japsu@desucon.fi, puh. 050 345 0542.
http://desucon.fi

Tulevia tapahtumia
Desucon
Lahden Sibeliustalo – 10.–12. kesäkuuta 2016
Desucon Frostbite
Lahden Sibeliustalo – 27.–29. tammikuuta 2017
Kehittyvien conien Suomi ry:n päätapahtumat ovat talvella järjestettävä Desucon Frostbite ja
kesällä järjestettävä Desucon, joihin tervetulleita ovat täysi-ikäiset japanilaisen animaation ja
sarjakuvan eli animen ja mangan harrastajat. Pääpaino tapahtumissa on animea ja mangaa
käsittelevällä laadukkaalla puheohjelmalla. Kunniavieraina tapahtumissa nähdään japanilaisia
animen ja mangan huippunimiä. Lisäksi tapahtumien ohjelmaan kuuluvat muun muassa
erilaiset työpajat sekä kovatasoiset cosplaykilpailut.
Desuconiin ja Desucon Frostbiteen myydään kuhunkin noin 3 000 kappaletta noin 30 euron
hintaisia pääsylippuja, jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn koko viikonlopun ajan.
DesuTalks
Kulttuuriareena Gloria, Helsinki – 1. lokakuuta 2016
DesuTalks-animeseminaarissa kuullaan lyhyitä, kantaaottavia puheenvuoroja animesta ja
animeharrastuksesta Suomen animeskenen parhailta puhujilta. Helsingissä Kulttuuriareena
Glorialla järjestettävä seminaari on maksuton ja ikärajaton, mutta rajallisen tilan vuoksi
edellytämme ennakkoilmoittautumista. Tapahtumaan odotetaan noin 150 osallistujaa.

