

שעה
אולם קולנוע
חדר הרצאות
הבית של בילבו
חדר סדנאות
10:00-11:30
אוי ואבוי, היא הרגה את...!/ מעין עוזרי
המיתוס בפנטזיה/ שני רייטר

"על מערכות יחסים הומוסקסואליות בספרות חובבים"/ שמעון נעים

סדנת תרגום/ יעל סלע-שפירו

11:30-13:00
נפש הילד/ לילך אבני
חידון שיר של אש ושל קרח
אצילות שעונשה מוות/ גדעון אורבך
סדנת כתיבה/ דסי אלבר
13:00-14:00
ה  פ  ס  ק  ה
14:00-15:30
"אי אפשר לטבול בנהר הסיריאון פעמיים": על זהות ושינוי ביצירתו של טולקין / עדי גלבוע ויהודה רונן

הדוֹגְמָה של פולמן: האם פולמן הוא אנטי דת, או אנטי דתיים?/ נועה רייכמן

פנטזיה - מן היסודות/ עינת סיטרון
שחזור המשחק הראשון של רומח הדרקון
15:30-17:00
נבואה, אסטרולוגיה וכדור בדולח - בה"פ ובתנ"ך/ אורי עמית

רומח הדרקון: אז מה היה לנו/ צפריר גרוסמן

נבואות וחלומות בששאו"ק/ טל כץ
סדנת תרגום/ יעל סלע-שפירו
17:00-18:30
הארי פוטר במבט בלשי/ מתן זגרון

חומר אפל וחומריו האפלים/ דפנה קירש

טורין ופרודו, גורל דומה, גורל שונה/ עמרי אסקרלי
מרתון מספרי סיפורים
18:30-20:00
הכול צפוי והרשות נתונה/ חנה קפויה

שבע ממלכות ודרקון אחד/ אור ענבר גור-אריה

יצורי אופל – האומנם?/ יניב סלע
סדנת תרגום רומח הדרקון
20:00-21:30
הקרנה: חומריו הבהירים
שעשועון קווידיץ'
בסוף כולם מתו, חוץ מבני הלילית / ד"ר ארזה סטימצקי

21:30-23:00

C.S. Lewis: Through the Shadowlands

חידון טריוויה: הנשר והמטאטא



23:00-00:00
רן ואמינוב בדרכים

המבנה החברתי של עולם הקוסמים/ ג'ניה קוזלוב



לוח זמנים

אוי ואבוי, היא הרגה את...!/ מעין עוזרי 
אולם קולנוע, 10:00-11:30

כולם אומרים שאצל רולינג המוות אינו מובן מאליו, ולאובדן החיים יש משמעות עלילתית גדולה. עכשיו, אחרי שהספר השביעי כבר נקרא, זה הזמן המושלם לבדוק אם השמועה נכונה – איך הוביל אותנו כל מוות לסוף המותח שכולנו חיכינו לו שנים? או שאולי מישהו מת כי לרולינג פשוט נמאס ממנו? אזהרה! ההרצאה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.

