
Vad är det här?
- Vad? En serie biovisningar av (japansk) 
anime, startad oktober 2004. Inramade av 
presentationer och diskussioner.
- Var? Hagabion i Göteborg, via norra baksid-
esingången (Nordhemsgatan).
- När? Söndagsmorgnar klockan 10.00 (var-
annan vecka höst och vår).
- Vad visas? Filmer och TV/video-serier som 
vi tycker förtjänar att upptäckas av en svensk 
publik.
- Vilka får komma? Visningarna fungerar 
som föreningsmöten. Men även potentiella 
och blivande medlemmar är välkomna, för 
att närmare kunna stifta bekantskap med vår 
verksamhet.
- Kostnad? Visningarna är gratis. Den enklare 
frukosten betalas dock i en lika enkel kollekt-
bössa.
- Språk? Alltid med japanskt tal och engelsk 
text. Originaltal ger bästa känslan, engelsk 
text ger största utbudet på ett europeiskt 
språk.

Vilka är vi?
Vi som ligger bakom de här visningarna heter
Per A J Andersson, Viktor Eikman, Jonas 
Bentzer och Tobias Lind, aktiva i föreningarna 
Göteborgs Seriefrämjande (lokalförening i 
Seriefrämjandet) och Hagabion/Folkets Bio 
Göteborg.

Mer information om föreningarna kan man få 
från deras webbplatser:
http://www.serieframjandet.se/goteborg
http://www.hagabion.nu

Mer info från oss kan man få via e-post:
paja@telia.com (Per)

朝食 アニメーション?
Vad är det för japanska tecken i vår logotyp?
Det står ”choushoku animeeshon”, vilket be-
tyder ’frukost-animation’. Många animeserier 
sänds ursprungligen som del av frukost-TV, så 
för en japan är ordet nog inte så underligt.

Vanliga uttryck
ohayou (gozaimasu)! = godmorgon!
konnichi wa! = goddag!
konbanwa! = godkväll!
oyasumi (nasai)! = godnatt!
arigatou! = tack!              (yokatta! = gudskelov!)
gomen (nasai)! = ursäkta!
demo... = men...       (anou... = alltså...)
nani? = vad? (dou shite? = varför?)
baka! = idiot! (douzo! = varsågod!)
genki desu ka? = hur mår du?
genki desu! = alla tiders!
betsu ni = inte alls (daijoubu! = det är okej!)
sugoi! = fantastiskt! (subarashii! = toppen!)
hayaku! = skynda! (matte! = vänta!)
doki doki! = bult! bult! (om hjärta)
ichi, ni, san! = ett, två, tre!
ittekimasu! = nu går jag! (matane! = vi ses!)
tadaima! = hemma!
okaasan to otousan = mamma och pappa
oniisan to oneesan = bror och syster
kakkoii! = cool! (kawaii! = söt!)
mochiron! = självklart! (yamete! = sluta!)
ganbare! = heja! (tasukete = hjälp!)

Vill du veta mer?
Här några bra webbadresser:
- www.animenewsnetwork.com
(har ett stort uppslagsverk, TV-sändningar och 
massor av nyheter)
- www.wikipedia.org
(största uppslagsverket på webben)
- www.anime-planet.com
(ger tips på mer av sånt du tycker om)
- www.nausicaa.net
(mest fakta om Studio Ghibli)
- www.animanga.nu
(största samlingspunkten i Sverige)
- www.hikari-kai.se
(lokal förening kring japansk popkultur)

Var köper man anime?
Till exempel här:
- www.sfbok.se
- www.webhallen.com
- www.amazon.com
- www.rightstuf.com
- www.ebay.com
- http://global.yesasia.com

