
 
 

Desucon Frostbite -animetapahtumassa kunniavieraina 
ohjaaja Takahiro Oomori ja ääninäyttelijä Atsushi Abe 
Lehdistötiedote 13. tammikuuta kello 08:00 

Tulevana viikonloppuna Lahden Sibeliustalossa järjestettävässä Desucon Frostbite -
animetapahtumassa kunniavieraina nähdään kaksi animaatioalan ammattilaista Japanista: 
ohjaaja Takahiro Oomori sekä ääninäyttelijä Atsushi Abe. 

Yli 30 vuoden urallaan Takahiro Oomori on työskennellyt animessa monella eri saralla. Hän 
on vastannut niin käsikirjoituksista, kuvakäsikirjoituksista, ääniohjauksesta ja animaatio-
ohjauksesta. Tätä nykyä hänet tunnetaan parhaiten ohjaajana. Hänen ensimmäinen 
ohjauksensa oli samannimiseen sarjakuvaan perustuva animaatiosarja Aka-chan to boku, ja 
hänen tunnetuimpiin töihinsä lukeutuvat animaatiosarjat Durarara!! ja Natsume’s Book of 
Friends. Oomorin kaikkia töitä yhdistää herkkä ja ilmeikäs hahmokuvaus. 

Atsushi Abe teki läpimurtonsa vuoden 2010 suosikkisarja A Certain Magical Indexin 
päähenkilö Touma Kamijouna. Hänet palkittiin roolista parhaan tulokkaan palkinnolla. Tätä 
nykyä 34-vuotias Abe tunnetaan parhaiten roolistaan Bakuman-animaatiosarjan päähenkilönä 
Mashirona. Viime aikoina häntä on kuultu muun muassa kilpapyöräilyaiheisessa 
animaatiosarjassa Yowamushi Pedalissa sekä Gunslinger Stratos ja Danchigai-sarjojen 
päärooleissa. 

Desucon Frostbite -animetapahtuma järjestetään 15.–17. tammikuuta 2016 Lahden 
Sibeliustalossa. Desucon on japanilaisen animaation ja sarjakuvan eli animen ja mangan 
täysi-ikäisille harrastajille tarkoitettu tapahtuma, jossa keskiössä on animea ja mangaa 
käsittelevä luento-ohjelma. Tapahtumaan on myyty noin 2 700 lippua, ja se on loppuunmyyty. 

Haastattelupyynnöt 
Kunniavieras, ohjaaja Takahiro Oomoria on mahdollista haastatella sunnuntaina 17. 
tammikuuta. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan tiedottajalle. Yhteystiedot alla. 

Kunniavieras, ääninäyttelijä Atsushi Abe järjestää lehdistön edustajille yhteisen 
lehdistötilaisuuden sunnuntaina 17. tammikuuta kello 10–11. Ilmoittautumiset 
lehdistötilaisuuteen pyydetään osoittamaan tiedottajalle. 

Tapahtuman pääjärjestäjä Teppo Suominen ja tiedottaja Santtu Pajukanta antavat myös 
pyynnöstä haastatteluita. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan tiedottajalle. 

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

http://desucon.fi 

  



 
 

Tulevia tapahtumia 
Desucon Frostbite 
Lahden Sibeliustalo – 15.–17. tammikuuta 2016 

Desucon 
Lahden Sibeliustalo – 10.–12. kesäkuuta 2016 

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 myydään kuhunkin noin 3 000 kappaletta noin 30 euron hintaisia pääsylippuja, 
jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn koko viikonlopun ajan. 

DesuTalks 
Kulttuuriareena Gloria, Helsinki – syksyllä 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. 

 

 


