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G öte b or g s
s e r i e b u ti k e r
Hä r ä r v å r l i l l a ga j d
öv e r s t ä l l e na s om
s ä l j e r s e r i e r ( oc h e n
hi m l a m a s s a a nna t ) .
L är m er här!

V AD HÄNDE R - V ÅRE N 2 0 0 5 :

- FILMMORGNAR!
Vi fortsätter att sprida japansk kultur även under våren. I samarbete med Folkets Bio Göteborg bjuder
vi våra respektive föreningars medlemmar på DVD-visning på bioduk en till två gånger i månaden. Det är
även i fortsättningen söndagsmorgnar som gäller, klockan 10.00, i Salong 2, på Hagabion.
---------------9/1
MAJO NO TAKKYUBIN (1989, 102 min)
(Kiki's Delivery Service)
- Regi: Hayao Miyazaki. Det här är en berättelse om att finna sitt mål här i livet i det här fallet med en 13-årig häxa i huvudrollen. Förfilm: PANDA KOPANDA (Panda,
Go Panda!) del 2 (1973) i regi av Isao Takahata och manus av Hayao Miyazaki,
återigen med den lilla Pippi-flätade och orädda Mimiko i huvudrollen.
23/1
TENKUU NO SHIRO RAPYUTA (1986, 124 min)
(Laputa - The Castle in the Sky)
- Regi: Hayao Miyazaki. Ett storslaget pojkäventyr med magiska stenar, antika
robotar, flygande öar och ett budskap om hopp.
13/2
KURENAI NO BUTA (1992, 94 min)
(Porco Rosso)
- Regi: Hayao Miyazaki. En lika egensinnig som vacker flygarfilm i mellankrigsmiljö
där huvudpersonen har vissa självbiografiska drag. Förfilm: HOSHI NO KOE ("Voices
of a Distant Star, 2002, 25 min) av multitalangen Makoto Shinkai.
27/2
MIMI WO SUMASEBA (1995, 111 min)
(Whisper of the Heart)
- Regi: Yoshifumi Kondou (efter Hayao Miyazakis manus baserad på Aoi Hiiragis
tecknade serie). Den unga Shizuku vet inte vad hon vill göra med sitt liv. I den här
charmiga filmen upptäcker hon det. Förfilm: reklam för den fria fortsättningsfilmen
NEKO NO ONGAESHI ("The Cat Returns").
13/3
WONDERFUL DAYS (2003, 87 min)
- Regi: Moon-Saeng Kim och Park Sunmin. Detta är en _koreansk_ film. Den
första i visningsserien men sannolikt inte den sista.
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OMOHIDE PORO PORO (1991, 118 min)
(Only Yesterday)
- Regi: Isao Takahata. Engagerande film där vi får följa några högst betydelsefulla
sommarveckor i den 27-åriga Taeko Okajimas liv. Samt några av Taekos egna minnesresor.
Förfilm: "On Your Mark" (1995, 7 min), animerad rockvideo för duon Chage & Aska,
regisserad av Hayao Miyazaki.
24/4
LUPIN III: THE CASTLE OF CAGLIOSTRO (1979, 100 min)
(Rupan Sansei: Kariosutoro no shiro)
- Regi: Hayao Miyazaki. Miyazakis första långfilmsprojekt i egen regi är en underhållande
action-historia med den glade gamängen Lupin III i huvudrollen. Förfilm: Avsnitt 1 av 26
(29 min) av "Mirai shounen Konan" ("Conan, Boy in Future", Miyazaki, 1978).
8/5
TOUKYOU GODDOFAAZAAZU (2003, 92 min)
(Tokyo Godfathers)
- Regi: Satoshi Kon. Detta är en något annorlunda julberättelse, regisserad av en av
dagens mest omskrivna anime-regissörer. Textning på svenska! Förfilm: del 1 av 13
(25 min) av "Mousou dairinin" ("Paranoia Agent", Kon, 2004).
22/5
HAIBANE RENMEI del 1-4 (2002, 100 min)
- Regi: Yoshitoshi ABe etc. Historien om de gråvingade varelserna som letar efter meningen
med livet toppar mångas listor över de vackraste och mest stämningsfulla anime-serierna.
I höstas visade vi avsnitt ett - här blir det ett större utdrag. OBS! Har vi tid och lust kan vi
visa ytterligare ett par episoder, _SAMT_ eventuellt visa de återstående sju episoderna
nästföljande söndag!
5/6
HEISEI TANUKI GASSEN PONPOKO (1994, 118 min)
(Pom Poko)
- Regi: Isao Takahata. Berättelsen om mårdhundarnas kamp för sitt livsrum är en ekologisk
saga med en myckenhet humor. Förfilm: "Memories Dance" (2001, 6 min), prisbelönat
video-collage med Studio Ghibli-animation, till musik av Loreena McKennitt ("Mummers'
Dance").
---------------Vi fortsätter sannolikt med filmvisningarna i höst. 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 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.
---------------Dessutom ordnar vi i Göteborgs SeF under våren..

- FILMKVÄLLAR
- ÅRSMÖTE (datum ännu ej bestämt)
- ÖLKVÄLLAR (förhoppningsvis)
Seriehälsningar!
----------------------------------------------------------------------------(2005-03-27 / Per A J Andersson)
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