מעין עוזרי - מנהלת פורום הארי פוטר - הספר ופורום פאנפיקים בתפוז, חובבת גיימן ידועה במיוחד ומתנדבת סדרתית. מרצה מטעם קהילת הארי פוטר לבוגרים.
המיתוס בפנטזיה/ שני רייטר
חדר הרצאות, 10:00-11:30
כיצד יצורי המיתולוגיה משתלבים בפנטזיה של ימינו? ההרצאה תעביר סקירה מרתקת של הרעיונות והגישות במיתולוגיות השונות ברחבי העולם לגבי יצורים קסומים ופנטסטיים, ותתמקד בדרקון המיתולוגי בהשוואה לדרקונים בשר הטבעות ובהוביט, בשיר של אש ושל קרח ובהארי פוטר, ובגישה הייחודית לדרקונים ברומח הדרקון.
שני רייטר - תלמידת מוזיקה בבית ספר לאמנויות ביום (ובלילה). קוראת פנטזיה נלהבת בעלת זיקה מיוחדת למיתולוגיה ולחקר יצורים קסומים.
"חיים בארונות - האם הארי לבד? על מערכות יחסים הומוסקסואליות בספרות חובבים"/ שמעון נעים
הבית של בילבו, 10:00-11:30
כתיבת יצירה איכותית אשר במרכזה עומדת מערכת יחסים הומוסקסואלית איננה דבר פשוט, כל שכן כאשר בעולם הקוסמים עסקינן. הרצאה זו תעסוק בהליך הכתיבה של יצירות חובבים - "פאנפיקשן" - אשר במרכזן עומדת מערכת יחסים הומוסקסואלית. בהרצאה זו ינותח הטיפול הראוי בתת-ז'אנר זה, בניסיון לגבש קווים מנחים בכתיבתו.
ההרצאה אינה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר. 
שמעון נעים - פעיל מזה זמן רב בקהילת הפאנפיקשן הישראלית ואחד ממנהלי אתר "המגדל הלבן". זוכה תחרות "הנואם הצעיר" של באר שבע לשנת תשס"ז. מבטיח לרתק גם אתכם לפחות כמו את הקהל הרגיל שלו. 
סדנת תרגום/ יעל סלע-שפירו
חדר סדנאות, 10:00-11:30
סדנת תרגום קצרה המתמקדת באתגרים הייחודיים לתרגום מד"ב ופנטזיה ובפתרונות אפשריים. המשתתפים יתרגמו טקסטים מראש ויביאו את התרגומים כדי שנוכל לעבוד עליהם יחדיו. 
ההתמודדות עם הטקסטים הספציפיים ועם הבעיות העולות מהם תאפשר לנו להכליל וללמוד על ייחודיותו של הפנטזיה כז'אנר יצירתי השואב מכל העולמות, ותאפשר לנו גם להבין למה מתרגם הפנטזיה הוא האיש בעל אלף הפנים.
יעל סלע-שפירו - בוגרת התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים באוניברסיטת תל אביב, MA במחקר התרבות בהצטיינות, MBA ותעודה בתרגום ועריכת תרגום בהצטיינות, מרצה על תרגום כעסק באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל וגזברית אגודת המתרגמים בישראל. מלבד זאת מתרגמת ועורכת במגוון ז'אנרים ספרותיים ושל חומר מסחרי ושיווקי. 





