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Fyrer løs

Game-crew vil få med proffene på TG

Husk matpakka!

Vann og fiber, husk det om du vil nyte påsken

Dette gleder de seg til
TG-ledelsen deler sine minner og røper hva de gleder seg til

fra svergie med godt: Kun en uke før TG er kameratene
(fra venstre) Andreas Simonsen, Hans Jakob Mork, Kristoffer
Gaste, Kai Nilsen og Mikkel Huseby på bunkringstur i Sverige
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foto: privat
13 dager, 9 timer og noen-og-tyve minutter; sekundene
bare blinker over skjermen. De siste ukene har
timeanddate.com vært første og siste vindu jeg ser
i nettleseren før jeg står opp og før jeg legger meg.
I skrivende stund er det altså under to uker til The
Gathering 2012, når du leser dette er det langt mindre.
For første gang siden jeg fikk stillingen som chief
for Info:Content i fjor høst melder nervøsiteten seg.
Den ulmer i bakgrunnen, blir vi klare i tide?
TG blir mer ambisiøst for hvert år som går og vi
som leverer lesestoff følger selvsagt utviklingen.
Da første utgave av The News Gathering (TNG) kom
ut i 2008 kunne man lese om switch-jagende crew og
campere utenfor skipet. Nettlinjen var for øvrig på da
enorme 3000 Mbit/s. Gang det siste med 66,66, bytt
camperene med en tidligere utgave med lesestoff om
spill- og kreative konkurranser, sleng på at forsvarsministeren ønsker seg soldater som har vært mer på
TG, og møt TNG anno 2012.
Hittil har vi fokusert på å gjøre Gathering.org
som er mer levende enn noen gang. Nå lar vi dere
stifte bekjentskap med TNG, hvor både deltakere og
hjemmesittere i løpet av TG vil få de lengste og mest
interessante artiklene. Lykkes vi vil både den erfarne
og den nye finne innholdet interessant.
Vi håper dere tar nye TNG vel i mot og tar i mot alle
tilbakemeldinger på content@gathering.org.
Vetle Halvorsen, Redaktør TNG

Godt på grensen

Deltakerne bunkrer
TG-godtet i Sverige.
tekst og foto: vetle halvorsen

på plass: De aller første frivillige er på plass i skipet.
Nå venter vi bare på deg!

Under en eksursjon til Sverige for å bunkre forsyninger til TG, innser TNG-redaksjonen at den ikke er
alene.
I en av de større godteributikkene, treffer TNG på
kameratene Andreas Simonsen, Hans Jakob Mork,
Kristoffer Gaste, Kai Nilsen og Mikkel Huseby.
– Vi skal på TG ja, bekrefter de.
Så hva er dere her i Sverige for å handle?
– Godteri, hva ellers, svarer de i felleskap.
Og hvor mye bruker dere på godteriet?
– Alt for mye, svarer Kai Nilsen.
De fem kameratene har hver for seg ca tre-fire års
erfaring på TG og det er mange forventinger å spore
til årets TG.
– Vi gleder oss veldig, slår de fast.
Hva gleder dere dere mest til da?
–Å bare kunne chille og game, sier Kristoffer Gaste,
mens kameratene nikker.
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BLI KJENT: Simon E. Valvik
anbefaler deg å bruke påsken
på å bli kjent med nye mennsker.
(Foto: Vetle Halvorsen)

Å SE DELTAKERNE: Mats
Frøiland gleder seg til å se de
ferske deltakerne gjøre sin
entre i skipet klokken 09:00,
onsdag morgen.
(Foto: Konsis Foto)

