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27 I 28 D’ABRIL’19

36 hores “NON STOP”

DE 10 A 20 H

CARPA POLIVALENT

EL SORRALET

dissabte 27
dissabte 27
dissabte 27

hora
10 h
11-15 h
12-14 h
14-16 h

espai
Videojocs
Escenari
Escenari

16-17 h

Escenari

16-17 h

Japo

16-20 h

Jocs taula

16-20 h

Jocs taula

16-20 h

Jocs taula

17-18 h

Escenari

17-19 h

Rol

17-22 h
18-19 h

Videojocs
Japo

18-20 h

Escenari

19-20 h

Japo

20-23 h

Jocs taula

activitat
Obertura portes
Torneig "Dragon Ball Fighters" (Nintendo Switch)
Torneig "PvP Pokemon Go"
Passarel·la i exhibició Cosplay
Exhibició en la qual tots i totes les cosplayers que ho desitgin
podran lluir les seves customitzacions. Hi haurà premis!
Conferència rol
Xerrada per introduir-se al món dels jocs de rol, aprendre a jugar
i a viure la teva pròpia aventura. Col·labora Club de Rol Valhala.
Taller origami ikebana
Activitat per elaborar art floral a través de la papiroflèxia.
Subbuteo
Joc de futbol taula per a dues persones.
De 16 a 18 h per aprendre a jugar i de 18 a 20 h torneig.
Scrabble en català
Joc de construcció de paraules en català.
Col·labora l'Oficina de Català de Montornès del Vallès.
Escacs
Partides lliures d'escacs. Col·labora Club d'Escacs de Montornès del Vallès.
Aprèn a jugar al "Canción de Hielo y Fuego, el joc de miniatures"
Joc inspirat en la saga de Game of Thrones en el que s'exposa a les
persones jugadores davant enormes exèrcits de Ponent perquè intentin
ser vencedors de la Guerra dels Cinc Reis.
Aprèn a fer la teva fitxa de personatge
Espai per crear el teu propi personatge de Dungeons & Dragons i
preparar-lo per a l'acció. Col·labora Club de Rol Valhala.
Torneig "Call of Duty IV" (Play Station 4)
Quiz Openings Anime
Concurs de preguntes sobre les cançons més famoses de l'anime.
Seràs capaç d'endevinar-les totes?
Show "Charlando incluso de videojuegos"
Xerrada amena, improvisada i, sobretot, amb molt d'humor
a càrrec dels youtubers i gamers Víctor Matute (Pazos64)
i Eric Rodríguez (Leyendas y Videojuegos).
Taller Manga
Taller per aprendre les nocions bàsiques de dibuix Manga.
Torneig "Room Escape de taula"
Per participar cal ser mínim 2 i màxim 5 persones per grup
(en cas d'overbooking es prioritzaran grups grans).

dissabte 27
diumenge 28
diumenge 28
diumenge 28

hora
22-23 h

espai
Escenari

23-02 h
00-02 h

Videojocs
Japo

02-06 h

Jocs taula

02-08 h

Escenari

06-10 h

Jocs taula

10-12 h

Escenari

10-13 h
12-13 h

Videojocs
Escenari

12-15 h
12-15 h
13-15 h

Japo
Jocs taula
Rol

15-16 h

Japo

16-18 h

Jocs taula

16-19 h
17-18 h

Videojocs
Japo

17-19 h
19-20 h

Escenari
Escenari

activitat
Entrevista a iñigo Montoya (Got)
Trobada amb l'entrenador d'esgrima de l'elenc de Joc de Trons
i extra de la sisena temporada de la sèrie.
Torneig "FIFA 19" (Play Station 4)
Karaoke Japo
Activitat per cantar tota mena de cançons japoneses.
Jocs de taula i de rol durant tota la nit
També pots portar els teus propis jocs!
Marató de Game of thrones
Projecció durant tota la nit de capítols de la setena
i vuitena temporada de la sèrie.
"Desayuno con cartas"
Partides de jocs de cartes amb esmorzar a càrrec de l'organització
i fins a exhaurir existències.
Aprèn a jugar al Catan
Master class per aprendre a jugar al Catan.
Torneig Brawl Stars (app)
Presentació novel·la "Agua de ceniza" d’Alexandre Plaza
Presentació i taula rodona per parlar amb l'autor sobre el procés
d'elaboració del llibre des de la idea inicial fins a la publicació.
Taller cuina oriental amb "Wok on the road".
Torneig Catan
Aprèn a fer la teva fitxa de personatge
Crea el teu propi personatge de Dungeons & Dragons
i prepara'l per a l'acció. Col·labora Club de Rol Valhala.
Conferència Cosplay
Tant per iniciats com per a habituals en el Cosplay, trucs
i altres consells de gent experimentada en l'àmbit!
Exhibició "Scythe" Joc de taula en directe.
Joc ambientat en una realitat parel·la als anys 20, en el que les persones
jugadores intentaran reclamar les seves terres a la ciutat-estat de
"La Fàbrica" amb ajuda dels treballadors i robots anomenats "mechs".
Torneig "Rainbow Six Siege" i “super smash bros” (PS4 i Nintendo Switch)
Quiz K-POP
Concurs de preguntes sobre les cançons més famoses del Pop Coreà.
Torneig PvP Pokemon GO
Entrega de premis i cloenda

Activitat otaku

Activitat videojocs

Activitat especial

Inscripció prèvia

Activitat rol

Actvitat jocs de taula

Places limitades

No t’ho perdis!

altres activitats “molonas” durant tot el dia
soft combat: Jocs de batalla, batalles simulades
i tir amb arc a l'espai exterior.
Espai lliure de jocs de taula amb més de 30 jocs de taula per provar.
expo Videoconsoles antigues: Nintendo NES, Super Nintendo,
Play Station 1, Nintendo Game Cube i Sega Megadrive.
Espai Japo Dance: Màquina de ball amb tota mena de cançons.
Food truck asiàtica amb menjar boníssim!
z-INFECTION un laboratori i l’apocalipsi zombie
a punt de començar. T’atreveixes? (Preu: 5€)
Servei de canguratge dissabte de 16 a 20 h
amb possibilitat de diumenge a la mateixa hora.
Les inscripcions es faran al Punt d'Informació
foam - fESTIVAL D’OCI
ALTERNATIU DE MONTORNES
FOAM.MONTORNES@GMAIL.COM
@FOAM.MONTORNES