נפש הילד/ לילך אבני
אולם קולנוע, 11:30-13:00
כל הדעות וההיבטים הפסיכולוגיים כיום גורסים שאישיותו של האדם נבנית ומתעצבת על ידי חוויות ואירועים שעבר בילדותו. הגישות השונות נבדלות במידת ההשפעה שהן מקנות לתקופת הילדות על התפתחות אופי האדם: האם היא זניחה, או שמא משמעותית.
היכן עומדים ספרי הארי פוטר מבחינת הגישות לרמת השפעת הילדות על אישיות האדם? האם ילדותן של הדמויות בספרים כובלת אותן להתנהגות מסוימת? והאם באמת יש לדמויות בסדרה זכות בחירה?
ההרצאה אינה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
לילך אבני - מנהלת בקהילת הארי פוטר MSN וחובבת מושבעת של הסדרה. למדה מוזיקה ופיזיקה, ומאמריה זוכים להיכנס להיכל הכבוד של הקהילה. מרצה מטעם קהילת הארי פוטר MSN.
חידון שיר של אש ושל קרח
חדר הרצאות, 11:30-13:00
מכיר את שמות חברי משפחת סטארק? זוכר איך רוברט נהרג? כמה נפלא... אבל פשוט לא מספיק טוב בשבילנו :-) אם אתה חושב שאתה באמת מכיר את שיר של אש ושל קרח, זו ההזדמנות שלך להראות זאת! בחידון שאלות מגוונות ומאתגרות על סדרת הספרים המרתקת של מרטין, פרס יוקרתי לזוכה והרבה הנאה. הכניסה לאירוע ללא תשלום, והקהל אוהב הספרים מוזמן לבוא וליהנות.
אצילות שעונשה מוות/ גדעון אורבך
הבית של בילבו, 11:30-13:00
בחלק גדול מספרי הפנטזיה, וכמובן גם בשר הטבעות, הגיבור ניצב בפני ברירה אכזרית: האם לפעול באופן שנראה "אצילי" או "מוסרי", הגם שבחישוב קר של המצב נראה שמדובר בדרך פעולה מסוכנת, ולעתים אף אובדנית? במסגרת ההרצאה ננסה לסקור דוגמאות לדילמה ולפתרונה (לטוב או לרע) בספרי פנטזיה ידועים, ובעיקר שר הטבעות, בניסיון לבדוק כיצד הכותבים מטפלים בדילמה, ומה אפשר להסיק מסוגי הפתרונות על תפיסות העומק של היצירות עצמן.
גדעון אורבך - עורך דין במקצועו, בעל תואר שני במשפטים ומחבר הספר "הקפאת הליכים - הלכה למעשה". חוקר טולקינאי ידוע המתמקד בהשפעות דתיות ומוסריות על הלגנדריום הטולקינאי, ומרצה ותיק ומנוסה בכנסים.
סדנת כתיבה/ דסי אלבר
חדר סדנאות, 11:30-13:00
האם אי פעם הזדמן לכם...לבהות בטרילוגיה של ג'.ר.ר טולקין ולמלמל, "אוף, הוא מוכשר מדי. אני לעולם לא אכתוב כמוהו"? לקרוא ראיון עם ג'יי.קיי רולינג ולחשוב בסתר לבכם, "ביום שאהיה מובטל/ת ואעביר את ימיי בבתי קפה, גם אני אצליח לכתוב רב מכר עולמי"? לכתוב סיפור קצר, נובלה או ספר, להסתיר אותו במגירה הנעולה ולתת לו להעלות אבק רב כל כך עד כי אפילו החתולים מתעטשים? 
אם אכן הרגשתם כך וחוויתם זאת, אם אתם רוצים לכתוב אך מפחדים להתחיל, או כבר כותבים ורוצים לקבל משוב, להשחיז את סגנון הכתיבה שלכם או ללמוד מהם היסודות לכתיבה טובה - הסדנה הזו נועדה לכם. 
דסי אלבר - היא סופרת צעירה וסטודנטית לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב. היא השתתפה במגוון סדנאות כתיבה בארץ ובחו"ל. ספר המשחק שכתבה, "לשחק באור המנסרה", זכה לביקורות אוהדות ב"הארץ", ב"מעריב לנוער" וב"בלי פאניקה", ומועמד לפרס גפן באייקון 2007. 















"אי אפשר לטבול בנהר הסיריאון פעמיים": על זהות ושינוי ביצירתו של טולקין
אולם קולנוע, 14:00-15:30