Hva gleder du deg til?
«Treffe kjente», «lysslukking», «se Vikingskipet fylles», «vise hva vi har
jobbet med», TG-ledelsen gleder seg til det samme som deg.
tekst: vetle halvorsen
foto: steinar h. gunderson
Hva er grunnen til at du gleder deg til TG12?
Simon Eriksen Valvik,
Info:Organizer (SV):
Jeg gleder meg til å se Vikingskipet fylles av
kreative, entusiastiske og humørfylte mennesker fra hele landet! For meg har dette vært årets
høydepunkt de seks siste årene. Jeg gleder
meg også til å gå rundt i skipet og snakke med
mennesker. Hvert år blir jeg kjent med masse
flotte folk.
Carl Henrik Myhre,
Security:Organizer (CH):
Med ett stikkord: Crewet. Her kommer det 350
mennesker med pågangsmot, impulser og galskap. Sammen lager vi noe som er helt spesielt.
Her kommer det folk med alle mulige bakgrunner: Studenter, finansfolk, politi, togførere,
it-mennesker og alle andre tenkelige yrker.
Sammen lager vi et dataparty og den eneste
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lønnen noen av oss får er følelsen av å skape noe
for andre, sammen. Det er noe helt spesielt som
skjer i Hamar i påsken. Det er en stemning og
et miljø som er helt unikt. Når vi har brukt noen
dager på å lage vår galskap kommer det 5000
andre nerder med sin galskap. Tilsammen blir
dette noe man bare må elske.
Mats Frøiland,
Deltakerombudassitent (MF):
Det er mange grunner til å glede seg til TG12.
Jeg gleder meg til å se deltakerne komme inn i
skipet med alle sine forventninger. Det er en god
opplevelse å være med på å arrangere en happening som betyr så mye for så mange, for så å
få stå på åpningen og se alle glade og forventningsfulle entre Vikingskipet. Noen kommer for
første gang, og for dem er det ekstra spesielt.
Jeg gleder meg også til når lyset slukkes
første kvelden. Musikken dundrer i hallen, og
stemningen er på topp når lyset slukkes, da er
TG virkelig i gang. Også gleder det meg ekstra
mye i år at det er så mange foredrag og muligheter for deltakerne våre å lære noe under

UTSIKTEN: Et av Tech:Organizer Marcus Sæthershagens
beste minner fra TG er første gang han skuet utover
PC-havet. (Foto: Per-Øystein Pettersen)

The Gathering. Det er satt et stort fokus på dette
på årets TG, og det er noe veldig mange har ytret et
ønske om tidligere. Jeg anbefaler alle til å ta seg noen
avbrekk fra PC-skjermen og få med seg foredragene
som går på scenen.
Janne Bjergli,
Crewombud (JB):
Jeg gleder meg til å treffe alle de fantastiske folka
som er med på å arrangere TG, og til å arrangere nok
et kanonkult party for alle deltakerne som kommer!
Marcus Sæthershagen,
Tech:Organizer (MS):
Jeg gleder meg til å møte nye og gamle, engasjerte og
dyktige crewmedlemmer, og gi alt for å gjøre årets
TG til det beste det kan bli for våre deltakere. Årets
høydepunkt for oss i Tech blir nok å få opp den ufattelige nettlinja som alle vet er dobbelt så rask som den
vi hadde i fjor!
Jørgen Vigdal,
Event:Organizer (JV):
Til å vise alle sammen hva vi har jobbet med
det siste året.

ikke sitt stille: Jørgen Vigdal anbefaler alle å gå på oppdagelsesferd i skipet
og få med seg alt det spennende som
skjer i løpet av partyet. (Foto: Privat)

Hva er ditt beste TG-minne?
SV: Da vi gikk i tog for å vise politikerne og resten
av Norge at vi er et kulturarrangement, og ikke bør
betale moms. Over 2000 deltakere gikk fra Vikingskipet til sentrum av Hamar. Det var stort å være en
del av. Jeg ble stolt av å være en del av et så stort og
fint miljø.
CH: Det er så mye man kunne nevnt her. Første gang
jeg så min kone, bryllupet til Vegard, den gangen
Øystein tappet 1 liter av sitt eget blod for å lage en
skjult kamera seanse ovenfor meg på bakrommet,
10 liter syltetøy, boblebad, Security sin rick rolling
av publikum, security spontanrave, TG-Tog og den
gangen bestekompisen sitt videobidrag ble vist på
storskjermen. Det er så mye...
MF: Beste TG minne. Denne er vanskelig. Det er noe
med at det har blitt så mange minner, men det er noe
spesielt med følelsen man får når man kommer inn
i Vikingskipet for første gang. Jeg var i Info:Desk i
2001 og det var en fantastisk opplevelse å være med
å arrangere noe som føles så veldig mye større enn
deg selv, med en så godt sammensveiset gjeng som
TGcrew er.
the news gathering 2012
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JB: Jeg har enormt mange gode TG-minner, og lager
nye hvert eneste år! Jeg tror et av de beste er første
gang jeg var crew og lyset ble slukket i hallen så det
ble helt mørkt! Magisk!!!

CH: Prøv å sitt minst mulig forran skjermen, det er
så mye annet du kan gjøre. Du kan alltids raide en
dragehule når du kommer hjem.... Lær en ny ting når
du er der oppe.

