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VENNLIGST RETURNER DENNE SLIPPEN LITT KVIKT
Hei!, jeg heter

______ "

og jeg er medlem av

___________

Vi synes det ville vært dritkult å komme på partyet deres denne julen også, og vi kommer derfor
med

Amigaer (eller diverse andre datorer.)

personer, og

Vi vil også være med å konkurrere i disse konkurransene:

O Demo O Musikk O Grafikk

O Vi har faktisk tenkt til å ta fly, så vi ville vært dødsglade om dere hadde hentet oss
Vi går inn for landing

dag

__

__ o

desember 1991. (Vi ringer dere)

Vel, da er det jul igjen, og det er på tide
med et nytt party. Dette partyet skal
holdes i Tandberghallen i år som i fjor,
slik at dere som besøkte oss forrige jul
ikke skulle ha noen store vanskeligheter
med å finne veien. Alle dere andre
trenger bare å ta en titt på baksiden,
der kartet er plassert. Selve partyet vil
foregå i en gigantisk hall (dobbelt så
stor som den vi hadde i fjor), dette har
vært en produksjonshall, og det er
ingen tvil om at vi har nok strøm til å
drive alle de amigaene dere klarer å
skaffe. Denne gang vil det også bli god
plass til å sove (for de som må det).
Vi arbeider også febrilsk med å få låne
en annen hall som vi kan ha et diskotek
i, og hvis dette blir aktuellt kommer
dette diskoteket til å bli åpent for alle
personer som bor i nærheten. På
diskoteket vil det også bli ølservering
for de· over 18 år. Men dette er som
sagt ikke helt klart enda.
Som alle helt sikkert vet er vi I
DEADLINE Imot all ulovlig kopiering,
og vi vII· heller Ikke akseptere at slikt
foregår på dette partyet.
Det har i den senere tid vært veldig
populært veldig populært å bruke slike
partyer til å vise folk hvor kraftige
forsterkere man har, og en decibel-krig
er ingen uvanlig hendelse på et party.
Vi vil allerede nå advare folk på det

sterkeste mot å prøve på det samme
hos oss, fordi vi kommer til å bruke en
forsterker med en utgangseffekt på ca.
6 Kilo-Watt (Jepp, det er 6000 Watt).
Skulle det vise seg at dette er for lite vil
vi leie et anlegg som har en effekt på 40
kW. Vi har med andre ord tenkt til å ha
mye lyd i hallen. For at det hele skal
blitt ekstra show, vil vi rigge opp noen
lasere.
Som alle grupper med respekt for seg
selv, kommer vi til vise demoer og mye
annet rart på en Barco Videoprojector
(samme som vi hadde med på
AMEGA-partet i Porsgrunn). Vi vil også
benytte anledningen til å presentere
Commodores nye product CDrv på
partyet.
Når det gjelder mat, så kommer vi til å
ha en kiosk som er åpen 24 timer i
døgnet der vi selger all slags fetende
mat (Pølser, brus, potetgull, ostepop
o.l.), i tillegg vil vi også servere brødmat
der. Vi kommer også til å slepe med
oss en mikrobølgeovn til kiosken, slik at
det vil bli mulig å få kjøpt seg litt
mikro-mat også. Selvfølgelig kommer vi
også til å selge disketter der til en
rimelig penge (ca. 50,-).

Konkurranser
Vi kommer til li arrangere endel konkurranser i løpet av partyet, og
som alle andre kommer vi til li ha en demo-, en musikk og en grafikk
konkurranse. Grafikk-, og musikk-konkurransen kommer til li avgiøres
av en iury, og demo-konkurransen avgiøres ved at iuryen plukker ut
de ti beste som dere kan fli stemme pli.

Regler

Premier

1. Demoen må være 100% ferdig.
2. Demoen kan ikke ha vært utgitt før.

1. 3000,- Kr.

3. Coderen må være tilstede på partyet.
4. Den må fungere på kickstart1.2/1.3/2.0
5. Den må fungere med X-tra minne.

2. 250 Disker

6. Demoen bør være DOS-kompatibel.
7. Kun 1 demo pr. coder.
8. Max. 2 demoer pr. gruppe.

3. 150 Disker

1. Låta skal leveres som Noise/
Protracker modul eller executable fil.

1. 1500,- Kr.

2. Låta kan ikke ha vært utgitt før.
3. Veldig lange samplede rytmer godtas

2. 200 Disker

ikke. (Spør hvis du er usikker.)
4. Han som har lagd modulen må være

3. 100 Disker

tilstede på partyet.
5. Kun 1. modul pr. musiker.

1. Du kan ikke delta med digitaliserte
bilder.

1. 1500,- Kr.

2. Bildet kan ikke ha vært brukt før.
3. Grafikeren må være tilstede på

2. 200 Disker

partyet.
4. Bildet må være i IFF-format, og det

skal kunne vises på Deluxe Paint IV.
5. Max. 2 Bilder pr. Grafiker.

3. 100 Disker

