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LEIA: Sanoit jääväsi. Mitä tapahtui? 
HAN: Ord Mantellissa näkemämme palkkionmetsästäjä sai minut muuttamaan mieleni. 
LEIA: Tietääkö Luke? 
HAN: Hän kuulee, kun palaa. Älä katso minua noin. Saan joka päivä uusia palkkionmetsästäjiä perääni. Niitä 
on kohta liikaa, ellen pian maksa Jabballe. Luotaimia, gank-tappajia ja ties mitä muita. Minun on päästävä 
pois palkkionmetsästäjien listalta ennen kuin menetän henkeni. 
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Kauan ennen kuin Han Solo törmäsi ord mantellillaiseen palkkionmetsästäjään ja mandalorialaiseen 

superkommandoon Boba Fettiin, Jabba Hutt oli lähettänyt Hanin perään Greedon, päättäväisen 

palkkionmetsästäjän, jonka piti periä corellialaisen salakuljettajan velat. Tarinan mukaan Greedo törmäsikin 

Solon aseeseen ja Jabba jäi nuolemaan näppejään. 

Greedon hahmo esiintyi 40 vuotta sitten Star Warsin Episodi IV:ssä. Roolissa oli brittiläinen näyttelijä Paul 

Blake. Blake aloitti näyttelemisen 1960-luvulla suositussa tv-sarjassa Crossroad ja on esiintynyt 

lukemattomissa elokuvissa, tv-sarjoissa ja teatteriproduktioissa, tehden hyvin monenlaisia rooleja, kuten 

esimerkiksi esittänyt Macbethiä. Tästä huolimatta Paul Blaken nimi yhdistetään aina ensin George Lucasin 

avaruussaagaan ja mieleen tulevat vihreät kasvot, joiden kantaja etsi Han Soloa Mos Eisleyn kanttiinista. 

Paul Blake on yksi Hoth-Conin kutsuvieraista.  

Toinenkin kutsuvieras liittyy Jabba Huttiin. Femi Taylor, brittiläinen näyttelijä ja tanssija esitti kaunista 

twi’lekiläistä orjaa, Oolaa, joka päätyy syödyksi intergalaktisen gangsteriniljakkeen raivokohtauksen takia. 

Taylor aloitti näyttelemisen vuonna 1980 Menahem Golanin ohjaamassa musikaalissa The Apple ja sai vain 

vuotta myöhemmin kiinnityksen Andrew Lloyd Webberin produktioon Cats. Femi Taylor saapuu 

kolmanteen Hoth-Coniin kutsuvieraana. 

Osallistujat pääsevät tutustumaan organisoidun kysymys- ja vastausosion kautta tarkemmin näyttelijöiden 

uriin. Näyttelijät antavat myös nimikirjoituksia kaikille halukkaille. 

Star Wars -teema jatkuu elokuvan muodossa. Hoth-Con 2017 ylpeänä esittää ensimmäisenä Suomessa 

dokumentin Under the Radar: The Mike Edmonds Story, jonka on ohjannut Simon J. Frith. Star Wars-fanit 

tuntevat Mike Edmondsin roolistaan Logray-nimisenä ewokina Episodi VI:ssa. 

Edmonds on näytellyt lukuisissa elokuvissa, TV-sarjoissa ja teatteriproduktioissa, kuten esimerkiksi Rosvoja, 

rosvoja (myös Aikavarkaat), Kuka viritti ansan, Roger Rabbit?, the 10th Kingdom ja  Maid Marian and Her 

Merry Men. 
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Kaikki Hoth-Conin näyttelyt liittyvät Star Warsin maailmaan vaikkakin ne esittävät sen osittain uudesta 

näkökulmasta. Veera Pirilä esittää hahmot kubistisella ja surrealistisella tyylillä. Hänen vaikuttavat 

maalauksensa eivät todellakaan jätä ketään kylmäksi. Janne Mällinen taas luo Star Wars -hahmoja 

luodakseen tapahtumia, jotka olisivat voineet tapahtua elokuvissa. Todellisuus ja lelut kohtaavat 

ennennäkemättömällä tavalla. Molemmat taiteilijat ovat mukana Hoth-Con 2017:ssa. 

Viikonlopun aikana on kaksi paneelikeskustelua: Star Wars’ 40th anniversary: The history behind La Guerra 

de las Galaxias in Spain, the film nobody wanted to release ja The Star Wars newspaper strips: The missing 

link in the George Lucas’ galactic universe.   

Tarjolla on myös lautapelikisoja (X-Wing miniatures ja Hoth battle). Jos haluat oppia heiluttamaan 

lasermiekkaa kuin oikea jediritari, Ludosport Academyn henkilökunta auttaa sinua. Jos taas haluat rakentaa 

oman robotin, mene BB-8 Builders Clubin osastolle. Voit saada hyviä vinkkejä! 

