Göteborgs SeF - FrukostAnime

http://www.serieframjandet.se/goteborg/bio.html

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.

HÖSTEN
2011
bjuder vi på …
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11/9: THE SECRET WORLD OF
ARRIETTY (Kari-gurashi no Arietti, 94
min, 2010/bio, Hiromasa YONEBAYASHI,
Studio Ghibli, äventyr/fantasy).
- 2010 års mest välbesökta (runt 9
miljoner) japanska biofilm var – ni gissade
rätt – en film från Studio Ghibli. Historien
om den 14-åriga Arrietty och hennes lilla
ras – Lånarnas – kamp för överlevnad
bland alla människor och andra stora
varelser runtomkring innebar regidebut
för Hiromasa Yonebayashi. Han har dock
jobbat som nyckelanimatör på Studio
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femåring. Eller kanske just därför? Vi
visar film nr 9, där Shin och hans
kompisar måste rädda hans föräldrar
samt hindra världen från att gå åt fel håll.
- FÖRFILMER: Anime från 1930-talet, ur
samlingen "Japanese Anime Classic
Collection".
6/11: GUNDAM 0080: WAR IN THE
POCKET (Kidō Senshi Gandamu 0080
Poketto no naka no sensō, 150 min,
1989/video, Fumihiko TAKAYAMA,
Sunrise, drama/SF).
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Ghibli i snart 15 år. Den storslagna
fantasyberättelsen är baserad på
engelskan Mary Nortons bok "Lånarna"
från 1952. Fransyskan Cécile Corbel
ansvarade för den keltiskt klingande
musiken, Hayao Miyazaki för manuset.
- FÖRFILMER: Trailrar för animehösten.
25/9: PHOENIX - KARMA/YAMATO (Hi
no tori – Hoō-hen/Yamato-hen, 60+48
min, 1986/bio+1987/video,
RINTARō/HIRATA, Tezuka Prod. etc,
drama/SF).
- Serierna kring eldfågeln Fenix var
Osamu Tezukas ”livsverk”, som han
arbetade med 1967–88 (ursprungliga idén
är dock från 1954). De tolv fristående
berättelserna tar oss fram och tillbaka i
tid och rum, och människans jakt på evigt
liv kontrasteras mot den buddhistiska
principen om reinkarnation. ”Hi no tori”
har filmatiserats ett antal gånger. Vi visar
filmatiseringar av mangakapitlen 5 (där
en bandits och en skulptörs livsöden vävs
samman) och 3 (där en kung försöker
skriva om Japans historia).
- FÖRFILM: "Jumping" (6 min, 1984,
Osamu TEZUKA).
9/10: WELCOME TO THE SPACE SHOW
(Uchū shō e yōkoso, 136 min, 2010/bio,
Koji MASUNARI, A-1 Pictures,
äventyr/SF).
- Natsuki och Amane är kusiner men drar
inte jämnt med varandra. Tillsammans
med klasskompisarna Koji, Noriko och
Kiyoshi ska de ut och tälta en vecka.
Sommarlovsveckan blir dock inte som de
tänkt sig, och allt börjar med att de mitt i
en åker hittar en ”hund”. En storslagen
film som i praktiken är flera filmer i en.
Regissören Koji Masunari har tidigare
uppmärksammats för ”Read or Die” och
”Kamichu!”.
23/10: CRAYON SHIN-CHAN: THE
ADULT EMPIRE STRIKES BACK
(Kureyon Shinchan: Arashi o yobu:
Mōretsu! Otona teikoku no gyakushū, 90
min, 2001/bio, Kei'ichi HARA, Shinei,
familjekomedi/sitkom).
- ”Crayon Shin-chan” är ett fenomen, som
sedan 1990 resulterat i 50 bästsäljande
mangavolymer och över 800
animeavsnitt. Plus 19 långfilmer. Detta
trots att det hela kretsar kring Shinnosuke
”Shin” Nohara, en i sanning ouppfostrad
och vasstungad --->

- ”Mobile Suit Gundam”, en av de mest
långlivade manga- och anime-koncepten
(inledd 1979), finns i en uppsjö varianter,
de allra flesta action-inriktade. Ett
undantag är ”War in the Pocket”. Denna
miniserie kretsar kring 10-årige Albert,
stridspiloten Bernard, testpiloten Christina
och deras upplevelser under det ”ettåriga
kriget”. Den personliga historien är
skriven av Hiroyuki Yamaga, medgrundare
av Studio Gainax.
20/11: SAMURAI X: TRUST AND
BETRAYAL (Rurōni Kenshin: Tsuioku-hen,
120 min, 1999/video, Kazuhiro
FURUHASHI, Studio Deen,
drama/äventyr).
- Rurōni Kenshin ("Kenshin, vandraren")
började som manga 1994, sålde i nästan
50 miljoner exemplar, och blev en
TV-serie med 95 avsnitt. I TV-serien
vägrar huvudpersonen, den kortvuxne
Himura Kenshin, att döda, på grund av
sitt mörka förflutna i revolutionen mot
shogunatet som födde det moderna Japan
1868. Vi visar en kritikerrosad OVA från
1999 som handlar om de tidigare
stadierna i denna revolution. Kenshin
lämnar läromästaren som räddat honom
från slaveri i det feodala Japan. Han
mördar för ett bättre samhälle och finner
oväntat kärleken med en kvinna som varit
förlovad med ett av hans offer, men det
finns ingen väg undan våldets tragedi.
4/12: REDLINE (101 min, 2009/bio,
Takeshi KOIKE, Madhouse, action/SF)
- ”Redline” handlar om den största
racertävlingen i universum. Den hålls
endast vart femte år och lockar givetvis
de allra bästa förarna till startlinjen.
Inklusive ”Sweet” JP som här tävlar med
mer än livet som insats. Filmen var under
produktion i sju års tid och är inte vilken
action-film som helst. Så spänn fast
säkerhetsbältena!
- FÖRFILMER: (del av) ”Trava: Fist Planet”
(2003, ISHII/KOIKE).
18/12: KAVALKAD'11 (fem av 2011 års
bästa nya anime-serier; 125 min). På
fjolårets kavalkad visade vi "House of Five
Leaves”, ”Invasion! Squid Girl”, ”Demon
Maiden Zakuro”, ”Occult Academy” och
”Kuragehime". Vad det blir i år bestäms
veckan före…

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

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
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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). 10.10 låser vi porten, så kom i tid!
Enklare frukost för självkostnadspris finns att tillgå före visningen.
Välkommen!
Jonas Bentzer
Mattias Mattsson
Per A J Andersson
Tobias Lind
Viktor Eikman

----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)
- FrukostAnime våren 2008 (59-67)
- FrukostAnime hösten 2008 (68-75)
- FrukostAnime våren 2009 (76-83)
- FrukostAnime hösten 2009 (84-91)
- FrukostAnime våren 2010 (92-99)
- FrukostAnime hösten 2010 (100-107)
- FrukostAnime våren 2011 (108-115)
-----------------------------(2011-11-16 / Per A J Andersson)
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