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FILMKVÄLLAR
--------------------------------------------------------

Sedan några år tillbaka ingår visningar av animerad och/eller
serierelaterad film på programmet. Det är inga större salonger vi hyr,
om man säger så (utan mestadels VHS/DVD för visning på
29-tums-TV). Å andra sidan gräver vi ur våra videoarkiv fram många
filmer som ni knappt hört talas om men som alltsom oftast gör er
glatt överraskade (om man får lov att tolka "publikreaktionerna").
------------------------------------------------------------------------------

VÅREN 2005
...bjuder vi på följande filmer - och numera på _onsdagar_:
19/1: ASTERIX OCH OBELIX - UPPDRAG KLEOPATRA (2002,
104 min). Spelfilm inspirerad av Goscinnys och Uderzos seriealbum.
16/2: WHEN THE WIND BLOWS (1986, 80 min). Tecknat efter
Raymond Briggs' serie - betitlad "Tryggare kan ingen vara" på
svenska.
16/3: DEN ÅTRÅVÄRDE MANNEN ("Der bewegte Mann", 1994, 93
min). Spelfilm efter Ralf Königs serier.
20/4: LUCKY LUKE (1991, 92 min). Pilotavsnitt till TV-serie med
Terence Hill i huvudrollen. Dessutom visar vi trailer för den
kommande Lucky Luke-filmen.
18/5: KORTFILMSKVÄLL. Det blir Pixar och icke-Pixar. Ta gärna
med er egna grejer ni vill visa! Det kommer att bli diskussioner om
3D och andra typer an animeringar. Och det kommer att visas en del
filmtrailrar, typ för "Terkel i knibe", "Iznogoud", "Blueberry",
"Immortel"...
OBS! Som ni ser är det inget japanskt med i programmet under
våren. För dem som följer programmet för våra "filmmorgnar" (se
separat utskick) blir det här sålunda en icke-asiatisk omväxling i
dieten... ;-)
Vad kan vi tänkas visa på filmkvällarna i höst? Ja, bland annat
finns det här i lager, om intresse finnes:
- "ANIMALYMPICS" (1979, 78 min). Tecknat med musik av Graham
"10cc" Gouldman på svenska översatt till "Djurolympiaden".
- "GULLIVERS RESOR" (av bröderna Fleischer).
- "WATERSHIP DOWN" ("Den långa flykten" på svenska).
- "DET FEMTE ELEMENTET" - en science fiction-film med Bruce Willis
där minst två kända franska serieskapare varit inblandade.
- "THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED" (1926, 66 min, den
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första tecknade långfilmen, "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" i
det tyska originalet). Om tid finnes, visar vi också
60-minutersdokumentären om filmskaparen ifråga, Lotte Reiniger.
+ en hel del JAPANSKT som vi inte visat än.
Samt de FÖRSLAG som vi får in från just dig! Så gör din röst hörd,
om du
känner att vi inte visar det du vill se...
Adressen för våra filmkvällar är som vanligt Slottsskogsgatan 6D, c/o
Heed/Andersson, ett stenkast från Jaegerdorffsplatsens
spårvagnshållplats. Samlingstid: 19.00. Serie- och
animationsintresserade är lika välkomna! Tilltugg finnes.

Välkomna!
-------------------------(sidan uppdaterad 21 januari 2005 av Per A J Andersson)
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