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Göteborgs SeF
har nytt hem på nätet
Seriefrämjandet bygger om på nätet. Man konstruerar under 2012 ett hel
webbportal (se startlänk nederst på sidan), och så småningom kommer
förhoppningsvis även Göteborgs SeF att få plats där. I väntan på det
huserar vi dock – från mars 2012 och tills vidare – på en ny adress.
Vänliga seriehälsningar,
Per A.J. Andersson, ordförande i lokalföreningen

Välkommen
till hösten 2012

8 biobesök
1 Comiquiz

NYTT OCH BLANDAT...
- Nu är det höst igen. Hoppas du haft en skön sommar.
- Sedan sist har vi haft ett årsmöte och ett styrelsemöte.
Årsmötesprotokoll syns här. Vi som var i Karlstad på seriefestival
pratade om den, vi åt jordgubbar och vi valde en ny styrelse.
- FrukostAnime är nu inne på sin nionde höstsäsong, och vi hittar
fortfarande kul saker att visa. I höst blir det filmer från ett Japan från förr
– en från Studio Ghibli och en som inte är det. Dessutom magiska flickor
och pojkar i olika varianter. Och dito komedier. Mycket välkommen!
- Och den som vill ha ännu mer anime på bio kan vara lugn. Cinemateket
har under oktober/november fem olika animevisningar. Det är "Akira",
"Colorful", Isao Takahatas debutfilm om Hols, prinsen av solen,
"Metropolis" och riktigt tidig anime. En riktigt blandad kompott således.
:-)
- Comiquiz kommer i år den 24 november. Den som vill vara med och
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tävla i det göteborgska laget är välkommen att kontakta oss. Det finns
tävlingsinfo på Seriewikin. Och en Facebookgrupp i ämnet.
--------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
- februari 2012
- maj 2012

--------Seriefrämjandet:
www.seriefrämjandet.se
--------------------------------------------(2012-11-15 / Per A.J. Andersson)
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