
Demogruppen pimp har hittills- ett ar efter 
starten- hun nit med att ge ut tva intros, tva 
demos och en hog moduler, grafik och andra 
smasaker. TEKNOs medarbetare Christer 
Strand, som ocksa ar medlem i pimp, berattar 
har om hur gruppen kom till. I kommande ut
gavor av TEKNO kommer vi att presentera 
flera skandinaviska demogrupper. Sand oss 
garna tips och info om grupper vi bor ha med! 

I AV CHRISTER STRAND 

Jag valjer att oppna med pimp 
eftersom jag sjalv ar medlem, 
men fler grupper. som jag inte 
ingar i kommer naturligtvis att 
fOija darefter. 

I demoscenen 
Pa 80-talet var detta att halla 

pa med data en sport som var i 
det narmaste tabu, man kunde 
inte fa nagon gladje av att sitta 
framfOr en skarm och trycka pa 
nagra knappar med mindre an 
att man tankte binart och sag ut 
som en tOnt. Saar det inte Iiingre 
och tack och Iov fOr det. Du kan 
inte Iangre ga pa gatan och p!Ots
Iigt tvarstanna. peka pa en man
niska och utbrista: «Han dar, 
HAN sysslar med data.» Data har 
efterhand gatt over till att bli an
sett som ett verktyg fOr utveck
Iing av fantasin, som egentligen 
vern som heist kan anvanda sig 
av. Och det ar just detta som 
pimp gor och har gjort ett bra 
tag nu. Medlemmarna har sitt 
fOrflutna i grupper som Maak, 
Proxima, tpolm , Index, 
Sublogic och Contraz. 

PIMP I PRAKTIKEIII 
Konceptet pimp fOddes fOr ca ett 
ar sedan, efter att Kim Erikssen 
och Sveinung Pedersen (Oce och 
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Soda) vantrivdes i grupperna de 
var med i och sattet de drevs pa. 
De ville skapa nagot nytt och 
innovativt. Kort efter blev Kay 
(Roma). Monica (Mone), Raven 
(Kalla) och Gustav (Zauron) 
pimpare, men dar var det stopp. 

Tills en dag i maj 1997, da 
Kim bestamde sig fOr att gora 
inte bara ett, utan tva intron pa 
mindre an en halv vecka och 
plotsligt bOrjade pimp att skapa 
sig ett namn utanfOr Norges gran
ser. De narmsta manaderna blev 
det stiltje igen, men detta skulle 
rorandras under hOsten. 

Pa kort tid blev Tommy, Hans 
Petter, Lars Kristian, Lene och 
jag (Focus. Hezze. Tuna, Tiki och 
Yitzhaq) medlemmar och den fOr
sta demon av pimp skapades -
Cuba! Inte mer an tva dagar be
hOvdes fOr att gora den, nagot 
som inte hade varit mojligt utan 
tatt och bra samarbete. Demot 
gjordes och sliipptes pa Distance 
'97 som hOIIs under hOstlovet i 
Oslo och slutade pa andra plats. 

G.iJIGET 
I skrivande stund ar pimp: Kay 
Erikssen, Kim Erikssen, Gustav 
Espenes. Lene Farstad Furulund, 
Hans Petter Harveg, Lars Kris
tian Harveg, Kalla Kananen, 
Sveinung Pedersen, Christer 
Strand, Monica Wendelborg och 
Tommy Wendelborg. Aidern ar 
15-19 och vi studerar inom elek
tronik, formgivning och allmant. 

PIMP: Fran nederst till 
vanster: Yitzhaq, Oce, 
Zauron, Focus, Mone, 
Hezze, Tuna och Roma. 
Dessvarre var det omojligt 
att fa Soda och Raven med 
pa bilden. da Soda var pa 
semester i Turkiet och 
Raven bor i Finland. 

Intressen bestar av saker som 
skateboarding, snowboarding, 
graffiti, fester, musik, teckning 
och dans. fOr att namna nagra. 

FRAMTIDSPI.Ar.ER 
En stor del av tankegangarna 
bakom pimp ar samarbete. Det 
ar darfOr naturligt att det ar fler 
projekt pa gang som samlad 

grupp, men ocksa enskilda per
saner sysslar med lite av varje. 
Vi kan bl a avs!Oja att Gustav hai
ler pa med en CD som ska vara 
klar nar du laser detta, mer info 
om denna kan du fa genom att 
maila zauron@countzero.bbs. 
no. Hans Petter hailer pa med 
ett Super Mario-Iiknande spel och 
en tutorial-serie fOr Pascal, 
medan Kim och Kay bilda jobbar 
vidare med var sin 3D-engine. 

Tillaggas kan att det i skri
vande stund redan Jigger en demo 
klar fOr att sliippas och denna ar 
ganska sakert ute nar du Iiiser 
detta. Med andra ord, det sker 
lite av varje! Aven om pimp be
star av folk som har varit pa sce
nen i manga ar sa betyder det 
inte att det ar folk som har blivit 
obehagliga, eller tvartemot. 
Gruppen ar ju fOrhallandevis ny 
och meningen har hela tiden va
rit att samla folk som har talang, 
erfarenhet och som ar aktiva. 

MER INFO 
Kim och Kay skoter Twins BBS i 
Norge och tillsammans har vi 
ocksa en anonym FTP-server pa 
ftp://scene.ml.org och filer 
fran pimp kommer du att hitta i I 
groups/pimp. Det finns ingen 
pimp-hemsida annu. men om du 
viii na oss sa kan du skicka e
post till adressen pimp@count 
zero.bbs.no. 
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t d 'par&y 
«lambt med ftlt- men pA 

rollgt BAtt. Det Ar lite svArt 
mrklara. men pA nAgot sAtt 

sA ldinns Birdie som en trevlig 
kontrast till stora partyn som i 
stAllet fOr att vara samllngsplat
ser for scenfolk blivit nAgra sorts 
demo-OS med all den kommersi
alism och avsaknad av riktig 
scen-kultur som detta innebar. 

