5. EDITION

STORIES FROM THE UNIVERSE

!
r
å
i
r
o
f
k
k
a
T

Vant: Duran (t.v.) takker Kuznetsov for
kampen, etter å ha vunnet Starcraft IIfinalen på The Gathering.

The News Gathering
4. årgang • 5 . utgave

i aksjon: De to finalistene på scenen.
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Trekkfuglene trekker hjem… for nå

Nils Kristian Brekke og Sigurd Sveen.

foto: sigurd sveen

grafisk utforming:
Beate Hay Sandmo

Enda en påske, og enda et The Gathering er over.
Mens de siste deltakerne pakker seg ut jobber alle vi
frivillige med den siste nedriggingen.
I god tradisjon proklamerte TGs «grand old man»,
Vegard Skjefstad «vi skal sammen gjøre årets TG
til det beste TGet noen gang» i formiddagstimene,
dagen før åpning. TNG-redaksjonen vil hevde han fikk
rett, i år igjen.
Gjennom årets arrangement har vi virkelig fått den
fulle pakken. Gode kreative konkurranser, et høyt
nivå i spillkonkurransene og ikke minst gode muligheter til å se alle typer underholdning. Noe et fullsatt
auditorium under StarCraft II-finalen, godt oppmøte
under åpningsshow og stemningen ved de kreative
konkurransene understreket. Alle vi frivillige er strålende fornøyde med alt hver enkelt har bidratt med
for å gjøre årets TG til det fantastiske arrangementet
det har vært.
Med den femte utgaven av The News Gatherings
fjerde årgang, takker vi som har jobbet med å holde
dere oppdatert i påsken for oss.
Sammen med de totalt 359 crewmedlemmene som
på ulikt vis har jobbet med årets arrangement, ønsker
vi dere vel hjem og velkommen tilbake til neste års
påsketrekk til The Gathering 2013.
Vi sees!

Grafisk:
Elisabeth Guillot, Kan Min Lin,
Nicolai R. Tellefsen og Tina Juni Storø.

The News Gathering (TNG) er utgitt
av og utkommer i forbindelse med
The Gathering.
Har du spørsmål eller tips,
kontakt content@gathering.org.

Foto forside: Steinar H. Gunderson og
Vetle Halvorsen

Vetle Halvorsen, Redaktør, The News Gathering.

Spansk Starcraft-seier
Spanjolen Pedro Moreno «Lucifron» Duran beseiret Pavel «Brat_OK»
Kuznetsov 4-1 i Starcraft II-finalen. Han er dermed 55.000 kroner rikere.
tekst og foto: carl christian engstad
Duran trengte kun fem kamper på å sikre
seieren i best av syv-finalen. Han imponerte med sterk enhetskontroll og solide
taktikker, samtidig som han utnyttet tabbene til russiske Kuznetsov.
– Jeg er virkelig glad for å ha vunnet
denne compoen. «Brat_OK» er en fantastisk spiller, så det å ha slått han er helt
utrolig, sier Duran etter seieren.
Hundrevis av tilskuere samlet seg i
Vikingskipet for å følge finalen, i tillegg
til flere tusen over nettet. De fikk se flere
jevnspilte kamper, der marinesoldater og
tanks var de mest brukte enhetene.
– Kampene var jevne, men jeg klarte å
utnytte de få feilene «Brat_OK» gjorde.

Intens sistekamp
Den femte og siste kampen endte med et
spennende basebytte, der begge spillerne
mistet omtrent alt de hadde. Duran hadde
dog det ressursmessige overtaket, og det
tok ikke lang tid før Kuznetsov skrev sin
siste «GG».

– Den siste kampen var den mest jevne
og den mest intense. Jeg er bare glad jeg
hadde ressursene som trengtes for å
vinne.
Begge spillerne spilte rasen Terran, og
begge fokuserte på marinesoldater og
tanks. Dermed ble kampene mye preget
av stillingskrig og forsiktige manøvrer.
– I slike slag er det viktig å posisjonere
seg riktig og kapre de høye punktene
på kartet. Det klarte jeg. I tillegg tok jeg
som oftest min tredje base raskere enn
«Brat_OK», noe som lot meg produsere
flere tanks fortere, sier Duran.