"תשובת פנגולוד" היא אחד הטקסטים היותר יפים אך פחות מוכרים שכתב טולקין. באמצעות מילותיו של בן-הלילית החכם מגונדולין, פורש טולקין את השקפותיו בדבר זהות ושינוי, התפתחות לשונית, הקשר בין שפת הילדות ושפת הבגרות והפסיכולוגיה של מי שחי חיי-אלמוות. 
מדוע לשונותיהם של בני-הלילית עברו שינויים רבים כל-כך במרוצת הזמן? מדוע התפצלו משפה קדומה אחת משותפת למספר רב של שפות שונות? ובכלל, האם יש מקום לתהליכי שינוי בחייהם היציבים של בני-האלמוות?
בהרצאה נבחן את תשובתו של פנגולוד לשאלות אלו ואחרות, תוך עיון בתיאוריות בלשניות, פסיכולוגיות ופילוסופיות שהמאמר רומז אליהן, נעסוק במקומם של תהליכי שינוי ביצירתו של טולקין ונבדוק מה הקשר של הפילוסוף היראקליטוס ושל נהר הסיריאון לכל זה.
* קריאת המאמר לפני ההרצאה מומלצת בחום אך אינה הכרחית. עותק של הטקסט, גם בתרגום לעברית, יופיע בהמשך באתר הכנס וכן יחולק ללא תשלום בדוכן הכנס.
עדי גלבוע ויהודה רונן - הוא - לומד בלשנות ומדעי מחשב באוניברסיטה העברית; 
היא - מלמדת קורסים בפסיכולוגיה ומנהלת בית־ספר לילדים מחוננים. 
הם - גרים בבית קטן מוקף חתולים בירושלים.
הדוֹגְמָה של פולמן: האם פולמן הוא אנטי דת, או אנטי דתיים?/ נועה רייכמן 
חדר הרצאות, 14:00-15:30
ההרצאה באה לענות על השאלה איך קוראים דתיים יכולים לקרוא - ולאהוב - את חומריו האפלים. בהרצאה נבחן חלק מההבדלים בין תפיסות העולם של הנצרות ושל היהדות, תוך הבאת דוגמאות מן הטרילוגיה. 
נועה רייכמן - ספרנית בישיבה תיכונית ותלמידת מחקר לתואר שני באוניברסיטה העברית (היסטוריה של עם ישראל). חובבת מד"ב ופנטזיה בערך מאז בריאת העולם...
פנטזיה - מן היסודות/ עינת סיטרון
הבית של בילבו, 14:00-15:30
מהי הפנטזיה? איך קובעים שספר הוא ספר פנטזיה?
זהו ז'אנר קסום, וכמו כל קסם אדיר, הוא מורכב מאוד. הגישות לפנטזיה הן רבות, ובהרצאה תוצג גישה אחת שתפשט את הכול, למראית עין – אך תיתן לכם פרספקטיבה מחודשת על כל הז'אנר. בסוף ההרצאה תגלו מהו באמת סוד הפנטזיה הגדול שמבלבל את כולם.
עינת סיטרון - מנהלת קהילת מד"ב ב-MSN ומכורה קשות למדע בדיוני ולפנטזיה מאז שהיא זוכרת את עצמה.
שחזור המשחק הראשון של רומח הדרקון
חדר סדנאות, 14:00-15:30
8 שחקנים ישחקו את הדמויות המקוריות במו"ד לרגל 23 שנים למודול ההרפתקה הראשון. בואו לראות אם השחקנים יצליחו במשימתם, או שייפלו קורבן להתעללויות השה"מ שינסה לגלם את דמותו של טרייסי היקמן, השה"מ הסדיסט שאי פעם נולד! 
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. מנחה: צפריר גרוסמן






