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Söndagsmorgnar på bio...
--------------------------------------------------------

Vi fortsätter att sprida asiatisk, tecknad filmkultur även under hösten. I samarbete med
Folkets Bio Göteborg bjuder vi våra respektive föreningars medlemmar på DVD-visning på
bioduk två gånger i månaden. Det är även i fortsättningen söndagsmorgnar som gäller,
klockan 10.00, i Salong 2 - på Hagabion. Och med japanskt tal, engelsk text, om inget
annat sägs.

HÖSTEN 2005

... är följande filmer på tapeten:

 
11/9 - THE CAT RETURNS
(Neko no ongaeshi)
(2002, 75 min)
- Regi: Hiroyuki MORITA. "It's hard not to like this movie". FÖRFILM: Reklamfilmer för
Miyazakis snart bioaktuella "Det levande slottet" samt höstens övriga
"söndagsmorgon-visningar".

 
25/9 - THE OCEAN WAVES (ä.k.s. I CAN HEAR THE SEA)
(Umi ga kikoeru)
(1993, 72 min)
- Regi: Tomomi MOCHIZUKI. "This is a very real look at relationships, and how a single act
may change them forever." FÖRFILM: "Ghiblies" (Giburiizu, 2000, 12 min).

 
9/10 - JUNKERS COME HERE
(Yunkaasu kamu hea)
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(1995, 105 min)
- Regi: Junichi SATO. "Junkers is a tale about friendship and growing up." FÖRFILM: Episod
1 av "Strange Dawn" (2000, 25 min).
Mer info: IMdB

 
23/10 - MILLENNIUM ACTRESS
(Sennen joyu)
(2001, 87 min)
- Regi: Satoshi KON. "Millennium Actress has the stylistic sophistication of Perfect Blue
with the empathy, warmth and truth of a Ghibli movie!" FÖRFILM: Episod 2 av "Paranoia
Agent" (Mousou dairinin, 2004, 25 min).
Mer info: IMdB

 
6/11 - ROUJIN Z
(Roujin Z)
(1991, 80 min)
- Regi: Hiroyuki KITAKUBO. "Another bold vision of the future". FÖRFILM: Episod 1 av
"Memories" (1995, 41 min)
Mer info: Anime News Network

 
20/11 - METROPOLIS
(Metoroporisu)
(2001, 104 min)
- Regi: RINTARO. "A stunningly visual and symbolic film of opposing forces and
contradictions". FÖRFILM: Episod 3 av "Memories" (1995, 15 min)

 
4/12 - MY NEIGHBORS THE YAMADAS
(Houhokekyo tonari no Yamada-kun)
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(1999, 104 min)
- Regi: Isao TAKAHATA. "A great satire on family life, and the odd situations that we deal
with on a daily basis". FÖRFILM: "Ghiblies 2" (Giburiizu 2, 2002, 20 min)

18/12 - DOG OF FLANDERS
(Furandaasu no inu)
(1997, 93 min - omgörning av en TV-serie i 52 delar från 1975)
- Regi: Yoshio KURODA. OBS! Ingen julsaga där alla är lyckliga hela tiden. "Mommy,
sometimes sad movies are still beautiful." FÖRFILM: Utsnitt ur andra World Masterpiece
Theatre-produktioner.

- - -

Vi fortsätter med största sannolikhet med filmvisningarna även till våren. Ni som har idéer
på bra filmer och animationsserier får gärna höra av er med tips.

OBS! OBS! OBS! OBS!
Ni som tycker det här verkar kul ska veta att så dags på söndagsförmiddagen är Hagabion
egentligen inte öppen. Så man får lov att gå in via en sidoingång på baksidan (mot
Nordhemsgatan) och sedan ta trappan som är närmast Järntorget (den norra). 10.00
stänger vi porten, så kom i tid! Enklare frukost för självkostnadspris finns att tillgå före
visningen. 

Välkomna!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2005-11-01 / Per A J Andersson)