Tilbake
Spanjolens seier på The Gathering er
imponerende, fordi han de siste månedene har vært inaktiv. På The Gathering
viste han seg som den talentfulle spilleren
han er, og på vei til finalen beseiret han
sterke spillere som «merz», «Morrow» og
«Grubby».
– Jeg hadde tenkt til å gi meg med
Starcraft II, men så ombestemte jeg meg.
Jeg vil ikke spekulere i hvor vidt jeg vil

spille mer etter denne seieren, fordi jeg
baserer ikke slike avgjørelser på mine
turneringsprestasjoner. Noen sa at jeg tok
en pause fra Starcraft II på grunn av at jeg
gjorde det dårlig, men det stemmer ikke.
Etter intervjuet med TNG snakket Duran med kommentatorene fra IMBAtv. Der
fikk han spørsmål om hva han ville gjøre
med pengene.
– «Add it to the bank account» var det
kontante svaret.

100.000 kroner
Årets Starcraft II-compo er den største
konkurransen i The Gatherings historie.
Totalt deles det ut 100.000 kroner til
spillerne.
Kuznetsov får 25.000 kroner for
andreplassen. «ThorZaIN» stikker av med
10.000 kroner etter å ha vunnet bronsefinalen, mens «Grubby» får 5.000 kroner
for sin fjerdeplass.
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god søvn: Thom
as Andresen (t.v.)
og Dag Hem
forteller at de ald
ri har sovet så go
dt på TG.

Den u
l
timate
							
TG-hy
llen?
Fire av årets TG-deltakere har
tatt hyllekomforten til nye høyder.
De har satt opp et stillas med både
soverom og spillestue.
tekst og foto: carl christian engstad
- Folk går forbi og måper. Ingen har sett
noe lignende på TG tidligere, fastslår
Marius Krakeli, som er i Vikingskipet
sammen med Dag Hem, Thomas Andresen
og Joacim Krakeli.
Kompisgjengen begynte for fire år
siden å planlegge en hylle som skulle
overgå det meste. Ambisjonen var å bygge
en hylle de både kunne sove og slappe av i.
Først i år ble drømmen oppfylt.
- Vi bygget først en stor trehylle, men
vi fikk ikke lov til å sove i den av securitycrewet. Vi gikk tilbake til tegnebordet, og
i samarbeid med security kom vi fram til
denne løsningen, sier Dag Hem.
Hem viser til det store stillaset på
enden av rad elleve i skipet. Ikke bare er
det mulig å sove i den; på toppen er det en
spillestue med en liten sofa, stor TV og
spillkonsoller.
4
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- Det er visstnok den første hyllen
noensinne på TG som det er mulig å sove i,
sier en fornøyd Thomas Andresen.

- Jeg er her for syvende gang, og dette
har helt klart vært mitt beste TG. Hyllen er
uvurderlig.

Aldri sovet så godt

Mange planer

Security har gitt tillatelse til at tre kan
sove i den om gangen. Guttene nøyer seg
med to, for å ha det så komfortabelt som
mulig. I spillestuen på toppen er det også
to om gangen som gjelder.
- Hvor fornøyd er dere med hyllen?
- Den har overgått alle våre forventninger. Den fungerer utmerket, sier
Hem.
- Vi har brukt den mye. Det å sitte på
toppen og se utover TG er herlig, sier
Andresen.
Andresen er på TG for åttende gang,
og hevder han aldri har hatt det så komfortabelt.
- Jeg har aldri sovet så godt på TG før.
Han får støtte av Hem.

Det er ikke aktuelt å gå tilbake til en vanlig
hylle. Snarere tvert imot. Gjengen har
allerede begynt å tenke på hvordan hyllen
kan bli bedre.
- Dette er bare den første iterasjonen
av hyllen. Vi ønsker å forbedre den kontinuerlig, sier Hem.
Ifølge Marius Krakeli har hyllen også
hjulpet på det sosiale aspektet med
datatreffet.
- Folk stopper opp, slår av en prat og
spør oss mange spørsmål. Tilbakemeldingene har kun vært positive, og jeg tror vi
har inspirert mange som ønsker å prøve
seg på noe lignende.

Oppmerksomhet: Stillaset har fått
mye oppmerksomhet. Folk går visstnok
bare forbi og måper.

Tidligere forsøk: Illustrasjoner og
bilde fra første forsøk på hylle med soveplass, fra 2009. Foto: Privat

spillestue: Marius Krakeli (t.v.)
og Joacim Krakeli viser fram spillestuen på toppen av stillaset.
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Crew på T
G?

