The Zone - Ostfolds enda dataparty av betydelse- gick av stapeln i Halden i slutet av
juli. Mitt i sommarledigheten ar en ganska
dalig tidpunkt for ett dataparty sa det var med
en smula skepsis vi for till Remmenhallen
med maskin och tillbehor.
AV CHRISTIAN SI EBENHERZ
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Fjolarets The Zone hiills under
hiistledigheten. nagot som otivelaktigt ar en bi:ittre tidpunkt fOr
ett dataparty. Trots ett vacker
sommarvi:ider den dag vi kom sag
deL ut som att en del nordar hade
hittat vagen till Halden for att
tillbringa en vecka tillsammans
med likasinnade. Manga uppskattar tydligen sadana smapartyssom omvaxling fran de stora.
kommersiella arrangemangen
som t ex Gathering.

HARLIGT SNABB
INTERNET-ANSLUTNING!
Vid ingangen fick vi utdelat ett
ark med diverse information och
vilken ip-adress vi var tilldelade.
Har fick vi ocksa fOrklarat hur vi
kunde koppla upp oss pa Internet over natverket. nagot som nog
var det mest populara under hela
partyt. Det tog heller inte lang
tid innan vi forstod varfor. Efter
att ha salt upp natverket och tagit en snabb provkorning pa Internet visade deL sig att hastigheten lag ganska jamnt pa 70 kB/
s (cirka 25 ganger sa snabbt som
pa ett 28.8-modem). Det lokala
natverket var ocksa mycket
snabbt. nagot som manga av deltagarna vardesatte.
Utom Internet och natverket
var det i start sett bara spelande
som pagick och fOr det mesta spelades det Quake2 och StarCraft.
Manga provade demot av Sin som
sli:ipptes pa partyts forsta dag.
men detta innehOII faktiskt Spacefiler-viruset. Detta gjorde samTEKNO

mankomsten ganska slitsam for
en del av deltagarna.
En och annan musikfreak
hade naturligtvis med sig gigantiska hiigtalare och massor av
MP3-filer. Arrangorerna hade bestamt att det inte var tillatet att
spela fOr hog musik pa nallen.
en regcl som fakliskt fungeracle
ganska bra. Det var dessutom Lillrackligt med platser i narhrten
dar man kuncle fa sig en tupplur.
aven om akta nordar knappast
ar sa r ·roende av somn ...
De fiesta som kom var folk
fran Ha lden och Fredrikstad. alit
fran surfare till hardbarkade clatafreaks och det fanns faktiskt
en del flickor ocksa.

VARFANNS
ALLA SCENERS?
Trots ett rikt urval av compos.
bland annat PC-clemo. Amigodemo. Grafik. Multichannel. Wile!
demo och manga fler var deltagandet elancligt. Anta let scenmanniskor som var pa The Zone
kunde raknas pa en hand!
Ali t som alit var The Zone '98
anda inte nagot daligt party. Om
vi bortser fran nagra tillfalliga
stromavbrott sa gjorde arrangorerna ett bra jobb. Att bara hundra manniskor kom var ju lite trakigt, men det ar det ju inget som
arrangorerna kan gora nagot at.
Detar ocksa lite synd att Internet och natverk ska vara mittpunkten i ett party. men det blir
garna sa nar deL nastan inte ar
nagra «SCenerS>> pa plats. Slutsatsen ar med andra ord klar :
Nasta ar ska ocksa ni sceners
komma li/1The Zone!

De fiesta sam
de/tog pa arets
The Zone var
folk fran Halden
och Fredrikstad,
alit fran skaters
till hardbarkade

- Och nagot sa
ovanligt sam

tjejer!

«Polen ... vern hade trott det?». Det kan man
fraga sig nu nar detta land blivit ett av de
mest aktiva inom demoscenen. TEKNOs reporter har foretagit sig en resa dit bara for att
kunna ge er en rapport fran multi-plattformpartyt QuaST '98!
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AV MICHEL IWANIEC

Partyt agde rum den 7-9:e Augusti i en gymnastiksal i staden
Elblag och intradet var 35 zloty
(ungefiir 90 svenska kronor). I
byggnaden ingick en cafeteria som Jar ha tjanat en hacka pa all
den snabbmat som saldes - och
mer eller mindre antika duschar.
Efter en tid pa partyt stiitte
jag ihop med den svenska Atarigruppen Mind Design vilka jag
fOrst p g a bull ret fOrvaxlade med
Wild Designs. Den fOrsta kvallen avlopte musik- & grafik-compot dar tyvarr nastan varenda
komposition var lagklassig techno. Det blev sa mycket att man
fick nog och automatiskt gillade
varenda !at som avvek fran Techno-stilen. vilket var lite synd.

FUN ATARI TILL
MULTIPLAnFORM
Som partyts namn antyder har
det tidigare enbart varit ett party
fOr Atari-scenen och detta var
fOrsta gangen de sliippte det konceptet och hade musik, grafik och
demotiivlingar fOr Atari (16-bit
& 8-bit), Amiga, PC och C-64.
For en gangs skull markte jag
ingen osamja mellan agare av
olika datormarken utan alia manniskor verkade uppskatta alia
compon. Demo/intro-bidragen
hall alia <<polsk klass» och det
enda man kunde klaga pa var att
de fiesta bidragen var tamligen
likartade och inte sa originella.
Detta gallde speciellt PC-demotiivlingen dar <<Clock» var det
enda demot som inte bestod av
en objekt-show.

TEKNO

Och det negativa da? Tyvarr
led partyt av det mycket vanliga
scenariot att ingenting hiinde fOrutom de vanliga compona. De utlovade surprise-compona Iyste
med sin franvaro. Dessutom var
compona ratt sa slarvigt organiserade och det hande mer an en
gang att man varken hade nagon
aning om vilket compo som pagick eller vilket bidrag som visades. Annu svarare Jar det ha varit fOr de icke-polsktalande da all
information enbart gavs pa
polska. Samma sak gallde fOr ovrigt partyts Internet-site sa det
var ratt anmarkningsvart att det
overhuvudtaget kommit folk fran
utlandet. Dessutom verkade partyt lite val kommersiellt. Det ar
iofs inget stiirre fel med att stadens borgmastare och diverse
sponsorer medverkar vid prisceremonin pa partyt (som omtaIades som datormassa i den lokala tidningen). men att flera
ganger under partyt bli vackt av
arrangorerna och ombedd att inte
sova bara fOr att de viii gora ett
<<gott intryck» pa hOjdarna kanns
nog lite absurt.

INTE SA DYRT SOM
MANKANTRO
Trots dessa detaljer var det ett
party val vart att narvara vid.
Att aka till Polen behOver inte
vara sa dyrt. eftersom resor inom
landet kostar en brakdel av vad
de gor i Sverige, men ett varningens ord bOr nog anda sagas
angaende kommunikationen. Var
beredd pa att du far leta ett tag
innan du hittar nagon som talar
hyfsad engelska.
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