נבואה, אסטרולוגיה וכדור בדולח - בה"פ ובתנ"ך/ אורי עמית
אולם קולנוע, 15:30-17:00
מדוע יש ספק משמעותי באמינותו של תחום חיזוי העתידות? למה דווקא את התחום הזה, הקרוב כל כך בתיאורו למציאות שאנו מכירים, משאירה רולינג בצל הספק?
בהרצאה זו נבחן את הגישות השונות לידיעת העתיד בספרי הארי פוטר, ולעומתן את הגישות השונות לנבואה ולידיעת העתיד ביהדות ובתנ"ך. האם ידיעת העתיד אפשרית? והאם העתיד בר שינוי או קבוע מראש? ננסה להבין את מהות הנבואה וראיית העתיד, ונלמד משהו משמעותי שיש לג'יי.קיי רולינג לומר על עולמו של הארי ועל עולמנו שלנו.
ההרצאה אינה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
אורי עמית - בן 35, לומד לתעודת הוראה ול-B.Ed במכללת הרצוג בגוש עציון וכן לימודי פסיכולוגיה לתואר ראשון. למד כ-17 שנים בישיבות גבוהות, והתמקד בלימודיו בתנ"ך וגם במדרשי האגדה, בקבלה, במחשבה דתית ובתיאולוגיה. חובב קריאה בכלל ומד"ב ופנטזיה בפרט. מרצה מטעם קהילת הארי פוטר MSN.
רומח הדרקון: אז מה היה לנו/ צפריר גרוסמן
חדר הרצאות, 15:30-17:00
מאז שנת 1984 כותבים את ספרי רומח הדרקון, ועד היום הצטברו לא פחות מ-180 ספרים על אודות הספרה. איך עושים סדר בבלגן? ההרצאה תידון בכל אותם ספרים אבודים וסדרות עלומות שנעלמים מהקוראים הישראלים ומרחיבים על העולם. ההרצאה תכלול המלצות, וכרגיל בכל הרצאה, גם הפתעות מרעישות על רומח הדרקון שיזעזעו את העולם מקיר לקיר.
צפריר גרוסמן - מתרגם, כתב טכני בחברות ביטחוניות, סופר לעת מצוא וראש קהילת רומח הדרקון. קורא ספרי פנטזיה מגיל צעיר וחובב טריוויה מושבע. חוקר ספרות ה"עולמות המשולבים" האמריקאית ב-20 השנים האחרונות ואלוף הארץ ב"מקבילית המוחות" לשנת 1995.
נבואות וחלומות בשיר של אש ושל קרח/ טל כץ
הבית של בילבו, 15:30-17:00
בסדרת שיר של אש ושל קרח קיים מעבר למזימות ולמלחמות הפוליטיות רובד עלילתי נוסף, בעל אופי מיסתי, והוא הרובד של הנבואות והחלומות. שני גורמים אלו לא רק נותנים עומק ליצירה, אלא גם מעלים שאלות ותיאוריות רבות שמתחברות לכל מיני צ'ופצ'יקים של מידע שמרטין נותן לנו באופן מבוקר. בהרצאה נסקור את התיאוריות הללו ונראה מה האופציות העתידיות שאפשר לנבא במבט לספר הבא, אף על פי שכידוע לנו היטב... אצל מרטין תמיד יש הפתעות. 
טל כץ - סטודנט לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב, חבר ותיק בקהילת טולקין שעוסק בעיקר בתחום המחקר של השפעות המיתולוגיה על הלגנדריום הטולקינאי. חובב מושבע של שיר של אש ושל קרח והלאניסטרים בפרט, וחבר בפורום מא"ש המהולל. 
סדנת תרגום/ יעל סלע-שפירו
חדר סדנאות, 15:30-17:00
סדנת תרגום קצרה המתמקדת באתגרים הייחודיים לתרגום מד"ב ופנטזיה ובפתרונות אפשריים. המשתתפים יתרגמו טקסטים מראש ויביאו את התרגומים כדי שנוכל לעבוד עליהם יחדיו. 
ההתמודדות עם הטקסטים הספציפיים ועם הבעיות העולות מהם תאפשר לנו להכליל וללמוד על ייחודיותו של הפנטזיה כז'אנר יצירתי השואב מכל העולמות, ותאפשר לנו גם להבין למה מתרגם הפנטזיה הוא האיש בעל אלף הפנים.
יעל סלע-שפירו - בוגרת התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים באוניברסיטת תל אביב, MA במחקר התרבות בהצטיינות, MBA ותעודה בתרגום ועריכת תרגום בהצטיינות, מרצה על תרגום כעסק באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל וגזברית אגודת המתרגמים בישראל. מלבד זאת מתרגמת ועורכת במגוון ז'אנרים ספרותיים ושל חומר מסחרי ושיווקי. 



הארי פוטר במבט בלשי/ מתן זגרון
אולם קולנוע, 17:00-18:30
"העולם לא מתחלק לאנשים טובים ואוכלי מוות", אמר סיריוס.
מה מאפיין את החבר'ה מהצד האפל בסדרה? מה מבדיל פושעים "רגילים" מאוכלי המוות? ומה גורם להם להישאר ב"מרכז" ולא להצטרף לשורותיו של וולדמורט? 
בספרי הארי פוטר אפשר למצוא מאפיינים ספרותיים מז'אנרים רבים, ואחד הבולטים שבהם הוא הז'אנר הבלשי. בהרצאה זו נשפוך אור על הצד החשוך והאפל של המטבע, נגדיר ונלמד אותו, ונעקוב אחר דפוסי התנהגותו בעזרת הקרימינולוגיה.  
ההרצאה אינה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.