Vi anlande till partyt vid 6-
tiden pa fredagskvallen & det ftir
sta som slog mig var att den mat
sal i Thunmansskolan i Knivsta 
(mellan Uppsala och Stockholm) 
dar partyt hi:ills redan var full av 
deltagare! Det var minst sagt 
trangt och lite svart att hitta plat
ser aven om det till sist IOste 
sig. Arrangorerna hade van tat sig 
runt hundra besokare och att det 
hade kommit nastan dubbelt sa 
manga medfi:irde att propparna 
gick med jamna mellanrum. Ef
ter nagon timme lyckades dock 
arrangorerna fa fart pa det hela 
och under resten av partyt fung
erade stromfi:irsor jningen tamli
gen problemfritt. 

Forsta kvallenlnatten hande 
inte speciellt mycket utan man 
gick mest runt och traffade gam
la kompisar (eller skaffade sig 
nya, om man var ny pa scenen). 

En positiv sak jag lade mar
ke till var att andelen Quake-spe
lare var ovanligt lag i jamfi:irelse 
med andra partyn jag varit pa 
vilket antagligen berodde pa det 
enkla faktum att inga Quake-com
pon stod pa schemat. 

Under lordagsmorgonen an
vandes projektorn till filmvisning, 
bl a visades det 
tecknade Turt
les-filmer (!) 

Schepe (som Jag 
INTE och som absolut 
INm Ar m d I NERDS 'R' US') 
Sedan var det dags fOr det klas
slska compot som gjort Birdie 
unlkt: kast-compot. vilket gAr ut 
pa att alia som viii delta fAr 
siAnga datorer. harddiskar. tang
entbord och bildsldirmar tills de 
ar helt sonderslagna. Detta ar 
nog det enda compot dar ingen 
vinnare utses och inget pris ut
delas. men trots detta var det ett 
av de roligaste. Jag var dock lite 
nervos inftir att kasta da jag pa 
det senaste Birdie-partyt slangt 
en harddisk som rakat Ianda rakt 
pa arrangorernas plats (de hann 
som tur var hoppa undan). 

En trist handelse var att Pho
bia som jag satt bredvid spelade 
sin musik pa en ljudvolym manga 
nivaer over smartgransen. Aven 
organisati:irerna (!) hangav sig at 
detta omogna beteende och det 
var sa ilia att jag tvingades flytta 
ut i hallen fOr att kunna fa lite 
arbetsro. Det ar forsta gangen 
jag flyttat narmare Syntax Ter
ror pa grund av oljud! 

Pro jektorn var inte av basta 
kvalitet. men det loste sig genom 
att Snuskis (huvudarrangor av 
Remedy-partyna) kom dit med sin 
beromda projektor som gav myck
et battre bild. Efter det bi:irjade 
Basic-compot med en del bra och 
humoristiska bidrag. 

Deadlinen for demo-compot 
var fran bi:irjan klockan 10. men 
som vanligt var det <<Birdie-dead
line» vilket innebar att deadlinen 
ti ll slut var precis innan demo
compot bi:irjade. narmare be
stamt 20:00. Demo-compot vanns 
av gruppen Extreme Command. 
Jag maste dock iiJedge att jag 

saknade ett riktigt oseriost
men roligt - lamdemo som 

DEMOS: Bilder fran demos 
som visades pa BirdieB. 

det brukar finnas sa manga av 
pa Birdie. 

En anmarkningsvard sak med 
Birdie ar att de brukar ha myck
et mer prispengar an manga av 
de sti:irre demopartyna i Sverige 
som t ex Remedy och Dream
Hack. och denna gang var inget 
undantag. Totalt delades det ut 
10 000 kronor i prispengar. 

Wild Compot agde rum vid 
midnatt och efter det anvande 
Phobia fOr en gangs skull sin hi:ig
talaranlaggning till nagonting po
sitivt genom att ordna ett karao
ke-compo dar alla deltagare fick 
sjunga till valfri lat. 

Sammanfattningsvis far jag 

Demo: 
1. Extreme Command: Ftow32 
2. SCC: Sneeze 
3. Optimus Prime: PI 

Tracking: 
1. Phreak: Mountain ot Death 
2. Cloaked Alien: James is Brown 
3. Ex-father: Suburban echo 

3D·animering 
1. Syntax Terror: Da System 
2. Martin & Johannts: 

Dispoaabte herots 
3. Toaat/SCC: Toaster Cola 

3D·mouttllttrlllfl· 
1. Martin Mandai: Fonater 
2. Ptaskanka: Vingtas 
3. Wowit: Birdit8 

Pixtat: 
1. Archangel: Til 
2. Nude/Noraka Fabler: Ftjjs 
3. BtlrUtt: BJt·bagd 

val saga att om du ar en overdri
vet serios person som aker pa 
demoparty enbart fOr att beska
da sa bra demon som mojligt sa 
bi:ir du nog besoka ett sti:irre par
ty. Om du daremot har lust att 
besoka ett demoparty dar du kan 
traffa scen-vanner. vara med i 
smaknappa compos. slippa vak
ter som hundra ganger om dagen 
sliter i dig fOr att kolla om du har 
biljett (DreamHack-syndromet) 
och helt enkelt ha valdigt roligt 
sa kan jag varmt rekommendera 
Birdie! Compo-bidrag och bilder 
fran partyt kan hamtas pa Bir
dies hemsidapa http://come.to/ 
birdieS. 

TEKNO 