MS: Det er så mange at det er vanskelig å plukke ut
bare ett. Jeg tror jeg må velge to; Første gangen jeg
gikk opp på toppen av tribunen i sørenden av skipet
etter at lyset var slukket og skuet ut over havet av
skjermer som lyste mot meg. Det andre må være
følelsen av å møte crewmedlemmene igjen hvert år.
Det å bli møtt av flere hundre mennesker som gleder
seg til å legge ned et massivt stykke arbeid for at
TG skal bli det det fortjener å være, og som alle gir
deg den mest oppriktige «Takk for sist, godt å se deg
igjen»-klemmen du kan tenkedeg :)

MF: Ta dere en tur ut og rundt i skipet. Ta en tur opp
på tribunen når lyset er slukket og nyt det fantastiske
synet utover «Stjernehimmelen». Ellers vil jeg selvsagt anbefale alle å bli kjent med hverandre. Være
sosiale og være hyggelige mot hverandre. Da får alle
en veldig hyggelig opplevelse på The Gathering 2012
:-)

JV: Symfonikonserten i 2009 under åpningen.

MS: Crew for a Day! Bli med «bak kulissene» og se
hvor moro det er å være med i crewet som arrangerer
verdens feteste dataparty! :D

Nevn en ting du vil anbefale andre å gjøre/se/oppleve/få med seg/prøve under TG12?
SV: Jeg vil anbefale folk å ta seg tid til å bli kjent med
nye mennesker, sjekke ut foredrag og ta seg en svømmetur på Ankerskogen!
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JB: Jeg anbefaler alle å få med seg de kreative konkurransene - både ved å delta, men ikke minst ved å se
hva alle de flinke bidragsyterne leverer inn.

JV: Alt som skjer i skipet! Utforsk, og gå flere turer!
Ikke sitt på plassen din og vent på at ting skal komme
til deg. Følg med på storskjermene, og få spesielt med
deg foredragene. Disse har vi arbeidet mye med å
legge på et høyt nivå nå!

Medics heite helsetips
tekst: tina juni storø
illustrsasjon: beate hay sandmo
Medic er crewet du kanskje ikke vet om
før du trenger det. Alle i Medic har førstehjelpskurs eller annen medisinsk bakgrunn. Du finner de sør i skipet, til høyre
for Info:Desk. Det er bare å se etter noen
enorme røde bannere om du ikke finner
veien. Du kan også se etter de rødkledde

Star t dagen din med en oppkvikkend
e dusj
og ett nytt skift med klær. Det kan
også være
greit å grave fram tannbørsten et par
ganger
i døgnet. Om du føler deg fresh er det
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sidemannen din glad.

som streifer rundt i skipet eller huke tak i
en fra security som alltid har radiokontakt
med Medic.
De er her for å hjelpe deg som deltaker
ved alt fra skrubbsår og dehydrering, til
alvorlige tilfeller som kan kreve ambulanse. Det er også mulighet å ta seg turen
om du bare trenger å snakke med noen. Du
trenger ikke være redd for dem, de biter
ikke og har taushetsplikt.
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– Folk som kanskje har vært
mer på The Gathering og
noe mindre i skogen
Espen Barth Eide, forsvarsminister

Cyberforsvaret
Forsvarsministeren ser til TG for ny kompetanse
tekst: simon eriksen valvik og
vetle halvorsen
foto: torgeir haugaard
illustrasjon: nicolai r. tellefsen
Det er blant ønskene forsvarsminister
Espen Barth Eide la frem da han presenterte forsvarets langtidsplan.
– Vi etablerer en enhet som heter ”Cyberforsvaret” på Jørstadmoen, enheten
har særlig fokus på beskyttelse mot krigføring i det digitale rom. Det krever kompetanse. Vi trenger folk med talent for det
digitale nettverket, sier forsvarsminister
Espen Barth Eide til The Gathering.

En annen kompetanse
Forsvarsministeren legger ikke skjul på at
slike operasjoner krever en annen kompetanse enn den som forsvaret tradisjonellt
søker.
– Folk som kanskje har vært mer på The
Gathering og noe mindre i skogen, sier han
til NRK.
– De er en litt annen type nisje enn de
som ender opp i Telemarksbataljonen, utdyper ministeren overfor The Gathering.
8
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– Men vi kommer fortsatt til å trenge
ungdom som liker å gå tur i skogen med
sekk på ryggen, understreker Barth Eide
humoristisk.
Hvilke krav som stilles til de nye hodene og hva som skal gjøres for å rekruttere disse, er det imidlertid for tidlig for
forsvarsministeren å svare på.