מתן זגרון - מנהל קהילת הארי פוטר MSN ומנהל תחום בידור בקהילות MSN. למד מוזיקה ותיאטרון ומכור קשות לעל-טבעי. מרצה מטעם קהילת הארי פוטר MSN.
חומר אפל וחומריו האפלים/ דפנה קירש
חדר הרצאות, 17:00-18:30
מהו החומר האפל בפיזיקה? כיצד התגלה? האם אפשר לראות אותו? האם יש קשר בינו לבין סדרת הספרים של פיליפ פולמן? מה אומרת הפיזיקה על אפשרות קיומם של יקומים מקבילים? ואילו רעיונות מדעיים מעניינים נוספים באים לידי ביטוי בסדרה? 
דפנה קירש - סטודנטית לרפואה, חברת האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה מזה כארבע שנים, חובבת פנטזיה מגיל 8 ומד"ב מגיל 12. הרצתה ב"אייקון" וב"עולמות" האחרונים, קוראת נלהבת של חומריו האפלים, נרניה והארי פוטר, יושבת ראש ועדת פרס גפן וכותבת תשבצים למגירה. 
טורין ופרודו, גורל דומה, גורל שונה/ עמרי אסקרלי
הבית של בילבו, 17:00-18:30
טורין, הגיבור של ילדי הורין, נראה לכאורה שונה מאוד מפרודו, הגיבור של שר הטבעות. בבחינה מדוקדקת יותר מסתבר שהדמיון רב על השוני, ופרודו הוא תמונת מראה כמעט זהה של טורין. בהרצאה נסקור את נקודות הדמיון ואת נקודות השוני ונגיע למסקנה חשובה על בניית הסיפור אצל טולקין ואלמנט המתח המתמיד בין המיתי למודרני.
עמרי אסקרלי - דוקטורנט לכימיה באוניברסיטה העברית, רוקח רעלים בזמנו החופשי וחבר במחתרת הטולקינאית הירושלמית. חוקר טולקינאי ותיק ומרצה בחסד עליון. הרצאתו הקומית "אמור בוגד והיכנס" הפכה לקאלט.
מרתון מספרי סיפורים
חדר סדנאות, 17:00-18:30

פונדק "המרק והמקק" קורא לכם ליהנות מטיב הסיפורים של קהילת הפנטזיה ב-MSN, שיועברו על ידי מספרים מוכשרים שינסו להרשים אתכם ולהכניס אתכם לתוך מחוזות הדמיון המופלאים ביותר בצורה יצירתית, כריזמטית ומהפנטת. ההנאה מובטחת!
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. מנחה: עידן בן שושן

הכול צפוי והרשות נתונה/ חנה קפויה
אולם קולנוע, 18:30-20:00
הנבואה בהארי פוטר: גזרת גורל ואמת מוחלטת, או נבואה שמגשימה את עצמה?
בהרצאה נבחן את שורשיהן של הנבואות הספרותיות, הנעוצים אי שם כבר בתנ"ך ובמיתולוגיה ומגיעים עד אגדות בנות זמננו, סרטים מודרניים וסיפורם של גיבורי-על רבים. מהי משמעותן של נבואות אלה, ומה אפשר להסיק מכך על הנבואה בהארי פוטר?
ההרצאה אינה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
חנה קפויה - סטודנטית לתואר מוסמך במידענות וספרנות (עובדת בספריית הטכניון) ובעלת תואר ראשון בתוכנית BA למצטיינים ובתיאטרון. חברת קהילת הארי פוטר לבוגרים ושגרירות סאנידייל בישראל ומנהלת שותפה בפורום חומריו האפלים בתפוז. חובבת מושבעת של ספרות השוואתית, והדבר ניכר בכל הרצאותיה. מרצה מטעם קהילת הארי פוטר לבוגרים.

שבע ממלכות ודרקון אחד/ אור ענבר גור-אריה
חדר הרצאות, 18:30-20:00
מוקד עלילת שיר של אש ושל קרח הוא הארץ המכונה "ווסטרוז", או "שבע המלכויות". ההרצאה תסקור את התהליכים שעברו שבע המלכויות בדרך לממלכה אחת ואת היחסים בין בתי האב והעמים השונים המרכיבים אותה, תוך כדי השוואות לאירועים מן ההיסטוריה שלנו. 

