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Vi fortsätter att sprida asiatisk, tecknad filmkultur även i vår. 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.

VÅREN
2012
bjuder vi på …
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12/2: CHILDREN WHO CHASE LOST
VOICES FROM DEEP BELOW (Hoshi o ō
kodomo, 116 min, 2011, Makoto Shinkai,
CoMix Wave, äventyr/drama). - Asuna
nöjer sig inte med att ägna sina dagar åt
att lyssna på musiken från sin gamla
kristallradio. Så hon ger sig ut på en resa
för att återse Shun, en pojke hon mötte
en gång, och hon lär på vägen känna
både det grymma och det sköna i hennes
värld. Ett nytt, vackert drama från Makoto
"5 centimeter i sekunden" Shinkai.
- FÖRFILM: "Ojisan's Lamp" (24 min,
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stor i USA. De tre första avsnitten är
titelns dramaturgiska enhet: Spänningen
växer som en tuggummibubbla. Vi
avslutar med det mer fristående sista
avsnittet, nummer 8.
8/4: ESCAFLOWNE (98 min, 2000,
Kazuki Akane, Sunrise, äventyr/SF).
- TV-serien "The Vision of Escaflowne" var
en av 90-talets största animesuccéer.
Idag är den främst ihågkommen för att
effektivt ha blandat SF och fantasy,
shounen och shoujo. Vi visar långfilmen,
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2010, Teiichi Takiguchi). Berättelsen om
en lampförsäljare, från ett idag svunnet
Japan.
26/2: GULLIVER'S SPACE TRAVELS
(Gulliver no uchuu ryokou, 80 min, 1965,
Yoshio Kuroda, Toei, äventyr/SF).
- Det här var en av de allra första filmerna
där framtida storregissören Hayao
Miyazaki medverkade. Här var han
"in-betweener" samt konceptansvarig för
filmens avslutning. Filmen har inte mycket
mer än namnet gemensamt med Swifts
reseberättelser. Här är Gulliver en
åldrande professor, medan huvudfigurerna
är en pojke, en hund, en kråka och en
leksakssoldat med namnet "Generalen".
Det blå hoppets planet är deras mål.
- FÖRFILM: "Ali Baba and the 40
Thieves" (55 min, 1971, Hiroshi Shidara).
I den här filmen, fritt inspirerad av
historien från "Tusen och en natt",
arbetade Hayao Miyazaki som
nyckelanimatör och "organisatör".
11/3: FUTURE BOY CONAN (Mirai
shounen Conan, ep. 1–6/26 = 150 min,
1978, Hayao Miyaaki, Nippon,
äventyr/SF).
- Hayao Miyazakis första egna
regiproduktion var en TV-serie. "Future
Boy Conan" kretsar kring Conan och Lana,
två barn födda strax efter det världskrig
som bröt sönder kontinenterna. På en av
öarna finns det högteknologiska Industria,
en högborg för den gamla världens
teknologi, och fortfarande avskärmat från
naturen. Manus bygger på Alexander Keys
ungdomsbok "The Great Tide". Serien har
visats flitigt på TV i länderna runt
Medelhavet (Conan heter Adnan på
arabiska).
25/3: BUBBLEGUM CRISIS (ep. 1–3 +
8/8 = 150 min, 1987–1991, Katsuhito
Akiyama, AIC, action/SF).
- Fyra kvinnor i Tokyo agerar legosoldater
i högklackad rustning, år 2032.
Megaföretag, mordiska androider, djupa
klassklyftor och rock 'n' roll. "Blade
Runner" och "Streets of Fire" är starka
inflytanden på denna cyberpunk-klassiker,
--->

en mörkare variant av historien om
gymnasisten Hitomi från vår värld, och
hennes romans med prins Van på den
magiska världen Gaea, där väldiga
stridsrustningar (medeltida mecha)
används i kampen om Svarta drakens
dynasti.
- FÖRFILM: "Coicent" (26 min, 2010,
Shuhei Morita). En kille och en tjej. I en
romantisk komedi med 26 minuter av
förvecklingar. Året är 2710, i ett framtida
Japan.
22/4: BLOOD (48 min, 2000, Hiroyuki
Kitakubo, Prod. IG, action/thriller) +
FIRST SQUAD (60 min, 2009, Yoshiharu
Ashino, 4°C, action/övernaturl.).
- BLOOD: En gravallvarlig "Buffy och
vampyrerna" i 60-talets Tokyo, vid den
amerikanska flygbasen Yokota. Medan
planen lyfter mot Vietnam letar en flicka
efter sitt nästa offer. Högklassigt
utförande av Production I.G., med halva
dialogen på engelska.
- FIRST SQUAD: Sovjetryska tonåringar
med särskilda förmågor tar upp kampen
mot SS och Ahnenerbe, den anfallande
tyska arméns ockultister. Ahnenerbe fanns
i verkligheten; de studerade bland annat
hällristningar i Bohuslän 1936. Animation
av Studio 4°C från ryskt manus.
- FÖRFILM (preliminärt): "A Tale of Two
Robots" (11 min, 1987, Hiroyuki
Kitakubo)
6/5: COLORFUL (126 min, 2010, Keiichi
Hara, Sunrise/Ascension,
drama/återfödelse).
- Huvudpersonen öppnar ögonen på en
dimmig tågstation i livet efter detta. Han
eller hon är en syndare, och får en andra
chans. Det är en praktikplats i en
mellanstadieelev som lämnat kroppen
ledig, genom att begå självmord. I dramat
gäller det att lista ut varför. Taskig familj,
mobbad i skolan, olycklig kärlek? Eller var
han bara en idiot?
20/5: TEMA – PIRATER. Säg till oss,
om ni har favoriter i genren ni vill att vi
ska visa. Tidigare temavisningar: "BAKA"
(2008), SPORT (2009), MAT (2010) och
MAGISKA FLICKOR (2011).

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

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). 10.10 låser vi porten, så kom i tid!
Enklare frukost för självkostnadspris finns att tillgå före visningen.
Välkommen!
Jonas Bentzer
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Per A J Andersson
Simon Vestin
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; folder)
- FrukostAnime hösten 2007 (51-58; folder)
- FrukostAnime våren 2008 (59-67; folder)
- FrukostAnime hösten 2008 (68-75; folder)
- FrukostAnime våren 2009 (76-83; folder)
- FrukostAnime hösten 2009 (84-91; folder)
- FrukostAnime våren 2010 (92-99; folder)
- FrukostAnime hösten 2010 (100-107; folder)
- FrukostAnime våren 2011 (108-115; folder)
- FrukostAnime hösten 2011 (116-123; folder)
-----------------------------(2012-05-11 / Per A J Andersson)
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