– Vi trenger
folk med talent
for det digitale
nettverket
Espen Barth Eide, forsvarsminister

– Vi har varslet at vi kommer med en
kompetansemelding, denne inkluderer
hva slags mennesker og hva slags kompetansestyring vi ønsker. I fremtiden må vi
se på nye muligheter for å få frem de nye

kvalitetene vi ønsker og ikke bare ungdom
i fysisk god form, sier forsvarsministeren.
– Jeg har hørt om The Gathering i
mange år og det markedsføres godt, jeg
bruker dere som referanse for å illustrere
noe annet enn det ”tradisjonelle” synet,
forklarer Barth Eide.

På lik linje
Cyberforsvaret i seg selv er en vidreføring
av Forsvarets Informasjonsinfrastruktur
(INI), men blir nå sett på som ”et operasjons- og trusselområde på lik linje med
luft, land og sjø”, i følge forsvarsdepartementet selv.
Forsvarsministeren står, sammen med
justisministeren, ansvarlig for de institusjoner som skal ivareta norske interesser
i det digitale nettet.
– Det vi ser er at selv om vi alltid blir
litt bedre til å beskytte oss, øker trusselen mer, og de som prøver å trenge inn
i systemene blir stadig smartere og mer
avanserte, forklarer Barth Eide.

Cyberforsvaret: Forsva
rsministeren ønsker
å starte egen enhet mot digitale
angrep.

– Det er utrolig hvor kreative de kan
være, og hvor enormt flinke de er

de beste av de beste: Her ser
du tidligere bidrag som har nådd langt.
Kanskje tar du del i selskapet etter
årets TG?

Kristoffer Nes Langemyhr, Creativias infogruppe

Compoer 2012
Børst støvet av tegnebrettet og hiv
deg med i årets konkurranser!
Demo
pel er vinneren av fjorårets freestyle
graphics, som laget en utrolig godt utført
tegning med et fantastisk detaljnivå, sier
Syvertsen.

Lever det du har
Er spent: Kristoffer Nes Langemyhr venter i spenning på bidragene
i de kreative konkurransene.

Forventer høyt nivå
Utvalget av kreative konkurranser på årets The Gathering er bedre
enn noensinne, og inneholder noe for alle og enhver.
tekst: carl christian engstad
foto: vetle halvorsen
De kreative konkurransene har alltid
hatt en sterk stilling på TG. Fra sin spede
begynnelse som et demoscene-party, har
TG i alle år fokusert på og støttet kreativ
bruk av datamaskinen.
2012 er intet unntak. Demo-, grafikk-,
musikk- og programmeringscompoer
står på programmet. Konkurranslystne
deltakere kan velge mellom alt fra
programmering av dataspill til freestyle
graphics.
– Utvalget i år er ganske bra, og vi
har noe for alle. Det er en del program10
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meringscompoer, der en må kunne ganske
mye programmering, men vi har også
musikk- og grafikkcompoer, sier Maria
Syvertsen i creative-crewet.

Unik mulighet
Compoene er en unik mulighet til å få
vist eller spilt mesterverket sitt for et
stort publikum på et av de råeste lyd- og
bildeanleggene i landet. Syvertsen gleder
seg allerede til å se hva deltakerne
kommer opp med. Hun forventer et
høyt nivå på bidragene.
– Nivået på deltakerne er stort sett
veldig bra, og vi ser at nivået øker jevnt
hvert år i de aller fleste compoene. Derfor

gleder vi oss selvfølgelig til å se hva
deltakerne lager i år, og vi tror at nivået
blir enda høyere enn før. Kristoffer Nes
Langemyhr, co-chief i Creativias infogruppe, stemmer i.
– Jeg gleder meg virkelig til å se hva
folk får til på fritiden sin. Det er utrolig
hvor kreative de kan være, og hvor enormt
flinke der. Dette er personer med høy
kompetanse og mye erfaring.
– Hva er det som definerer de bidragene som går til topps?
– Du kan se at ideen er gjennomtenkt,
og at prosjektet har krevd mye tid og
innsats av deltakeren. Bidraget er rett og
slett veldig gjennomført. Et godt eksem-

Men du trenger ikke å være verdensmester for å delta, hevder Langemyhr.
– Bare det å levere et bidrag er kult.
Du får selvtillit og konstruktive tilbakemeldinger. Det å levere et bidrag en selv
har laget, og vite at folk ser det på storskjerm med rått anlegg, gir en virkelig god
følelse. Derfor gleder jeg meg også til å se
nye navn innen alle compoene vi har. Mine
tips til disse er å bruke mentorene våre,
og å bli med på foredragene.
Det er til sammen 16 kreative konkurranser i år. Innen demokategorien kan du
lage en demo, en knøttliten intro eller en
fast intro. Innen grafikk er alternativene
freestyle graphics, rendered graphics,
themed graphics eller MS Paint. For de
musikalske talentene er det freestyle
music, fast remix og sanestation music.
I programmering kan du utvikle spill i
game development og NGA themed game
development, lage kunstig intelligens
i hardcore programming eller gjøre en
HTML-side minst mulig i small HTML.
Til slutt kommer annet-kategorien,
med freestyle video og themed photo.
Du kan lese mer om disse på nettsiden
gathering.org.

