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Välkommen
till våren 2012!

8 biobesök

1 årsmöte

NYTT OCH BLANDAT...
- Efter en innehållsrik höst blir det en lite lugnare vår,
åtminstone i föreningens regi.
- FrukostAnime är nu inne på sin åttonde vårsäsong. Vi
visar en film från 2011 inspirerad av Hayao Miyazakis
filmer. Samt en film från 1965 där Hayao Miyazaki var
animatör. Och däremellan en blandad kompott. Hela
programmet finns här. Välkommen!
- Göteborgs Seriefestival var en liten trevlig historia, om
än ingen jättelik publiksuccé. I vår får festivalsugna
västsvenskar istället rikta blickarna mot Värmland och andra
upplagan av Carlstad Comic Con i slutet av maj.
- Seriefrämjandets seriescen på bokmässan i september
blev lyckad, och här kan ni se några foton från det hela:
- Jenny Berggrund och Lisa Medin vid seriebattle. Fanny
M. Bystedt och Yvette Gustafsson är flankerande
konferencierer.
- Karolina Bång och Max Gustafson seriebattlar.
- Söndagens debatt om serier, censur och definitionen
på barnpornografi. Från vänster Fredrik Strömberg,
Magnus Knutsson, Tinet Elmgren och Maria Abrahamsson.
– Publikbild från debatten.
- Jonas Darnell och Tony Cronstam diskuterar
serieskapandets villkor.
- Comiquiz vanns inte av Göteborgs Seriefrämjande den här
gången heller. Men vi hade trevligt och passade också på att
uppdatera tävlingsinfo på Seriewikin. Samt diskutera
tävlingens inriktning och framtid på den nystartade
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Facebookgruppen.
--------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
- september 2011
--------Länk till Seriefrämjandets webbplats
-------------------------------------------(2012-02-14 / Per A J Andersson)
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