אור ענבר גור-אריה - חבר מזה זמן רב בקהילות שיר של אש ושל קרח, טולקין וחומריו האפלים. כתב הרצאה לכנס "עולמות" 2006 והרצה בעצמו ב"אייקון" האחרון. בזמנו החופשי כותב סיפורים, תסריטים ומחזות, ביניהם המחזה "שובו של סאורון" שהועלה ב"עולמות" 2005 והסרט "חומריו הבהירים" שיוצג בכנס זה. בשניהם השתתף גם כשחקן. 
יצורי אופל – האומנם?/ יניב סלע
הבית של בילבו, 18:30-20:00
לאור הירח יוצאים יצורים אכזריים וחסרי רחמים למסעות ליליים בשם ערכיהם, או ליתר דיוק – חוסר ערכיהם. בהרצאה נטיל ספק במה שתמיד חשבתם על היצורים האפלים ונשבור סטיגמות על כך שבבסיסם עומד רשע לא אנושי. ערפדים, אנשי זאב ואלפים אפלים לפתע אינם כליל הרשע, אלא יצורים מעוררי רחמים ופאתטיים.
יניב סלע - מנהל קהילת מיתולוגיה ב-MSN, וכמו כן מכור לפנטזיה אפלה ולסרטים ומוציא טור שבועי מקוון בנושא. פעיל בתחום משחקי התפקידים בארץ.
סדנת תרגום/ צפריר גרוסמן
חדר סדנאות, 18:30-20:00
מקצועו של המתרגם אפוף זוהר ותהילה נצחית, אך למעשה זוהי עבודה קשה מאוד שאינה מתאימה לכל אחד. האם אתם חושבים שיש לכם את זה? בואו ותנסו. הסדנה נועדה עבור המתרגם המתחיל שרוצה להיכנס אל עולם התרגום ועבור המתרגם המיומן שרוצה לשמוע כמה עצות טובות וטיפים מעניינים. לא צריך הכנה מוקדמת, וכל מי שירצה יוכל להציג בעיות שנתקל בהן, והן יתקבלו בברכה.
צפריר גרוסמן - מתרגם, כתב טכני בחברות ביטחוניות, סופר לעת מצוא וראש קהילת רומח הדרקון. קורא ספרי פנטזיה מגיל צעיר וחובב טריוויה מושבע. חוקר ספרות ה"עולמות המשולבים" האמריקאית ב-20 השנים האחרונות ואלוף הארץ ב"מקבילית המוחות" לשנת 1995.

הקרנה: חומריו הבהירים – הטרילוגיה האלטרנטיבית
אולם קולנוע, 20:00-21:30
ארבעה חודשים לפני צאת הגרסה המפורסמת ה"רשמית", קהילת חומריו האפלים מגישה לכם את הגרסה האלטרנטיבית שלה לטרילוגיית חומריו האפלים מאת פיליפ פולמן.
סוזי, מנחת תוכנית אירוח בטלוויזיה השואפת להיות כתבת רצינית, מזמינה לתוכנית שלה את הדמויות מן הספר חומריו האפלים על מנת להשיג מהן סקופ הנוגע לאירועי הספר. מכאן מתחילה להתגולל עלילה מטורפת ומשעשעת המבוססת באופן חופשי על הטרילוגיה של פולמן.
הסרט הוא הפקה של קהילת חומריו האפלים הישראלית, פרי עבודה קשה ומאומצת אך מהנה מאוד של למעלה משנה.
שעשועון קווידיץ'
חדר הרצאות, 20:00-21:30
כאשר המציאות מאלצת אותנו להישאר על הקרקע, כאשר הרצון החזק לשחק קווידיץ' עולה על היכולת, וספרי הארי פוטר הופכים לידע עצום במוחנו, נותר לנו לעשות דבר אחד בלבד – לשחק קווידיץ'!
קהילת הארי פוטר MSN מביאה אליכם את משחק הקווידיץ' הגדול של השנה. קבוצות של חמישה, מתחרים על התואר הנכסף - אלופי הקווידיץ' לשנת 2007! 
בשעשועון אין ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. מנחים: מתן זגרון, נדב קרישפין, משה חידרסקי



