
Det blev oktober och darmed dags att aka pa demo
party igen! Den har gangen var det Dual Crew Shi
ning, Limited Edition och Rebels som arrangerade. 

I 
TEXT: ULF HARNHAMMAR CAVEN 
KAND SOM UN IFIER OF NOICE) 
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artyt arrangerades i 

en stor sporthall 
med manga Stolar 
och bord utstallda. 
Dar fanns aven 

skarmar. hOgtalaran-
Jaggningar och projekto

rer fOr att spela upp musik 
och visa grafik fOr oss. 

Nar vi kom till partyt den 6 
oktober var dar ungefar 200 beso
kande. Under partyts gang kom 
det val till nagra fler. Det arrange
rades inga speciella aktiviteter 
under den fiirsta dagen. utan man 
gick mest omkring och traffade 

folk och pratade 
strunt. Nagra av 
de mer kanda 
grupperna som 
narvarade var 
Razor1911. 

Omicron. Noice. Proxima och Can
dela. Sa gott som alia var svens
kar i aldern 15 till 24. 

Den andra dagen kom en 
representant fran Escom och hOII 
ett langt men ganska intetsagande 
fOredrag om Amigans framtid. Det 
verkade ocksa som om han plane
rade att komma med i Guinness 
rekordbok som mannen som sa 
<<Visser ligen vet jag inget om tek
nik>> flest ganger pa en tim me. 
Smatrakigt. 

Efter visande av en mas sa 
videofilmer och gamla demos pa 
den stora skarmen blev det natten 
mellan 7 och 8 oktober antligen 
dags fOr tavlingarna. Den svenska 
demoscenen har ju tappat mycket 
av kvaliteten fran guldaren i slutet 
av 80- och bOrjan av 90-talet. Det 
blev valdigt tydligt i alia partyts 
tavlingar. Manga av bidragen var 
kompetenta och smatrevliga men 
det var inte mycket som presente
rades som kandes riktigt omval
vande! 

Den svenska PC-scenen tog en 
liten revansch med Icing '95-par
tyt dar bl a Omicron slappte en 
valdigt lyckad produktion men vi 

TEKNO 

har fortfarande inte kommit upp i 
Finlands nuvarande hOga kvalitet . 
Men det ar bara att koda. rita. 
komponera och designa pa! Sam
manfattningsvis var Remedy ett 
OK party som led av brist pa saker 
att gora under de fiirsta dagarna 
av arrangemanget. 

Tavlingsresultat 

PC DEMO 
1. <<Dogson>> av Elektroflux 
2. <<Catch Willy>> av Drool & Corro
sion 

AMIGADEMO 
1. <<FalukorV>> av Razor 1911 
2. <<QUe>> av TBL 
3. << ISO>> av Scoopex 

C64DEMO 
1. <<Demobidrag>> av Technic 
2. <<Lame Squad Demo>> av Lame 
Squad 
3. <<Just For Fun>> av Increasing 
Popularity Crew 

PCINTRO 
1. <<Polly>> av Candela 
2. <<Odin>> av Proxima 
3. <<SoniC>> av Rigor Mortis 

AMIGAINTRO 
1. <<Frenzy,, av Insane 
2. <<Mind The Riot>> av TBL 
3. <<King Kong Experience>> av 
Gigatron 

GRAPHICS 
1. Louie of Insane 
2. D-Design of Razor 1911 
3. Eracore of Rebels 

MULn CHANNEL-MUSIK 
1. Balrog of Omen 
2. Tito of Candela 
3. Radix of Limited Edition 

4 CHANNEL-MUSIK 
1. <<Tilbury Fair>> av Radix of Limi
ted Edition 
2. <<Truancy>> av Parch of Limited 
Edition 
3. <<Underworld Dreams>> av 
Lizardking of Razor 1911 

SOLNAHALLEN. 
STOCHHOLM 

NOPE: Den svenska demoscenen ar ingen hOjdare for nar
varande. 