Hvem er vi, og hva gjør vi?
tekst: markus hovd
foto: steinar h. gunderson, vetle
halvorsen og nicolai r. tellefsen
Du vet sikkert hvem vi er. Vi er de smilende,
klemme-glade menneskene som i år er
kledd i oransje gensere. Kanskje har du til
og med spurt en av oss i Informasjons-disken, fått hjelp til å løse et problem, eller fått
plukket søppelet ditt av oss. Det som er likt
for alle av oss er at vi gjør dette frivillig, og
at vi har det gøy mens vi gjør det.
Alle i crew er organisert på en strukturert og hierarkisk måte. Selv om dette er
litt av en munnfull, er det ganske lett å forstå. Det er seks hoved-kategorier: Core,
Event, Info, Game, Security, og Tech. Her
har alle sine respektive arbeidsoppgaver,
6
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som blir ledet av en Chief i dette crewet.
Alle Chiefer har både erfaring innenfor sitt
felt, og gode leder-egenskaper.

Må man være proff?
Man trenger ikke være en proff i sitt felt
for å jobbe her på The Gathering. Vårt
hovedmål er at alle skal lære, om man er
crew eller ikke. Så om du vil lære noe nytt,
eller forbedre en ferdighet du kanskje
allerede har, så er dette stedet å være.

Ikke bare jobb
Det er ikke bare jobb man melder seg på
når man søker seg inn i Wannabe. Både
mellom og i skiftene har vi det masse gøy.
Man skal ikke se bort ifra vill dansing,
synging, massasje, klemmer, eller andre

morsomheter. Det er dog ikke alle som
har en skift-ordning, selv om dette er det
vanligste. Når du ikke jobber vil du ha
muligheten til å bruke crew-buret som en
vanlig deltager, delta i compoer, og alt det
en deltager kan. I tillegg til dette vil du få
tilbud om gratis mat i Crew:Care, sengeplass og crew-effekter som t-skjorte og
genser.
Det vi prøver å oppnå med denne artikkelen er at akkurat DU skal bli fristet til
å bli med neste år. Vi vil at så mange som
mulig har lyst til å søke seg inn til å jobbe
på The Gathering neste påske. For mer
informasjon, besøk www.gathering.org.
Sees vi til neste år?
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Gikk du glipp av Anne Marte
og Wictorias speedpaintsessions?
Klikk deg inn på TG-TV!

Strålende: Wictoria-Benedicte Nordgård
merker at antallet kreative artister som tar turen til
The Gathering er økende, noe hun synes er strålende.

Pro-tip: For å se de ulike bidragene, kan
du klikke på de respektive overskriftene.

THEMED GRAPHICS
«Hello Beastie»: Anne Marte Markussen er
med bildet «Hello Beastie» (over) årets vinner av
compoen Freestyle Graphics.

– Det er bare en måte å bli god på, og det er å øve,
øve og øve litt til. Du må bruke mange timer med
tegnebrettet for å få den nødvendige kunnskapen og
erfaringen.

Større miljø

Anne Marte vant igjen
Anne Marte Markussen ble natt til søndag kåret til årets
vinner av Freestyle Graphics, en konkurranse hvor nivået
bare øker og øker.
tekst og foto: carl christian engstad
Med bidraget «Hello Beastie» gikk Anne Marte Markussen til topps i den knalltøffe konkurransen. Hun
har dermed vunnet Freestyle Graphics for andre år på
rad. I fjor vant hun med bildet «Babe Runner».
Det er imponerende med tanke på at Freestyle
Graphics er en av de gjeveste konkurransene man kan
vinne på The Gathering. I tillegg er det enighet om at
nivået øker år etter år.
– Nivået blir høyere og høyere, selv om det er stor
spennvidde fra de beste til de mindre gode bidragene.
8
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Jeg visste at det ville bli en stor utfordring å gjenta
bedriften fra i fjor, sier Anne Marte Markussen.

Annen retning
«Babe Runner» fant sted i et urbant og fremtidsaktig miljø. Hun bestemte seg for å gå i en annen retning
i år.
– «Hello Beastie» er satt i andre omgivelser, og det
er en annerledes stemning i bildet, sier Markussen.
Markussen har tegnet siden hun kunne holde en
blyant, og har tegnet digitalt siden begynnelsen av
tenårene.

