
DEMOSCENEN 

Forvantningarna var stora da The Party gick 
av stapeln for sjunde gangen. Etter partyt 1996 
med underrubriken <<The end of an era)) trodde 
manga att det skulle vara det sista The Party. 
Liknande rykten spreds samtidigt om Assem
bly '97 och folk borjade att bli bekymrade. 
Skulle detta betyda slutet pa de riktigt stora 
datorfesterna? Lyckligtvis arrangerades bade 
Assembly och The Party igen - men kunde 
TP7 leva upp till namnet- THE Party? 

I AV CHRISTER STRAND 

Turen ned gick stralande. Baten 
fran Larvik tog sex timmar och 
efter over ett halvt dygn med tag. 
bil och bat. kom vi till Messecen
ter Aars - samma hall som det 
ursprungliga TP avholls i. En sak 
kan i alia fall sagas om TP. det 
avhalls ju inte exakt i nagon 
varldsmetropol. 

. I demoscenen 
Forra gangen jag var pa TP 

var 1995 och den gangen var det 
i Fredericia i Danmark. Bagge ar 
smastiider och bagge ar f6rh81-
landevis trista platser. Det for
sta som motte oss nar vi kom in i 
ha llen var en reception med sar
deles trevliga manniskor. Det vi ii 
saga hiir var det inte bara en. 
utan tre hallar! Jag har Fiht hora 
fran flera hall att manga menar 
att detta fungerar biittre an t ex 
pa TG eller ASM. dar det istallet 
ar en gigantisk ha ll . men jag vet 
inte riktigt om jag kan halla med. 
De argument jag har hort har va
rit att det inte blir sa mycket ova-
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sen. au man kan anvanda de oli
ka hallarna till olika intresse
grupper (t ex sceners i en ha ll. 
folk som spelar spel i en an nan 
hall och fo lk vars st6rsta gliid je i 
livet ar att re sa till Da nmark en 
helg fO r att se pa porrbilder pa 
sin bildskarm i en tred je hall) 
och atL man kan ha en <<rolig 
hall>>, en << Compo-hall>> och en 
«allt-mojligt-hall>>. I teorin later 
ju detta valdigt kackt och bra. 
men jag tror anda intc att jag 
riktigt kan halla med. Enligt min 
mening far man en biittre party
kansla med en hall och aven om 
alit ovasen kan La kal pa fo lk med 
svaga nerver ar deL ju nagot som 
hOr til l. 

OOH BABY, ARE YOU 
AS HOT AS I AM? 
Medan vi ar inne pa detta med 
hallar sa kan jag inte lata bli att 
namna att TP7 hade samma fe l 
som arets ASM. det var kokheu 
inne i hallen. Vi var placerade i 
Hall 2 och utan att jag ska utta la 
mig fOr mycket om de andra tva 
hallarna sa fick jag intrycket att 
tillstandet var i stort sett det
samma dar. Gransen fOr hur 
lange man kunde uppehalla sig i 

hallcn utan att svimma blev mer 
och mer begransad och fOrsokte 
man ga ut ror att fa lite luft sa 
var det som att komma fran Syd
europa till Sydpolen. Jag ska inte 
spekulera alltfOr mycket i vad 
som var orsaken till detta. men 
jag kan inte fOrsta att inte mer 
vikt laggs vid att losa det. nar 
det trots ali t ar nagot som angar 
varenda manniska som befinner 
sig pa partyt. 

11Ano.8 OF 1HE WORLD 
Det var inte direkt brist pa lang
vaga gaster. Mitt intryck var att 
det fanns folk fran i princip var
enda nation i varlden som har en 
seen. Detar ganska imponeran
de att fo lk rescr fran t ex USA 
till Danmark bara fOr att vara 
med pa ett datorparty. 

Som vanlig var det ett land 
som utmarkte sig. De som har 
var it pa nagra stOrre parties bor
de veta tam ligen val vilka jag pra
tar om- finnarna. Fin land ka llas 
av manga det basta scen-landet i 
varlden och det fOrstar jag. Sce
nen i Fin land ar inte bara en hob-
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by, det ar ett slags absurd ku ltur 
som huvudsakligen gar ut pa att 
gora en massa fracka produktio
ner fOre partyt och sedan liimna 
in dem direkt nar partyt bOr jar. 
Darefter bestar deras party av 
att dricka. dricka och sa garna 
dricka lite till. For au inte helt 
ta livet av den finska turismen 
tror jag au jag ska lata bli att 
beratta om alit det sjuka som fin
narna tog sig fOr under sitt Dan
marksbesok. men jag kan i alia 
fall avs loja att det inte va r li te . 

Som gradde pa moset vinner 
ocksa finnarna mer an sin be
skarda andel av de parties de del
tar pa (se Lex TG. dar demo
compon de tre senas te aren vun
nits av fi nnar) och deL trots att 
de sallan sa mycket som ror en 
dator under hela par tyt. Hang 
med bara. nas ta gang du ar pa 
ett storre party och hOr att na
gon vralar <<Perkele>> eller <<Vittu>> 
sa fOrstar du tam ligen snabbt vad 
jag pratar om! 

