Göteborgs SeF - Ettan

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

Välkommen
till hösten 2011!

NYTT OCH BLANDAT...
- Årsmötet är över. Föreningen har nu ny styrelse och nya stadgar.
- Seriefrämjandets seriescen på fjolårets bokmässa blev en välbesökt historia, med intervjuer,
presentationer, debatter, seriebattle med mera. Det kommer en uppföljning även 2011
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(huvudsakligen i huvudföreningens regi, och alla som vill dra sitt strå till stacken ombeds
kontakta styrelsen. Här finns mer info.
- FrukostAnime är nu på sin åttonde höstsäsong. Vi visar bland annat Studio Ghibli, i vår
blandning av gammalt och nytt. Hela programmet finns här. Välkommen!
- Och vi kommer att gå på bio även kvällstid i höst! Två gånger! De som inte orkade upp till
FrukostAnime 11/9 kan ta igen det i november, då vi går till SF för att se Lånaren Arrietty
(igen). Men redan i oktober har vi bjudit till gemensam vallfärd till SF, i samband med att
Prinsessan Mononoke har en mycket efterlängtad Sverigepremiär. Plundra spargrisen!
- I november kommer det att bli Göteborgs Seriefestival på Blå Stället. Göteborgs SeF är med
på ett hörn där med.
- Comiquiz arrangeras i år 9 november. Mer info finns här.
- Länksidan har fått en välbehövlig uppdatering. Vi har plats för fler länkar, så tipsa oss!
--------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
- maj 2010
- september 2010
- mars 2011
- maj 2011
- juni 2011
--------Länk till Seriefrämjandets webbplats
--------------------------------------------(2011-09-12 / Per A J Andersson)
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