Vil nå ut til flere
I år flyttes Scene.org-awards, kjent som
demoscenens oskarutdeling, fra TG til
Assembly i Finland. Det gir arrangørene
mer tid til å fokusere på compoene.
– Derfor håper vi på å se flere gode
bidrag i democompoene, sier Maria
Syvertsen, som medgir at creativiacrewet må forsøke å nå ut til enda flere
av The Gatherings deltakere.
– Det er ennå ikke slik at alle vet om
compoene og seminarene våre. Vi ønsker
selvsagt at flest mulig skal oppdage
muligheten for kreativ databruk. Mitt råd
er å følge med på gathering.org og Twitter,
@tgcreativia, for å holde deg oppdatert
på hva som skjer under TG.

• Demo
• Intro
• Fast Intro
Programmering

• Game Development
• NGA Themed Game
Development

• Hardcore Programming
• Small HTML
Grafikk

• Freestyle Graphics
• Rendered Graphics
• Themed Graphics
• MS Paint
Musikk

• Freestyle Music
• Fast Remix
• Sanestation Music
Annet

• Freestyle Video
• Themed Photo
om du deltar: Creativia har tradisjonen
tro smellfete t-skjorter til de som deltar
i konkurransene, så langt lageret rekker.

jon av
Presentas er på
tor
årets men e!
neste sid

Mentorer
tekst: anders lassen
foto: privat
Mentorene på The Gathering er dyktige og kreative
deltakere, som er tilgjengelig for å hjelpe deg innen
sitt fagområde.
Du vil finne mentorer innen programmering,
grafikk og musikkproduksjon i Creative Lounge hver
dag i løpet av TG. Mentorene gir deg assistanse på ditt
nivå, enten du er nybegynner eller erfaren. Å snakke
med mentorene er en fin måte å bli introdusert til den
kreative scenen på TG.

Hvordan få hjelp av en mentor
Det er flere måter du kan få hjelp av en mentor på:

• Besøk Creative Lounge mens du er på The
Gathering.

• Kontakt Creative Helpdesk og forklar hva du
vil ha hjelp med. Creativia-crewet vil hjelpe
deg med å finne en mentor. Hvis en passende mentor ikke er tilgjengelig akkurat når
du besøker Loungen, vil de komme tilbake til
deg når
en blir ledig.

• Still et spørsmål i The Gatherings kreative

forum. Mentorene sjekker disse forumene
regelmessig for å svare på spørsmål.

• Send en epost direkte til en mentor.
Hvis du har spørsmål angående mentorordningen,
kontakt demo@gathering.org.

Hvordan blir man mentor?
Creativia-crewet utpeker mentorene utfra de
mest prominente deltakerne i den kreative scenen
på TG. Hvis du vil bli en mentor, send en søknad til
demo@gathering.org og forklar hvilke ferdigheter du
er og hvor gira du er på å lære dem bort til andre. Hver
mentor får en gratis Creative Ticket til TG i bytte mot
å hjelpe våre nybegynnere.
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Programmering
Erik Faye-Lund aka Kusma

Grafikk
Mia Aasbakken aka Zeila
Demogruppe:
Yrke:
Kompetanse:
E-post:

bitFlavour
Student, Datateknikk, NTNU
Photoshop, digital maling
zeila@bitflavour.net

		Kan også hjelpe deg med C#, XNA,
Java, 3D Studio Max, webdesign.

Wictoria Nordgård aka Wic
Demogruppe:
Yrke:
Kompetanse:
E-post:

bitFlavour
Student, Japansk, UiO
Photoshop, digital maling, fotografi
wictoriabenno@yahoo.com

		Kan også hjelpe deg med japansk,
grafisk design, konseptkunst
og illustrasjon.

Hans Petter Hoff aka Beist
Demogruppe: Noroff
Yrke: 	Lærer, 3D-Design og Animasjon,
Noroff
Kompetanse: 3D Studio Max, Unreal Tech
E-post: hanspetterhoff@noroff.no
		Kan også hjelpe deg med produksjonsplanlegging, 3D Studio Max,
UDK/RAD-verktøy (alle aspekter),
spill- og leveldesign.