FRmDSPROBLEM? 
En annan typ av deltagare som 
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ocksa utmarkte sig lite for myck
ct ar nagra av dem jag namnde 
tidigare- den typen av deltagare 
som reser land och rike runt for 
att rigga upp sin utrustning i en 
hall och sedan sitta tre dagar i 
strack och inte gora annat an att 
beskada och kopiera porrbilder. 
Om jag ska vara lite hard sa viii 
jag nog saga att det ar de har 
manniskorna (till skillnad fran de 
som faktiskt gor nagot kreativt) 
som ar de riktiga datornordarna 
i ordets negativa mening och gu
darna ska veta att det inte var 
nagon brist pi\ dem. !bland kun
de det verka som om sa manga 
som halften av alia deltagare hi:ir-

PC DEMO: Unreal/Pulse 
tog hem forstaplatsen. 
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de till den har kategorin. DeL ar 
lite som ar sa stamningsdodande 
som att sitta under en campo, 
med alit I jus av och tusentals for
vantningsfulla manniskor om
kring dig som koncentrerat stir
rar pi\ storbildsskarmen och tva 
meter bart sitter en tont som spe
lar 2 Unlimited pi\ full volym och 
hackar pa siLt tangentbord. Kan
ske det va r dessa manniskor som 
gjorde att temperaturen i hallen 
blev sa hog? Get a life. sager jag 
bara! 

TRE PA Ell GANG? 
Men det gar val inte? Att ha ett 
party uppdelat i tre hallar. men 
med bara en storbildsskarm kan 
ge vissa problem och detta insag 
organisati:irerna lyckligtvis INN
AN partyt startade. Hallarna 
hade varsin storbildsskarm. och 
den man fann i Hall1 (ocksa kand 
som <<COmpo-hallen>>) var ni\got 
av det mest imponerande jag har 
sett. Antligen ett start party som 

faktiskt Iyckats halla sitt Iofte om 
en storbildsskarm som faktiskt 
gjorde skal for sitt namn. Tydlig 
bi ld och harligt ljud var en blyg
sam beskrivning av com po-vis
ningen. men det var inte alit. 
Compoerna i sig gick i det nar
maste prickfritt. det va r bara ett 
enda PC-demo som inte kunde 
koras som det skulle och det var 
det norska rECTUM cAUDA-de
mot << Blue MaxweJ,, som inte fick 
igang Ijudet. 

Intra- och demo-campo holl 
en otroligt hog standard och jag 
har inte upplevt nagot liknande 
sedan TP5. Detar tydligt att folk 
anser det ska vara lite extra inn
an man kan Iamna in en produk
tion _pa The Party. 

Annu har jag inte lyckats val
ja nagon favorit bland alia bid rag, 
men jag kan namna de produk
tioner som skiljde sig fran mang
den. Det forsta som fick mig att 
rata pa ryggen och oppna ogo
nen var att flera kanda Amiga-

INGEN ROK UTAN .. . : 
0 /yckor hiinder sa 18tt, 
men den hiir killen och 
hans ask8dare 18t sig 
inte upphetsas ... 

namn aterfanns i demo-compon. 
Veteraner som Polka Brothers. 
Melon och Rednex kan inte vara 
okanda ens fi:ir den gronaste inom 
Amiga-scenen och alia dessa 
stallde ocksa upp med ett demo . 
Speciellt Melons demo (som var 
ett samarbete med Pulse och som 
ocksa vann demo-compon) orsa
kade en mangd tappade hakor 
med nagra av de kanske mest 
avancerade 3D-scener nagonsin 
i ett PC-demo. 

Dessutom har det varit myck
et snack om ett demo vid namn 
<<Kolme Pienta Pukkia>>- eller pa 
god svenska <<Tre sma getter>>. 
Detta ar helt en kelt aventyret om 
De tre bockarna Bruse. lite om
skrivet och med en reja! dos hu
mor. Dessutom introducerade 
den har demon en typ av shading 
jag aldrig sett tidigare och som 
var mycket snygg. 

JAG VILL OCKSAI 
Alit tyder fi:ir tillfallet pi\ att The 
Party kommer att arrangeras 
aven i ar. for imponerande 8:e 
gangen i rad. Och jag kan inte 
annat an rekommendera alia och 
envar att aka dit- det ar en upp
levelse som inga ord jag skriver 
har riktigt kan beskriva. TP7 slar 
ut de fiesta parties jag varit pi\ 
och det borjar bli nagra stycken 
nu. Viii du veta mer sa ga till 
http://www.theparty.dk. Viii du 
ha produktioner fran TP7 sa re
kommenderar jag att du hamtar 
dem pi\ ftp://ftp.arosnet.se/ 
demo/demoffP97. ftp://ftp . 
hornet.org/.20/demos/inco· 
ming!fP97 eller pa CountZero 
BBS (+47-22519749). 

Mot upp pi\ TP8. jag kan ga
rantera att du inte kommer att 
angra dig! 
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