Genrer/ingredienser
bishoujo = vacker flicka (”M. K. Rayearth”)
bishounen = vacker pojke (”Cardcaptor 
Sakura”)
ecchi = sexuellt opassande (”Love Hina”)
hentai = konstig, pervers (i västerlandet om 
pornografisk anime/manga)
josei – riktad till unga kvinnor (”NANA”)
kodomo – riktad till barn (”Panda Go Panda!”)
meka = superrobot (”N. G. Evangelion”)
moe – tydligt söta figurer (”Strawberry Marsh-
mallow”)
seinen – riktad till unga män (”Mushi-shi”)
sentai – superhjältegrupp (”Cyborg 009”)
shoujo – riktad till flickor (”Fruits Basket”)
mahou shoujo – flicka som använder vit magi 
(”Sailor Moon”)
shounen – riktad till pojkar (”Naruto”)
mahou shounen – pojke som använder vit 
magi (”DNAngel”)
shoujo-ai/yuri (alt. Girls love/GL) = flicka-
flicka-romantik (”R. G. Utena”)
shounen-ai/yaoi (alt. Boys love/BL) = pojke-
pojke-romantik (”Loveless”)

Vad är anime?
Anime är den japanska kortformen av ”ani-
meeshon” (det vill säga animation). I Japan 
används ordet om animation från alla länder. 
Utanför Japan betyder det ”animation från 
Japan”.

Japan är ett ”asiatiskt västerland”, med 
en kultur där urgamla traditioner och hyper-
moderna trender samsas. Vilket bland annat 
gett upphov till en vurm för tecknade serier 
(manga) som spridits till alla genrer, åldrar och 
skikt i samhället. Och vad gäller anime, så 
fyller den hälften av programutrymmet på TV 
och mången biosalong.

Betoningen på inre konflikter, kollektivets 
betydelse, nya genrekombinationer, naturkän-
sla, ambitiösa musikarrangemang och respekt 
för de tecknade figurerna är lite av det vi 
anime-fans ofta letar efter och ofta hittar. Vilket 
sporrar oss att leta vidare...
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12/2: CHILDREN WHO 
CHASE LOST VOICES FROM 
DEEP BELOW (Hoshi o ō 
kodomo, 116 min, 2011, Makoto 
Shinkai, CoMix Wave, äventyr/
drama).
 Asuna nöjer sig inte med att 
ägna sina dagar åt att lyssna på 
musiken från sin gamla kristallra-
dio. Så hon ger sig ut på en resa 
för att återse Shun, en pojke hon 
mötte en gång, och hon lär på 
vägen känna både det grymma 
och det sköna i hennes värld. Ett 
nytt, vackert drama från Makoto "5 
centimeter i sekunden" Shinkai.
 FÖRFILM: "Ojisan's Lamp! (24 
min, 2010, Teiichi Takiguchi). Berät-
telsen om en lampförsäljare, från 
ett idag svunnet Japan.

26/2: GULLIVER'S SPACE 
TRAVELS (Gulliver no uchuu 
ryokou, 80 min, 1965, Yoshio 
Kuroda, Toei, äventyr/SF).
 Det här var en av de allra första 
filmerna där framtida storregissören 
Hayao Miyazaki medverkade. Här 
var han "in-betweener" samt kon-
ceptansvarig för filmens avslutning. 
Filmen har inte mycket mer än 
namnet gemensamt med Swifts 
reseberättelser. Här är Gulliver en 
åldrande professor, medan huvud-
figurerna är en pojke, en hund, en 
kråka och en leksakssoldat med 
namnet "Generalen". Det blå hop-
pets planet är deras mål.
 FÖRFILM: "Ali Baba and the 40 

Thieves" (55 min, 1971, Hiroshi 
Shidara). I den här filmen, fritt 
inspirerad av historien från "Tusen 
och en natt", arbetade Hayao 
Miyazaki som nyckelanimatör och 
"organisatör".

11/3: FUTURE BOY CONAN 
(Mirai shounen Conan, ep. 1–6/26 
= 150 min, 1978, Hayao Miyaaki, 
Nippon, äventyr/SF).
 Hayao Miyazakis första egna 
regiproduktion var en TV-serie. "Fu-
ture Boy Conan" kretsar kring Co-
nan och Lana, två barn födda strax 
efter det världskrig som bröt sönder 
kontinenterna. På en av öarna finns 
det högteknologiska Industria, en 
högborg för den gamla världens 
teknologi, och fortfarande avskär-
mat från naturen. Manus bygger på 
Alexander Keys ungdomsbok "The 
Great Tide". Serien har visats flitigt 
på TV i länderna runt Medelhavet 
(Conan heter Adnan på arabiska).

