
Göteborgs SeF - FrukostAnime http://www.serieframjandet.se/goteborg/bio.html

1 of 3 2007-01-21 23.06

 

Vi fortsätter att sprida asiatisk, tecknad filmkultur även under hösten och vintern. I
samarbete med Folkets Bio Göteborg och Animation i Väst (här är AiV:s programsida) 

bjuder vi våra respektive föreningars medlemmar på DVD eller dylikt på bioduk två gånger i
månaden. Det är även i fortsättningen söndagsmorgnar som gäller, klockan 10.00, i Salong

2 - på Hagabion. Och med originaldubbning samt engelsk textning, om inget annat sägs.
Förresten, vill du veta mer om filmerna, klicka på filmtitlarna (då får du också veta mer om

ev. åldersrekommendation)!

HÖSTEN 2006
är följande på tapeten... 
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10/9 - STEAMBOY
("Suchiimuboui", 126 min, 2004)
Regi: Katsuhiro OUTOMO. Ingen förfilm.

24/9 - NASU - THE SUMMER OF ANDALUSIA
("Nasu - Andarushia no natsu", 45 min, 2003)
Regi : Kitaro KOUSAKA. Förfilmer: episod 1 och 2 av YOKOHAMA SHOPPING LOG (29 min, 
1998 resp. 33 min, 2002).

8/10 - JIN-ROH: THE WOLF BRIGADE
("Jin-Rou", 101 min, 1998/2000)
- Regi: Hiroyuki OKIURA. Förfilm: episod 1 (2) av GHOST IN THE SHELL - STAND ALONE
COMPLEX (25 min, 2002).

22/10 - A TREE OF PALME
("Parumu no ki", 136 min, 2001)
- Regi: Takashi NAKAMURA. Ingen förfilm.

5/11 - MIND GAME
("Maindo geimu", 104 min, 2004)
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- Regi: Masaaki YUASA. Förfilm: ANIMATION RUNNER KUROMI (40 min, 2001).

19/11 - GAUCHE THE CELLIST
("Serohiki no Goshu/Gorsch", 70 min, 1982)
- Regi: Isao TAKAHATA. Förfilm: Förfilm: ANIMATION RUNNER KUROMI 2 (45 min, 2004).

3/12 - AZUMANGA DAIOH, ep. 1-6
(150 min, 2002)
- Regi: Hiroshi NISHIKIORI. Ingen förfilm.

10/12 - AZUMANGA DAIOH, ep. 7-12
(150 min, 2002)
- Regi: Hiroshi NISHIKIORI. Ingen förfilm.

17/12 - PUSS IN BOOTS
("Nagagutsu wo haita neko", 80 min, 1969)
- Regi: Kimio YABUKI. Förfilm: AZUMANGA DAIOH, ep. 13 (25 min, 2002).

- - -

VÅREN 2006 börjar med...

14/1 - AZUMANGA DAIOH, ep. 14-20
(175 min, 2002)
- Regi: Hiroshi NISHIKIORI. Ingen förfilm.

21/1 - AZUMANGA DAIOH, ep. 21-26 (= till slutet)
(150 min, 2002)
- Regi: Hiroshi NISHIKIORI. Förfilm: AZUMANGA DAIOH THE VERY SHORT MOVIE (5 min, 
2002).

OBS! Visningen 21/1 blev inställd pga sjukdom. Vi återkommer med besked om
när återstående episoder i serien visas.

Annars är programmet för resten av våren nu spikat. Allt ni behöver veta
meddelas inom kort på denna sida...
- - -

Ni som tycker att det kanske blir lite_väl_ mycket av en viss anime-serie under december
och januari, ni kan glädja er åt att vårt vårprogram i övrigt lär fortsätta i en mer blandad
stil. Eller göra som vi arrangörer: boka in halva vintern och bänka er för att ta del av en av
tidernas charmigaste/mest infallsrika animekomedier.

(OBS! Animerad GIF)

Vi tänker även fortsättningsvis bjuda på japansk animation som vi tycker är bra. Och i
samband med visningarna förklara för dem som vill höra på varför vi tycker så. Väl mött!

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), via 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!

Per A J Andersson
Tobias Lind
Mattias Mattsson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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