Andreplassen gikk til Wictoria-Benedicte Nordgård.
Hun berømmer Markussens store prestasjon, for
også hun er enig i at kvaliteten på bidragene aldri har
vært bedre. Hun merker at antallet kreative mennesker som tar turen til The Gathering er økende, noe hun
synes er strålende.
– Nivået løftes stadig, og det får alle til å jobbe
hardere for å holde følge. Miljøet blir også større. Nye
personer kommer til, noe som inspirerer og motiverer.
Nordgård er nok ikke altfor skuffet over andreplassen i Freestyle Graphics. Hun kom nemlig på
førsteplass i to av de andre grafikkonkurransene
- Themed Photo og Themed Graphics. I sistnevnte
kategori gikk hun til topps sammen med Mia Aasbakken.
– Det har vært et spennende år, hvor jeg ønsket å
utfordre meg selv. Jeg brukte mye tid på bidragene.
I den fjerde grafikkonkurransen, Rendered Graphics, stakk Frederik Vestre av med seieren.
Glenn Lunder i Creativias infogruppe synes årets
bidrag har vært strålende.
– Det har vært relativt mange bidrag i år, og nivået
har vært vanvittig høyt. Det er ekstra moro med alle
de kvinnelige deltakerne i compoene. Jentene hevder
seg virkelig.

1. Wic & Zeila - SunBathing
2. Joovie - MorningCoffee
3. Soba Violence - Picnic
4. rohtie - Serenity of the Universe
5. Kristoffer S Mathisen - Mitt skip er lastet med space
6. Oyvind Berget - TG 3102

FREESTYLE GRAPHICS
1. Anne Marte Markussen - Hello Beastie
2. Wic - Destruction
3. offwhite - A gift
4. Steffen Leistad Rye - Swamp Village
5. Joovie - GoodTimes
6. Dupl3xxx - Glass Nuke
7. Equiliari - Stranded
8. Thor Merlin Lervik - Quite Delicious!
9. Tanja Renate Pedersen - The end is just the beginning
10. Maria Gulland - ...ready?
11. Hanna Waller Aasgaard aka. ylini - it's too late for them
12. Runa Haukland - The Creator
13. Fuglemat - The giraffe will achieve a higher velocity
and do greater damage than your household shurikan.
14. Adriane Vinter - Monkeybusiness
15. marilla - Smoke break
16. Beate Hay Sandmo - The City
17. Kari Helene Bekkelund - Summertime
18. Aniva - Planetary vacation
19. F4celess - Beast Tagging
20. Ida Marie Pedersen - Maddilix - Gazing at the end
of the universe
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Flere konkurranser: Anders Lassen (til venstre)
vurderer allerede flere konkurranser i 2013.