בסוף כולם מתו, חוץ מבני הלילית/ ארזה סטימצקי 
הבית של בילבו, 20:00-21:30
בני האדם ביצירתו של טולקין, כמונו אנו, אינם יכולים להתחמק מהמוות: הם בני תמותה, נגזר עליהם לעזוב את העולם לאחר זמן חיים קצוב, ארוך ככל שיהיה. ואם הידיעה הזו לא מספיקה, הם נאלצים להתמודד גם עם העובדה שלצידם חי גזע שאינו נידון למות – בני הלילית. כמה מייאש!
בהרצאה הזו ננסה לבדוק איך מתמודדות הדמויות ב"שר הטבעות", ובלגנדאריום הטולקינאי בכלל, עם המוות. איזו צורה לובש המוות בתודעת הדמויות השונות? מהן דרכי ההתמודדות איתו? האם המוות הוא כולו רע? מתוך הגישות השונות לסוגיית המוות שטולקין מעלה בפנינו, דרך דמויותיו, ננסה להבין גם איך ניתן להתמודד מול המוות בעולמנו שלנו. ואולי, מי יודע, אפילו נמצא קצת נחמה...
ארזה סטימצקי - חברה בקהילת טולקין הישראלית ובמחתרת הירושלמית. בזמנה הפנוי מתפקדת כרופאה מתמחה ברפואה פנימית.
סרט: C.S. Lewis: Through the Shadowlands  
אולם קולנוע, 21:30-23:00
סרט מופלא ורגיש המתאר את מערכת היחסים בין ק.ס לואיס, מחבר נרניה וחברו הטוב של טולקין, לבין ג'וי דיווידמן, גרושה אמריקאית. סיפור האהבה הכל כך בלתי אפשרי ביניהם הוא אחד המיוחדים שהתקיימו בעולם הספרותי בין סופר למעריצה, והוא זכה לגרסאות רבות על הבמה ועל מסך הכסף. הסרט מוצג לראשונה בגרסה הלא מקוצצת של ה-BBC. אורך הסרט: 90 דקות. כתוביות באנגלית.
חידון הנשר והמטאטא
חדר הרצאות, 21:30-23:00
אחד האירועים המרתקים של הכנס, שנערך באופן מסורתי כבר שלוש שנים! מדובר בטורניר טריוויה מעניין ומשעשע על יצירותיו של ג'.ר.ר. טולקין ועל ספרי הארי פוטר, שייערך בין קבוצות של חברים משתי הקהילות. הקהל מוזמן לעודד וליהנות מהאירוע!
בחידון אין ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. יוצרי החידון: טל כץ ועדי פלדמן
רן ואמינוב בדרכים/ רן בר-זיק ואילן אמינוב
אולם קולנוע, 23:00-00:00
רן ואמינוב יוצאים שוב למסע אל תוך הקהילה הטולקינאית. בתוכנית האמנותית נראה סרט תיעודי שלם על הקהילה הטולקינאית בכיכוב שני המופרעים ואורחים הזויים נוספים, קטעים מומחזים מתוך המיתוסים המטורללים ביותר וכמובן, כמיטב המסורת, מיטב ההודעות המטומטמות שיש בפורום ותחרות הדוא"ל המטומטם ביותר. הזדמנות נדירה להיחשף לקאלט מטורף ומצחיק במיוחד.
רן בר-זיק ואילן אמינוב - מייסדי וחברי פורום מא"ש הידוע לשמצה. אנשי הייטק, חוקרי טולקין ואנשים מכובדים ביום. עכברי פאבים בלילה.
המבנה החברתי של עולם הקוסמים/ ג'ניה קוזלוב
חדר הרצאות, 23:00-00:00
כאשר נער או נערה בעולם הקוסמים מסיימים את לימודיהם, מה מחכה להם בעולם שבחוץ? איזו חברה הם עומדים לפגוש, ואילו אופציות עומדות לרשותם? בהרצאה ננסה למפות את חברת הקוסמים, לשער כיצד היא נוצרה במתכונתה הנוכחית ולראות אילו תפקידים חברתיים יכולים קוסם או קוסמת צעירים לאייש. אזהרה! ההרצאה מכילה ספוילרים לספר השביעי של הארי פוטר.
ג'ניה קוזלוב - עובדת הייטק שבזמנה החופשי עוסקת במחקר הפוטריסטי בהקשרים מגוונים כדת, פמיניזם ומיניות. בכנסי "מיתופיה" הקודמים הרצתה על הנושאים "האם ספרי הארי פוטר יכולים להיחשב כספרי ילדים" ו"האם יש קשר בין ספרי הארי פוטר לפסוק 'מכשפה לא תחיון'". מרצה מטעם קהילת הארי פוטר לבוגרים.

