Göteborgs SeF - FrukostAnime
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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
2012
bjuder vi på …

9/9: FROM UP ON POPPY HILL
(Kokuriko-zaka kara, "Från Vallmokullen",
91 min, 2011, MIYAZAKI Gorō, Ghibli,
drama/romantik).
- En tonåring på väg till skolan i bogserbåt
ser två signalflaggor i Yokohama, 1963.
Flaggorna är en bön om säker återkomst.
Pojken skriver en dikt om den mystiska
person som hissar dem varje dag, och
skickar in den till lokaltidningen. Detta är
Studio Ghiblis senaste storfilm.
- FÖRFILM: "Jumping" (7 min, 1984,
TEZUKA Osamu). Ett barn skuttar framåt
på sin gata. Vi ser med barnets ögon när
skutten blir längre och längre… och
längre. Kortfilmen skapades med 4000
teckningar, utan klipp, upprepning eller
fasta bakgrunder. Dessutom presentation
av höstens visningar.
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värstinggäng. Samtidigt kommer en ny
flicka till klassen, Shizu från fjärran Kobe.
Det här är ett realistiskt ungdomsdrama
efter en historia av regissören själv,
Nishizawa Akio. Vi har tidigare visat hans
"Nitaboh"). Han är uppvuxen i trakten och
var 12 år gammal 1956.
- FÖRFILMER: urval ur "Japanese Anime
Classic Collection".
4/11: PUELLA MAGI MADOKA MAGICA
avs. 1-6 (Mahō shōjo Madoka magika,
135 min, 2011, SHINBŌ Akiyuki, Shaft,
drama/SF).
- Madoka är en godhjärtad skolflicka som
erbjuds få sin högsta önskan uppfylld,
men inget är som det verkar. Förra årets
mest hyllade TV-anime är en djuplodande
och innovativ uppgörelse med genren
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23/9: THE SECRET OF MAMO (Lupin
III, 102 min, 1978, YOSHIKAWA
Sōji/ŌTSUKA Yasuo, TMS,
äventyrskomedi).
- En man identifieras med säkerhet som
mästertjuven Lupin III, och avrättas. Men
Lupin lever, och kan inte själv förklara vad
som hänt. Detta är den första långfilmen
om den folkkära figuren, dubbad till
engelska fyra gånger. Vi har tidigare visat
den andra filmen, av MIYAZAKI Hayao.
- FÖRFILM: "Lupin III: Pilot Film" (13 min,
1969, ŌSUMI Masaaki). Ett pilotavsnitt av
det som skulle bli TV-serien från 1971,
med mer sex och våld än något senare
inslag i franchisen fram till 2012 års "The
Woman Called Fujiko Mine".
7/10: MAGIC USER'S CLUB (OVA)
(Mahō Tsukai Tai!, 150 min, 1996-97,
SATŌ Jun'ichi, Triangle Staff, komedi/SF).
- Ett år efter en utomjordisk invasion
råder fred. Mänskligheten observeras av
fredliga robotsonder som lyder trafikljus.
Ordföranden för magiklubben på ett
gymnasium nära utomjordingarnas
gigantiska "tempelklocka" bestämmer sig
för att de ändå måste stoppas. Ett
annorlunda upplägg för en mycket mjuk
och varm romantisk komedi.
21/10: JAPAN, OUR HOMELAND
(Furusato Japan, 96 min, 2007,
NISHIZAWA Akio, WAO World, historiskt
drama).
- Tokyo, 1956. Akiba är ordförande i sjätte
klass. Mot sin vilja blir han indragen i
skolans --->

"mahō shōjo" (magisk flicka), som varit
stor inom anime sedan "Sally the Witch"
(1966). Ingen förkunskap behövs dock.
Förstklassigt utförande och hisnande
intrig.
18/11: PUELLA MAGI MADOKA
MAGICA avs. 7-12. 135 min.
2/12: PROJECT A-KO (84 min, 1986,
NISHIJIMA Katsuhiko, Soeishinsha/APPP,
actionkomedi).
- A-Ko är en superstark gymnasietjej som
alltid kommer för sent till skolan, en av
många klichéer som parodieras i denna
film. Hon umgås med den bubblande
energiska men barnsliga C-Ko, som det
mekaniska geniet B-Ko förälskat sig i.
Rivaliteten mellan A-Ko och B-Ko yttrar
sig i strider som skakar staden, medan en
utomjordisk flotta närmar sig.
- FÖRFILMER: Avs. 1-2 av "Ground
Defense Force Mao-chan" (23 min, 2002,
IWASAKI Yoshiaki). Mao och två andra
åttaåringar ska tillsammans försvara
Japan mot utomjordingar som är så
gulliga att de reguljära styrkorna inte kan
göra jobbet. Det skulle ju se ut som
mobbning. Vi visar avsnitt 1 och 2 av 26.
Dessförinnan DVD-loppis (bilden från
vårens loppis).
16/12: KAVALKAD 2012. En handfull av
årets bästa animeserier från japansk TV.
Ifjol bjöd vi på "Tamayura: hitotose",
"Tiger & Bunny", "Anohana" (Ano hi mita
hana no namae o bokutachi wa mada
shiranai), "Gosick" och "My Ordinary Life"
(Nichijō). Årets urval bestäms en vecka
innan.

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

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
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)
- FrukostAnime våren 2012 (124-131; folder)
-----------------------------(2012-12-19 / Per A.J. Andersson)
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