- Veldig høyt nivå

vinner av themed photo: Wic med Wildlife

RENDERED GRAPHICS

MSPAINT

1. FreqMod - Gare Nouveau

1. offwhite - Eye witness

2. Oyvind Berget - Soldiers Lost Spirit

2. Thor Merlin Lervik - Lost in Transition

3. Volant - Night Watch

3. Sigrid Aasgaard - Submerged

4. Kranbilknut - Gurkemeiemix.V2

4. Hannah Abendstein Kjellmo - big tits and a bow

5. Strandli - Childhood Adventures: The Floor is Lava

5. lODDebolt - Dragon Stole My Spaceship

6. Mohamed Abdillahi - Future Metropolis

6. Keith Mellingen - Spacewar

7. Henrik Evensen - Treehouse

7. Rasmus Reistad - Engineering

8. Torjus Eie - Mecha Angel
9. Camilla2 - It_wasn't_me

THEMED PHOTO

10. Ling - Survival of the Fattest

1. Wic - Wildlife

11. m0Ro - Sweet Showdown

2. Carl Henrik Myhre - Respect the mustage!

12. Eirik Hartveit Hansen - Robo-AWOL

3. Keith Mellingen - Bird in a trapped world

13. Tom-Ivar Arntzen - Det store påskeegget

4. kvakke - The nerds have mated

14. Helene Hunding Harmens - WarHammerheadRobots

5. Håvard Fandrem - Skull and bones

15. Stian Kolrud - heartnade

6. Dag_Gullik_Gulliksen - Electro_Evolution

16. Sondre Havellen - Robotics

7. Stian Bjerkeset - And i flukt

17. Marius Skadberg aka Eizon - Driving to work

8. Sondre Knutsen - Dead or alive

18. Espen Kielland - MasterMind

9. xenox - Wild crew

19. Petter Burhol - Ohh, TG!

10. nichevo - Ambushing the bird in the bushes
11. A real Alien in NOR - Alien@TG12
12. Jan-Tore Tonheim - Welcome to the jungle!
13. Krister Borge - Børd
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Anders Lassen, ansvarlig for de kreative konkurransene
på The Gathering, oppsummerer året.
tekst: vetle halvorsen
foto: steinar h. gunderson
– Året har vært normalt pluss, sier Anders Lassen umiddelbart etter premieutdelingene, natt til søndag.
Lassen har for fjerde år på rad tittelen «Chief» for Event:Creativia. Med
lekmannsord er han ansvarlig for kreative
konkurranser og aktiviteter på The Gathering, inkludert den kreative loungen.
– Litt bedre på de aller, aller fleste
områder enn i fjor, legger han til etter å ha
trukket pusten.
– Plusset er at det er flere bidrag, flere
demoer, flere introer, det er flere nye, litt
utskiftning av hvem som får premier i de
gjeveste konkurransene, forklarer han.

Nivå til hinder
Noen gamle travere blir det selvsagt,
men Lassen mener det har vært en god
blanding av gamle og nye deltakere. Men

det høye nivået kan også være til hinder
for nye deltakere.
– Nivået er veldig, veldig høyt, særlig
i konkurranser som Rendered Graphics,
Freestyle Graphics og Freestyle Music,
forteller Lassen.
– I disse konkurransene er nivået veldig
høyt, og det er vanskelig å komme gjennom forhåndssensureringen og få vist seg
frem. Det tar vi med oss til neste år; vi må
ha flere compoer, slik at flere får vist seg
frem, forklarer han.
Det er imidlertid ikke bare musikk- og
grafikk-konkurransene som er preget av
et høyt nivå; Lassen trekker også frem
programmeringskonkurransene.
– Det er et veldig høyt nivå i small
HTML og hardcore programming, for så
vidt også i demo og intro; for har man laget en demo så er det høyt nivå, mener han
Den lille nedturen i 2012, er de store
demo-gruppenes fravær.
– At de store gruppene glimret med sitt

fravær i demo var litt kjipt, men det gjorde
på en annen side at flere nye fikk slippe til
og vinne premier, konstaterer Lassen.

Sluker all dubstep
Creativia-sjefens høyst personlige høydepunkt finner man imidlertid et annet sted.
– Mitt personlige høydepunkt var
faktisk fast remix, for jeg er en sånn type
som sluker all dubstep rått, til Olas (compoansvarlig, red. anm.) store forargelse
og da var det en veldig, veldig kul compo
og så digger jeg «World Domination»soundtracket, avslutter han før han løper
vidre for å gratulere de mange deltakerne
i de kreative konkurranse.
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vinner: Årets beste demo, Cortez av Gammel Opland af 1891.

En stor mulighet
Den unge filmskaperen Anders Øvergaard kan se fram til en tur til Hollywood,
som følge av å ha vunnet «best direction award» på The Gathering.
FAST INTRO

