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Vi fortsätter att sprida asiatisk, tecknad filmkultur även i höst. I samarbete med Folkets Bio Göteborg bjuder vi våra respektive
föreningars medlemmar på DVD eller dylikt på bioduk två gånger i månaden. Det är som vanligt på söndagsmorgnar, klockan 10.00,
i Salong 2 - på Hagabion. Med originaldubb och engelsk text. Förresten, vill du veta mer om filmerna, klicka på filmtitlarna (då får du
också veta mer om ev. åldersrekommendation)!

HÖSTEN
2009
bjuder vi på...

6/9: THE SKY CRAWLERS (Sukai kurora, 122 min,
2008/biopremiär, regi: Mamoru OSHII. studio:
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1/11: GENIUS PARTY/GENIUS PARTY BEYOND (film
1+4+6+7 av GP samt hela GPB = 135 min,
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Production I.G, genre: äventyr/drama).
- Mamoru ”Ghost in the Shell” Oshiis senaste film är
baserad på en serie ”lättromaner” av Hiroshi Mori.
Handlingen utspelas i en alternativ historisk era, och i
centrum står en grupp unga stridspiloter, deras tankar
och handlingar. Den här storproduktionen var en av
fjolårets mest emotsedda animefilmer.
- FÖRFILMER: ”La maison en petits cubes” (Tsumiki no
ie, 12 min, 2008, Kunio KATOU, Oh production) – 2009
års Oscar för bästa animerade kortfilm – plus info om
höstens program.
20/9: PRINCESS ARETE (Ariite hime, 105 min,
2001/bio, Sunao KATABUCHI, Studio 4°C,
äventyr/fantasy).
- Enligt Homeros var drottning Arete moder till
Nausicaä. Den här filmen har nu inte så mycket med
Homeros att göra – kanske något mer med Hayao
Miyazakis berättartradition (Sunao Katabuchi var
assisterande regissör på ”Kikis expressbud”).
Prinsessan Arete stöter här både på flygmaskiner och
trolldom, och filmen är i Japan känd som ett av de
mest framgångsrika exemplen på feministisk anime.
- FÖRFILMER: ”Yumedamaya kidan” (Strange Tale of a
Dream Sphere Dealer, 2007, 24 min, Itsurou
KAWASAKI, Production I.G) + trailrar för
nya/kommande animefilmer.
4/10: EDEN OF THE EAST ep. 1-6 (Higashi no Eden,
150 min, 2009/tv, Kenji KAMIYAMA, Prod. I.G,
äventyr/romantik).
- 2009 års kanske hittills mest uppmärksammade
animeserie är bara elva avsnitt lång. Den handlar om
de elva dagar i början av 2011 som inleds när en ung
japanska och en ung japan stöter ihop utanför Vita
husets grindar (i Washington). Han har tappat minnet
men har en mobiltelefon laddad med 8,2 miljarder yen
i ena handen. Och en revolver i den andra...
Förtexterna ackompanjeras för övrigt av Oasis’ färska
hitsingel ”Falling Down”!
- Ingen förfilm.
18/10: EDEN OF THE EAST ep. 7-11 (125 min). Andra
halvan av serien.
- Ingen förfilm.

2007-08/video, Studio 4°C, kortfilmer).
- ”Genius Party” är en samling tecknade kortfilmer, 13
fristående och mycket varierande berättelser
producerade på den nyskapande animestudion 4°C. För
regin står några av branschens största namn. Vi visar nio
av filmerna, regisserade av bland andra Masaaki YUASA,
Shinichiro WATANABE och Koji MORIMOTO.
- Ingen förfilm.
15/11: NIGHT ON THE GALACTIC RAILROAD (Ginga
tetsudou no yoru, 107 min, 1985/bio, Gisaburou SUGII,
Group TAC, fantasy/filosofi).
- Kenji Miyazawa är en av Japans mest kända poeter och
författare, trots att han avled 1933 vid 37 års ålder och
de flesta av hans historier givits ut efter hans död. En av
hans mest kända berättelser handlar om Giovanni och
Campanella och hur de två pojkarna en dag får stiga
ombord på ett tåg på en resa genom rymden. Den
mångbottnade historien inspirerade Leiji Matsumoto till
hans egen mangaklassiker ”Galaxy Express 999”. I
filmatiseringen från 1985 är det katter i många av
rollerna.
- FÖRFILM: ”Aberrant Family F” (Rumiko Takahashi
Anthology ep. 5, 25 min, 2003/tv, Akira NISHIMORI),
efter Rumiko Takahashis manga.
29/11: NADIA: THE SECRET OF BLUE WATER ep. 1-6
(Fushigi no umi no Nadia, 150 min, 1990/tv, Hideaki
ANNO, Gainax etc, äventyr/komedi).
- Både Hayao Miyazakis (se även 20/9) och Jules Vernes
andar svävar över den här TV-serien, en stor framgång
från tidigt 1990-tal. Konceptet med kapten Nemo,
utomjordiska erövrare och de uppfinningsrika barnen
(varav en har en magisk blå sten) skrevs ursprungligen
av Miyazaki men regisserades slutligen av Hideaki ANNO.
- Ingen förfilm.
13/12: KAVALKAD’09 (fem av 2009 års bästa nya
animeserier – exakt vilka bestäms senare, 125 min,
2009).
- Det här är historien om vådan av att tälja skulpturer i
trä från ett heligt träd. Man kan få en gudinna på halsen
– eller flera stycken! Konststuderanden Jin Mikuriya och
återuppväckta gudinnan Nagi övervinner de första
kontaktproblemen och hamnar på samma sida när deras
stad ställs inför nya utmaningar. TV-serien är baserad på
Eri Takenashis manga.
- Ingen förfilm.

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

MINIFOLDER!
Du som vill ha allt samlat i fickformat kan ladda ner en folder med info
om visningarna, anime och annat matnyttigt. Den är tvåsidig, i pdf-format och
lämplig att skriva ut som en dubbelsidig utskrift. Så här viker man foldern.

-------------------------------------------OBS! OBS! OBS! OBS!
Du 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.

Välkommen!
Per A J Andersson
Tobias Lind
Mattias Mattsson
-----

TIDIGARE SÄSONGER:
- Filmmorgnar hösten 2004 (visningar 1-4)
- Filmmorgnar våren 2005 (5-15)
- Biomorgnar hösten 2005 (16-23)
- Biomorgnar våren 2006 (24-32)
- FrukostAnime hösten 2006 (33-41)
- FrukostAnime våren 2007 (42-50)
- FrukostAnime hösten 2007 (51-58)
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- FrukostAnime våren 2008 (59-67)
- FrukostAnime hösten 2008 (68-75)
- FrukostAnime våren 2009 (76-83)
-----

-------------------------(2009-12-05 / Per A J Andersson)
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