Demogruppe:	Excess, Boozoholics, Shitfaced
Clowns, LOBSTARRS, 3ryx,
Jumalauta, ISO
Yrke: Software Developer, Hue AS
Kompetanse: C/C++, OpenGL, DirectX, WinAPI
Epost: kusmabite@gmail.com

Seminarer

		Kan også hjelpe deg med Photoshop
og 3D Studio Max.

foto: vetle halvorsen

Michael Johansen aka MrClean

Programmering for nybegynnere
Dette foredraget vil lære deg alt du trenger
for å kunne leke videre med Java. Her setter
vi opp et utviklingsmiljø og gir deg et lite
innblikk i visuell Java-programmering.

Demogruppe: Symbiotics
Yrke: Student, Informatikk, NTNU
Kompetanse: 	Java, Java Enterprise, Webdesign,
Chrome Extensions, PHP
E-post: michael@informatikk.org
		Kan også hjelpe deg med C/C++,
C#, Objective C, Python, mikrokontrollere.

Thomas Austad aka Datsua
Demogruppe: PlayPsyCo
Yrke: Graphics Driver Developer, ARM
Kompetanse: 	C/C++, OpenGL, GLSL, OpenVG, Software Rendering, 64k Programming
E-post: datsua@gmail.com
		Kan også hjelpe deg med Smalltalk,
LISP, PASCAL, gitar, x86 assembly,
PHP.

Musikk

Trygve Bjellvåg aka tryggr

Magnus Sørlie aka Kaktusen/Miu/MagFunction

Demogruppe:
Yrke:
Kompetanse:
E-post:

Demogruppe: PlayPsyCo
Yrke: 	Systems engineer, multimedia
producer og sound designer
Kompetanse: 	Musikk og lydproduksjon, events,
DJ’ing og live performance
E-post: booking@miu-music.com

Noroff
Lærer, Spilldesign, Noroff
UDK, 3D Studio Max
trygve.bjellvaag@noroff.no

		Kan også hjelpe deg med 3D Studio
Max, spillanimasjon, Character
Design/Setup (rigging/skinning/
cloth), Gameplay/Narrative/
Level design.

		Kan også hjelpe deg med eventkoordinering, PR, systemutvikling
and administrasjon.

i Creative Lounge

Spillutvikling for nybegynnere
Seminaret bygger videre på «Programering
for dummies». Her kan du lære å programmere ulike typer spill fra bunnen av.
Sync like a DUBstar
Her Lærer du hvilke fallgruver du skal
holde deg unna når du synkroniserer lyd
og grafikk, samt litt grunnleggende matematikk som trengs ved synkronisering.
Digital Sculpting i Zbrush
Løpet av dette seminaret får du en introduksjon til et av de kraftigste verktøyene
innen digital skulpturering som brukes
i film- og spillbransjen.
Photoshop Speedpaint-Session
Anne Marte og Wictoria tar deg med
gjennom hver sin spennende speedpaintsession.
Inspirasjon for musikkproduksjon
Magnus Sørlie aka Kaktusen forklarer
deg alt du trenger å kunne for å begynne
arbeidet med å lage ditt eget bidrag til
musikk-konkurransene på TG.
bass- og lyddesign
Magnus Sørlie aka Kaktusen viser deg
hemmeligheten bak bass- og lyddesign!
the news gathering 2012
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Pikslar

– ei utstilling av Digital Kultur

Interessert i Digital Kultur? Lyst til å se demoer, animasjoner
og grafikk laget av Dataungdom? Se en mini-utgave av utstillinga
på The Gathering 2012!
tekst og foto: eskil hadland
KANDU satser stort på Digital Kultur – allerede i 2006 hadde KANDU en utstilling
av Digital Kultur i et middelaldertelt på
Fantasifestivalen, en festival arrangert
av forbundet Hyperion. Siden den gang
har KANDU hatt flere små utstillinger,
men i 2011 valgte en å satse mye større og
bedre enn noen gang tidligere.
Tidlig om ettermiddagen mandag 2.
januar, nærmere bestemt klokka 13:37,
lanserte KANDU utstillinga «Pikslar – ei
utstilling av Digital Kultur» på Jernbanetorget i Oslo. Utstillinga var et resultat av
måneder med iherdig frivillig innsats, og
hadde som mål å vise frem Digital Kultur
for hundretusener av kollektivreisende i
Oslo. Gjennom kunstverk trykket på lerret og skjermer som viste demoer, kunne
en vandre gjennom 20 år med digital historie på Jernbanetorget. Alt fra renderte
3D-tegninger, pikselgrafikk og demoer i
14
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ulike klasser ble vist frem, og naturligvis
var det mengder av musikk fra demoene!
I tillegg til selve utstillinga, arrangerte
KANDU og demopartyet Solskogen en
visning av dokumentarfilmen «Moleman
2 – Demoscene – The Art of the Algorithm» på Frogner kino i Oslo. Det ble en
meget hyggelig kveld, som ble avrundet
med
visninger av demoer på kinolerretet.
Denne dokumentarfilmen vil du også
kunne se under TG.
Utstillinga er selvfølgelig også
tilgjengelig på Internett, og nettsiden
www.pikslar.no fremstår som et vindu til
en verden av digital kultur.
Prosjektet var en suksess, og Ruter
ønsket å utvide utstillinga en hel måned
– noe KANDU selvfølgelig sa ja til! I hele
to og en halv måned kunne kollektivreisende i Oslo få med seg denne utstillinga.
Rakk du ikke å få den med deg utstillinga
i Oslo, kan du se en mini-versjon av