DEMO

1. Zomgtronics - Pedobeer is a dolphin pitcher

1. Gammel Opland af 1891 - Cortez

2. bitFlavour - 8bit Dolphin Edventure

2. Contraz - Sonic Room

3. Indigo - Wireframed

3. Youth Uprising - REM

4. Dark Codex - Prosjekt Del_Fin

4. kvasigen - Mostly facts about giraffes

5. cos med offwhite og soba violence - Space Dolphin

5. Indigo - Obstroctopus

6. Dazzle, g3125 and Legogris - Dolphin swimming
in a pitcher of beer!

6. Kvasigen - Krisedemo

7. Legendary - text on a cube

8. Thinktank - Burn

8. Lightcore - More beer

9. Team Laks - Creation

9. Tore Hewnrik susanne - Pandaprowess in fast intro

7. GiN - RoboCop 2

petterroea - icanhazcake

INTRO

FREESTYLE VIDEO

1. Kvasigen - Bigger Bouncier Balls

1. Håvard Fandrem - Hindsight

2. Youth Uprising - Spoiled Milk
3. Legendary - cubes cubed

2. Anders Øvergaard - A silhouette story
(Vinner av Best Direction Award)

4. cos - cos on or cosine

3. Team Ninja - Ninjanitor
4. SiH - The Maniaplanet
5. Zomgtronics - LEDs are fun
6. Oscar Birk Hellenes - Slipp Kikki Fri
7. Trym Gulla Dyrnes - Geek VS A.C.T.A
8. Odd Henning Nilsen aka Chiobe - Virtual Dream
9. Mira - Oh Bear..
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tekst: carl christian
foto: sigurd og nicco
Øvergaard vant årets regifilmkonkurranse på The Gathering med kortfilmen
«Silhouette Story». Som belønning får han
reise til Hollywood for å møte den norske
stjerneregissøren Harald Zwart, og bli
med på filminnspilling.
- Det er helt vanvittig. Jeg bestemte
meg for å bli med i konkurransen da jeg
hørte at Harald Zwart skulle lede juryen,
for jeg har lenge hatt lyst til å treffe han.
Noe av det viktigste for en ung filmskaper
er å knytte kontakter, så dette er en stor
mulighet for meg, sier Øvergaard til TNG.
«Silhouette Story» handler om en
ensom jente, som etter å ha mistet moren
sin tar seg en tur ut i skogen.
-Temaet omhandler det å tørre å ta
kontakt med andre og være åpen. Jeg er
veldig glad i mystiske filmer, så jeg ønsket
å lage noe i den duren. Siden den maks
skulle vare fire minutter, valgte jeg å foku-

sere på det kunstneriske og stemningen i
filmen, sier Øvergaard.

Vakker film
I sin vurdering av filmen skriver Harald
Zwart at den er utrolig vakkert laget, med
en stram fortellerstruktur.
-Det er spennende å se hvordan en ung
filmskaper tar i bruk en så gammel fortellerteknikk som skyggeteater. Samtidig
legger han til en egen kunstnerisk integritet. Filmen har i tillegg en imponerende
produksjonsverdi, skriver Zwart.
Regissøren mener «Silhouette Story»
er en klar vinner.
- Jeg ble umiddelbart tiltrukket av universet og hadde en emosjonell opplevelse
av filmen.

Overveldet

aspektene jeg fokuserte på, som stemningen og den spesielle verdenen.
Det har ennå ikke gått opp for det unge
talentet at han nå skal til Hollywood. Øvergaard vil bli plukket opp av Harald Zwart
på flyplassen i limousin. Deretter følger
en omvisning på filmsettet til den norske
regissøren, hvor han får se hvordan store
Hollywood-filmer skapes.
- Jeg har ennå ikke skjønt at jeg faktisk
skal dit og være med Zwart på filminnspilling. Det er vanskelig å se for seg hvordan
det vil bli, men jeg gleder meg utrolig mye.
Jeg har lenge drømt om å få være med på
innspillingen av en storfilm. Det er ikke
mange forunt, sier Øvergaard, som ser
fram til å utveksle ideer med Zwart.
- Jeg forventer å lære mye av denne
opplevelsen.

Øvergaard er overveldet av Zwarts
rosende ord.
- Det betyr mye å høre det fra han. Spesielt med tanke på at han fremhever de
the news gathering 2012
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Hardcore programming:
Finalen i hardcore programming
(Foto: Amund Hov).

NGA THEMED GAME DEVELOPMENT
1. Outracks - Pig Space Program
2. Sidetrack Games - Bobs Tale
3. Legendary - Race my Face

NGA GAME DEVELOPMENT
1. Crackwhip Interactive - Bark
2. Petri Wilhelmsen - Project Dinomites
3. Derail Games - Shadow of the Game
4. KB - TeaTime
5. Retrophy - Arca
6. Asio - Leap
7. Kristoffer Stærk aka CafSneak - Rock Paper
Scissors Lizard Spock
8. Team Derp - Organized Retirement
9. Liam S. Crouch(aka petterroea) - Alone With Zombies 2

Foto: Steinar H. Gunderson

10. Draug - Leviathan

musicdisk: Årets MusicDisc kan
lastes ned ved å klikke på coveret til
høyre.