Ihminen ei elä pelkällä Star Warsilla, eikö vaan? Hoth-Con 2017:ssa on tarjolla myös fantasiaa, sci-fiä ja 

supersankareita. Esitämme Emil Sallisen lyhytelokuvan Might. Elokuva on saanut vaikutteita Apocalyptosta, 

Taru sormusten herrasta Edgar Rice Burroughsin Barsoomista, ja on voittanut useita kansainvälisiä 

palkintoja. Emil Sallinen osallistuu paneelikeskusteluun ja katsojat voivat kysyä lisää elokuvasta. 

Hoth-Conissa näet Suomen ensimmäisen supersankarielokuvan, Rendelin. Rendel on kostonhaluinen ja 

tarina nojaa skandinaaviseen perinteeseen. Ohjaaja Jesse Haaja ja käsikirjoittaja Pekka Lehtosaari ovat 

paikalla kertomassa elokuvan tekemisestä. Kirjailija Laura Luoto esittelee kirjansa Suoja-Kaupungit ja paluu. 

Tämä on kirjasarjan ensimmäinen teos ja se on päässyt arvostetun Kuvastaja-kilpailun finaaliin. Kirjailija 

puhuu ajatuksistaan kirjasarjan takana From Cyberpunk to Fantasy and Beyond -paneelissa.  

Hoth-Con 2017 pyrkii olemaan tilaisuus, jossa kävijät voivat fanittaa George Lucasin universumia, sci-fiä ja 

fantasiaa. Onko parempaa tapaa kuin järjestää cosplay-turnaus, jossa voit esitellä muille, millainen sankari 

tai roisto sisääsi kätkeytyy. Turnauksen tuomarina toimivat Johnnie Saare 501st Legion: Nordic Garrisonista, 

Mark Liljeberg Rebel Legion: Nordic Basesta ja tunnettu cosplayeri Noora Cosplay.  

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä Hoth-Con 2017:ssa on monia yrityksiä, jotka myyvät sci-fi-, fantasia- ja 

steam-punk -tavaraa. Bard & Jesteriltä löydät upeita luomuksia, jotka ovat kuin Joe Benitezin Lady 

Mechanikalla. Heidän tyylinsä yhdistelee teknologiaa ja viktoriaanista muotia. Toy Villain Sweden ja Head 

Hunter Store myy vintage toimintahahmoja ja pienoismallipakkauksia ja esittelee myös lelukeräilyn uusia 

tuulia. Poromagia ja Hiidenpeli tuovat mukanaan lautapelejä tai pöytäroolipelejä, joiden kanssa viihdyt 

varmasti. One Eye Tattoosta voit saada neulalla ja musteella mukaasi pysyvän Star Wars -muiston. Jos 

haluat jännitystä elämääsi, kokeile uskomattomia chilikastikkeita REDD Skull Hotsaucen osastolla. 

Hoth-Con 2017 saa myynninedistämistukea Pohjoismaiden suurimmalta sci-fi-festivaalilta, Night Visions 

International Film Festivalilta ja Fantasiapeleiltä, joka on yksi Suomen suurimmista pöytäroolipelien ja 

sarjakuvien myyjistä. Se on erikoistunut roolipeleihin, Warhammeriin, mangaan, sarjakuviin ja muihin 

tuotteisiin. Copy-Set Digitaalinen Painotalo sponsoroi Hoth-Conia.  

Hoth-con 2017, Suomen ainoa Star Wars -tapahtuma avaa ovensa yleisölle lauantaina 2.12.2017 

KULTTUURIAREENA GLORIASSA osoitteessa Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki. 

Aikataulu: Lauantai 2.12.2017: 11.00 – 18.00 

                   Sunnuntai 3.12.2017: 11.00 – 17.00 

www.hothcon.fi 

 

http://www.hothcon.fi/
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Twitter and Instagram: #hothconfinland #hothcon #hothcon2017 
https://www.facebook.com/events/116501175505122/ 
 

Lisätietoja ja vieraiden ja yritysten haastattelupyynnöt sekä kuvakyselyt osoitteesta 

munecosenaccion@gmail.com 

 

 

 
MUÑECOS EN ACCIÓN. PR and management of events   
Rahakamarinportti 1 G 15 ‐ 00240 Helsinki. Finland  
▪ +358400166916   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Wars © Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. Text, any related names, characters and illustrations for Star Wars universe are © 2017 

Lucasfilm Ltd. HOTH CON AT-AT logotype © 2017 Muñecos en Acción. HOTH CON AT- AT Logotype © Judith Gómez Martín, 2017. 

mailto:munecosenaccion@gmail.com