utstillinga på The Gathering 2012!
Kom bort til området ved Chillout
og Creative Lounge!

Hva er Digital Kultur?
Digital Kultur er kulturverk laget
med digitale verktøy som datamaskiner, synthesizere, mobiltelefoner
og annet. Digital Kultur omfavner
både tradisjonelle kunstbegrep som
bilder, musikk og video samt nyere
verk som spill- og Internettkultur.

Aktuelle lenker:
www.pikslar.no
www.kandu.no

UTSIKTEN VENTER: Ingen vet riktig
hvordan utsikten blir fra Milliways foruten
et lyshav av datamaskiner.

Når destinasjonen er slutten av universet, er det viktig å planlegge nøye.
Noe som kanskje kan bli glemt bort i all spenningen, er næringen.
tekst: markus hovd
foto: steinar h. gunderson
Fire dager i Vikingskipet er en lang stund.
Med anbefalte tre måltider om dagen, blir
det hele tolv måltider. Man tenker kanskje
ikke like mye over det når man først er i
skipet, men det er verdt å ta seg en tur til
nærmeste matbutikk for å kjøpe seg noe
ordentlig mat. Eksempel på dette er vanlig
brødmat, frukt og grønt, alternativt noe
alá Rett i Koppen.

Matbilletter
Det vil være også mulighet for å kjøpe
seg en matbillett til Nordre Sving. Denne
billetten vil gi deg tre frokoster, og tre
middager. Frokostene vil være i form av
en buffet, med blant annet brød, pålegg,
egg, melk og kaffe. Menyen for middagene
er ikke helt ferdige, men det har tidligere
vært stroganoffgryte, kjøttkaker i brun
saus og tacobuffet, alle komplett med alt
tilbehør. Om du kjøper denne billetten, vil

du få 20% rabatt i forhold til om du skulle
kjøpt hvert måltid for seg selv.

En ekstra fin opplevelse
Alternativt vil vi i år tilby mat av noe bedre
kvalitet i restauranten Milliways, her vil
du få en uforglemmelig opplevelse med
den beste utsikten til skipet. Referansene
til Douglas Adams kommer på kjøpet. I
restauranten, plassert i nordenden av
arenaen, vil du kunne bestille et bord, og
nyte utsikten mens smaksløkene koser
seg med noe annet enn burger og pizza.
Det vil være tre bordsettinger per dag,
og forhåndsbestilling av bord vil være
nødvendig. I tillegg til mat vil restauranten
by på gode fotomuligheter, selv om vi ikke
kan love at du vil få se universets undergang der.

Vannkokere og mikroer
Selvsagt er det også tilbud om gratis bruk
av vannkokere og mikrobølgeovn ved
Nordre Sving. For at alle skal være fornøy-

de, vennligst rydd opp etter deg når du er
ferdig. Moren din jobber ikke her. I tillegg
til dette ser vi helst at dere ikke lager maten i selve vannkokeren. Men at man heller
det kokende vannet over i en beholder.
Dette er av rent hygieniske årsaker, slik at
nestemann skal kunne ha like mye glede
av dette tilbudet som deg selv.

