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Välkommen till våren 2010!
Även våren 2010 händer det saker i Göteborg. Du som har
vägarna förbi får gärna dyka upp på våra begivenheter, vilka
kretsar kring...
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NYTT OCH BLANDAT...
- Föreningen har ÅRSMÖTE tisdagen den 1 juni. Du som är medlem
har redan fått kallelse via mejl alt. papperspost. Du som bor i och
kring Göteborg och som kanske funderar på att bli medlem eller
bara grunnar på vad vi håller på med är också inbjuden. Du har
ingen rösträtt på mötet men är ändå väldigt välkommen att närvara.
Inklusive ta del av vår lilla HAPPENING (filmvisning av
seriebattle och anime, serieprat och serienyheter...) som börjar
en timme före mötet. Happening: 18.00. Årsmöte: 19.00. Plats:
Våning 2 på Lagerhuset, Heurlins Plats 1 ett stenkast från
Järntorget.
- Nu är SERIEVECKAN över för i år. En veckas utställning,
serieförsäljning, filmvisningar, presentationer, intervjuer,
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seriebattle och diverse annat blev det. Vi hade både nordiskt och
icke-nordiskt deltagande. Tack till alla inblandade! Foton och annat
har presenterats bland Seriefrämjandets webbnyheter. Dessutom
har vi i lokalföreningen lagt till info om fyra års serieveckor i vårt
föreningsarkiv.
- FrukostAnime har snart avklarat sin sjätte vårsäsong. Frågan till
dig är nu: vad skulle du vilja se på VISNING NUMMER 100? Det är
lika med första visningen i höst, i början av september. Vill du ha
något i repris, dvs något vi redan visat men som du missat? Eller
något vi inte visat? Mejla ditt förslag till oss under maj månad.

--------SAJTKARTA
Ettan (den här sidan)
- Föreningsarkivet
- Artiklar
- - Göteborgs seriebutiker
- - Optic Nerve
- - Paul Driessen
- - Polsk animerad film
- FrukostAnime (på bio)
- Kontakt
- Serielänkar
- Videokvällar
- Ölkvällar
--------TIDIGARE VERSIONER
AV DEN HÄR SIDAN
- november 2004
- oktober 2005
- april 2006
- oktober 2006
- februari 2007
- september 2007
- oktober 2007
- mars 2008
- augusti 2008
- februari 2009
- mars 2009
- juni 2009
- augusti 2009
- september 2009
- november 2009
- februari 2010
--------Länk till Seriefrämjandets webbplats
-------------------------------------------(2010-05-13 / Per A J Andersson)
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