25/3: BUBBLEGUM CRI-
SIS (ep. 1–3 + 8/8 = 150 min, 
1987–1991, Katsuhito Akiyama, 
AIC, action/SF).
 Fyra kvinnor i Tokyo agerar 
legosoldater i högklackad rustning, 
år 2032. Megaföretag, mordi-
ska androider, djupa klassklyftor 
och rock 'n' roll. "Blade Runner" 
och "Streets of Fire" är starka 
inflytanden på denna cyberpunk-
klassiker, stor i USA. De tre första 
avsnitten är titelns dramaturgiska 

enhet: Spänningen växer som en 
tuggummibubbla. Vi avslutar med 
det mer fristående sista avsnittet.

8/4: ESCAFLOWNE (98 min, 
2000, Kazuki Akane, Sunrise, 
äventyr/SF).

 TV-serien "The Vision of Esca-
flowne" var en av 90-talets största 
animesuccéer. Idag är den främst 
ihågkommen för att effektivt ha 
blandat SF och fantasy, shounen 
och shoujo. Vi visar långfilmen, en 
mörkare variant av historien om 

gymnasisten Hitomi från vår värld, 
och hennes romans med prins Van 
på den magiska världen Gaea, där 
väldiga stridsrustningar (medeltida 
mecha) används i kampen om 
Svarta drakens dynasti.
 FÖRFILM: "Coicent" (26 min, 

2010, Shuhei Morita). En kille och 
en tjej. I en romantisk komedi med 
26 minuter av förvecklingar. Året är 
2710, i ett framtida Japan.

22/4: BLOOD (48 min, 2000, 
Hiroyuki Kitakubo, Prod. IG, action/
thriller) + FIRST SQUAD (60 
min, 2009, Yoshiharu Ashino, 4°C, 
action/övernaturl.).
 BLOOD: En gravallvarlig "Buffy 
och vampyrerna" i 60-talets Tokyo, 
vid den amerikanska flygbasen 
Yokota. Medan planen lyfter mot 
Vietnam letar en flicka efter sitt 
nästa offer. Högklassigt utförande 
av Production I.G., med halva 
dialogen på engelska.
 FIRST SQUAD: Sovjetryska 
tonåringar med särskilda förmågor 
tar upp kampen mot SS och 
Ahnenerbe, den anfallande tyska 
arméns ockultister. Ahnenerbe 
fanns i verkligheten; de studerade 
bland annat hällristningar i Bohus-
län 1936. Animation av Studio 4°C 
från ryskt manus.
 FÖRFILM (preliminärt): "A Tale 
of Two Robots" (11 min, 1987, 
Hiroyuki Kitakubo).

6/5: COLORFUL (126 min, 2010, 
Keiichi Hara, Sunrise/Ascension, 
drama/återfödelse).
 Huvudpersonen öppnar ögonen 
på en dimmig tågstation i livet efter 
detta. Han eller hon är en syndare, 
och får en andra chans. Det är en 
praktikplats i en mellanstadieelev 
som lämnat kroppen ledig, genom 
att begå självmord. I dramat gäller 
det att lista ut varför. Taskig familj, 
mobbad i skolan, olycklig kärlek? 
Eller var han bara en idiot?

20/5: TEMA – PIRATER. Säg 
till oss, om ni har favoriter i genren 
ni vill att vi ska visa. Tidigare tema-
visningar: "BAKA" (2008), SPORT 
(2009),  MAT (2010) och MAGISKA 
FLICKOR (2011).

Med reservation för ändringar.
Tidigare visningar hittas här:
www.serieframjandet.se/goteborg/bio.html.
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