Drikk vann
Vi vil også minne om viktigheten av å
drikke nok. Selv om brus og energidrikk
er væske, så kompenserer det ikke for
egenskapene til vann og melk. Vi anbefaler derfor alle å drikke rundt to liter vann
hver dag. Det vil være mulighet for å fylle
opp vannflasker og lignende ved Nordre
Sving.

s
å Milliway
Menyen p
her!
finner du
the news gathering 2012
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–Flere internasjonale lag
har meldt sin interesse
Thomas Husbyn, Game-chief

Større fokus på e-sport

Starcraft II
Battlefield 3
League of Legends
Minecraft
Best Game Movie

Aldri har pengepotten vært så stor. Aldri har
spillerne vært så talentfulle. The Gathering
satser i år virkelig på e-sport.
tekst: carl christian engstad
foto: vetle halvorsen
Elektronisk sport er mer populært enn noensinne. Turneringer som deler ut enorme
pengesummer arrangeres nesten ukentlig, og enkel tilgang til streams sørger for
at titusener får med seg toppkampene i
de mest populære spillene.
På The Gathering vil det i år konkurreres i spillene Starcraft 2, League of
Legends, Battlefield 3 og Minecraft.
Game-chief Thomas Husbyn har spesielt
store forventninger til Starcraft 2 og
League of Legends.
– Det er de to største og mest populære spillene i e-sport-sammenheng akkurat
nå. De er begge veldig publikumsvennlige,
sier Husbyn.

Satser på Starcraft
Strategispillet Starcraft 2 ble lansert av
Blizzard sommeren 2010, og har siden
opplevd en voldsom popularitet. Til de
største turneringene, som Dreamhack i
16
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Sverige og MLG i USA, er det ikke bare titusener av seere på nettet. Flere tusen tilskuere møter opp i arenaene der kampene
spilles, og på puber i byer verden rundt
samles fansen på såkalte ”Barcrafts”.
– Starcraft 2 er et perfekt e-sport-spill,
siden du ikke trenger å være ekspert for
å følge med på hva som skjer. Du trenger
ikke engang å spille det. For Starcraft 2
har flere tilskuere, enn spillere. Grunnen til
det er hvor fascinerende det er å se på de
aller beste spille, samtidig som produksjonskvaliteten og tilgjengeligheten er på
topp, sier Husbyn.

Vil ha med proffene
Game-crewet jobber for tiden med å
skaffe toppspillere til compoen.
– Det prioriteres veldig høyt. Gode
spillere og kommentatorer vil skape bedre
oppslutning blant publikum. TG arrangeres i år dessverre samtidig som IPL4 i
USA, men det kommer uansett en utrolig
sterk gruppe spillere til Vikingskipet.
Den sterkeste på TG noensinne. Vi vil få

deltakere fra over ti land, inkludert USA,
Tyskland, Sør-Korea, Spania og Russland,
sier Husbyn.
Anerkjente spillere kommer også til
compoen i League of Legends (LoL). LoL
er et action-RTS utviklet og publisert av
Riot Games, der to rivaliserende lag styrer
fem helter hver på slagmarken.
– Flere internasjonale lag har meldt sin
interesse. Vi vil annonsere mange gode lag
i tiden fram mot TG, sier Husbyn.

teste ut i konkurransesammenheng. Det
sto mellom det eller ett av Call of Dutyspillene.
Battlefield 3 spilles ofte av opptil 64
personer på enorme kart. På TG er formatet 5 mot 5.
– Vi er spente på hvordan det vil fungere. Vi har en veldig dyktig administrator,
som har planlagt en god compo, og flere av
de beste lagene i Europa ønsker å komme.
Vi forventer at det vil bli bra, sier Husbyn.

Spennende FPS-valg

Større og bedre

FPS-sjangeren er selvsagt også representert, og i år har valget falt på Battlefield 3.
For noen et overraskende valg.
– Det er et nytt spill, som vi ønsker å

Game-crewet har satt seg som mål å gjøre
ting bedre og større enn i fjor. For publikums del vil konkurransene kunne følges
på nett og nord i Vikingskipet (ved re-

stauranten). I motsetning til i fjor, vil flere
kamper vises på hovedscenen i skipet.

– I år skal vi i hvert
fall få finalene
til hovedscenen
Thomas Husbyn, Game-chief

– Vi var lite på scenen i fjor. I år skal vi i
hvert fall få finalene til hovedscenen, for å
gjøre det så publikumsvennlig som mulig.
På nett vil det også bli bedre.

– Det vil bli både norske og internasjonale streamer. For Starcraft 2s del vil
Noroff University College og IMBAtv ta
seg av streamen og kommenteringen, noe
jeg er sikker på at vil bli veldig bra.
I tillegg er den totale premiepotten mer
enn doblet fra i fjor. 70 000 kroner skal deles ut i League of Legends, 35 000 kroner i
Battlefield 3 og 8750 kroner i Minecraft.
I Starcraft 2 vil de åtte beste spillerne
få betalt. Totalt skal det deles ut 100 000
kroner. Vinneren tar over halvparten. Hele
55 000 kroner får spilleren som går til
topps i strategispillet.
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