11. Emil Sandstø, Sebastian Reinhard - Deathliar

SMALL HTML

FREESTYLE MUSIC

2. 2Zomgtronics - clusterfuck3

1. The Rumblebots (TG12 compo edit) - Kaktusen

3. 3Marius Skadberg aka Eizon - FourteenSquared

2. Ambisextrous - Living Lars

Christian Sonne - Canvas PHI-plant

3. Dancing Tonight (Start The Party) - Jarret Scott

#vev@efnet - dirtyh4x

4. Subrise - Chimeric

1. Shad_AI - shad

Anders Strømberg - SmallEST html by Bluebeard

5. May (Edit) - Jonas Magnussen

FAST REMIX

2. Zoomgtronic - Zoomgtronic

Jo Are By - Hearts in a wormhole

6. Revenge of the Nerds - Pegboard Nerds

1. Kaktusen - Miu Domination

3. DrunkDriver - Henrik Nordvik

Legogris - Growin’

7. The Journey - Irvin

2. Chimeric - Im Back Once Again

4. Eigil Obrestad (Obre)

Sebastian Reinhard - Sebbert

8. Insomnia - Sondrebot

3. Living Lars - Living Lars Remix

5. Foo(snakebite)

Jackstrom - A name? For this?

9. TG12 Rootkit Freestyle Music Entry - Rootkit

4. Joakim Skurk - Joakim Skurk Remix

6. fire4ai

Håvard Stene Skjærvik - Hearts

10. Static Resonance (TG Edit) - ReDubb

5. Jarrett Scott - Jarret Scott Remix

7. laks.fisk (zyp)

Thor Merlin Lervik - Small enough

8. StupidAI

Henrik Nordvik - Small as H**L

SANESTATION MUSIC

9. PewPewPew

Dan-Eric ”ArcticFqx” Næss - Rushed,html

1. Jonas Magnussen - Fighting Monsters

8. Martin Zimmer Wold - Martin Wobble Remix

10. Troll AI

Ken, Stian, Pål, Magnus - wtf I don’t even

2. Joakim Skurk - Level Up!

9. Jallamann vs Kepler - WubWub domination

11. Knuta(roomba)

w0bni and Seb - WobSeb

3. 0-day Ivar - You're a pussy and you know it

10. Espen Schatten - Face Off

12. sock

M4R7iNP (Martin Pedersen) - Small HTML 2012

4. Kepler of Indigo - omgMidiSUXX0RZ

11. Tullefanten - Fastremix

13. PythonPwr

Eirik ”Infizicator” Nesbakken - 7.99Kb

5. chiller - Hockeypulver

12. Thirdbeat - WD rmx

14. gladlaksen

Vegard Stikbakke (V3gas) - At least I get the t-shirt

6. Tick - Not Coffee

13. Sinatra - World Domination (Sinatra Trake)

15. oklien

Harleyman - small html

7. Mesosade - 20 Minute Wonder

14. Elefanten og Mammut - World Domination! Remix

HARDCORE PROGRAMMING
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1. 1Zochwar & Olli - byte--;

the news gathering 2012

6. Jonas Magnussen - Buttkicker Remix
7. lfS0DD - S0DDomination

the news gathering 2012
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So long,

and thanks for all the fish!

Vi har dessverre nådd slutten av universet, men
vi håper å se deg på den andre siden neste år!
tekst: markus hovd
foto: sigurd sveen
illustrasjon: nicolai rosdahl tellefsen
Ryddingen startet natt til søndag, nå klokken tolv er
skipet nesten tomt. Det er kun et par hundre deltagere igjen, som alle pakker ned sakene sine før de
forlater Vikingskipet. Der det var deltakere, er det
kun flekker, søppel, og kabler igjen som vitner om verdens nest største dataparty. På nesten alle bord er
det flasker, søppel, og «gjenglemte» saker. Vi snakket
med noen av deltakerene som var igjen til siste slutt.
På veien ut av skipet spør vi en liten gruppe på to
om de kunne tenke seg å svare på noen spørsmål. Det
lyser et vagt smil i de trette ansiktene deres, mens de
nærmest i kor kommer med et vagt «ja».
- Hva synes dere om årets TG?
- Helt sinnsykt. Vi har kost oss skikkelig, og gamet
masse.
18
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- Hva tenkere dere om at The Gathering er over
allerede.
- For å si det sånn, hadde vi ikke hatt noe i mot om
TG varte et par dager til. Man vil liksom ikke at det
skal slutte.
Litt bortenfor sitter det to gutter som prater rolig
sammen.
- Hva synes dere om at årets TG er over?
- Det er litt trist, men vi har hatt det veldig gøy.
Dessuten var det godt å møte gamle og nye kjente.
I møte med andre i Vikingskipet gikk det igjen at
det i år var et bedre miljø.
Vi håper at du også har hatt en fantastisk påske, og
vi gleder oss til å se deg igjen neste år.

