I N V I TAS J O; N til AMIGA

messe

Historiens største Amiga

arrangement i TRONDHEIM!

Profesjonel!�: brukere vi! b!a.l1t 2-TL"1e!

Hisroriens første og største Amiga
messe i Trondheim! Amiga;naskine har
i d ag et stort og levende bruke rm ilj ø i
Trondheim. Tusenvis av mennesker

bruker d is se maskinene til alt fra spill og
,

underholdning til multimedia, video
av spennende program og andre interes
sante nyhe ter Nå har du mulighe ten til
.

det kommer til å bli lang kø.

musikk. Desktop publishing, Amigas

FØLG MED
Det blir mange spennende nyheter,
så følg med i dagspressen for flere

videoproduksjon, grafisk design og
skolepakker, progr ammering etc. De
som er interesserte i hjemmedata og
spill, vil finne alle de aller nyeste

p roduksjon og musikk. Det koker over

li

oppl ev e alt dette på en gang ! .

ALLSIDIG MESSE
Mox-Næss Data, Amiga Forum,

spillene til Amiga, og også få se ting
som snart kommer. Blant annet får

CIY2 med FfIl!V(fuli motion video) kort.

årets begivenhet i Trondheim.

innenfor programvare og ekstrautstyr.

Meld deg på tema seminarer.
13.00: CI)32 mJFMV kort.
14.30: Opal Vision
lS.00: SCAlA MM 300
16.00: VLab Y/C
16.30: The Future of Amiga

,

-

spill og profesjonelle bruksområder.

at du ikke har noe annet på prog

Du vil også finne mange andre nyheter

VIRTUAL REALITY
Du har sikkert lest om Virtual Rea1ity.
for det norske Amiga-miljøet har den
Det er teknologi setter seg i stand til li
gleden av å invitere deg til AMIGAExpo
bevege deg fritt rundt omkring i en
1993 i Trondheim midt-by.
hnstig verd�n ved hjeip av spesi;;lle
Messen går av stabelen 27. november.
videobriller, hansker og avansert elek
Sted: OLAVSKVARTALET LILLE
tronikk. Nå får også du,for første gang
SAL. Tidspunkt: kl. 10.00 18.00.
i Midt-Norge, muligheten til å prøve

.

allerede nå bør du forsikre deg om
rammet denne helgen, for dette blir

Commodore Computers og en rekke

datamaskin som er svært
allsidig Vi har derfor funne t det prak
tisk å dele utstillingen opp i flere tema
stands, for å dekke både hj emmedata,

detaljer om hva som vil skje. Men

du muligheten til å både se og prøve

ledende bedrifter o g kapasiteter innen�

Amiga er en

Her gjelder det! væ!"e tidlig ute,

få se løsninger innefor multimedia,

Kontakt Willem for nærmere
info. på tlf: 73 531120.
-

denne nye og spennende teknologien!

Vi vil skaffe til veie noen av de heteste

nyhetene på denne fronten.

Meld deg pli som deltager i uoffisielt

midt-norsk mesterskap i
og vinn en

Virtual Rea1ity
CI)32 som første premie!

Mox- Næss * Libris

OLAVSKVARTALET, Trondheim, 27. november

