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Välkommen
till våren 2013

8 biobesök
1 årsmöte
1 Comiquiz att planera

NYTT OCH BLANDAT...
- Nu är det vår igen. Hoppas du haft ett skönt jul/nyår.
- Sedan sist har vi deltagit i Comiquiz. Inte vann vi den här gången heller,
men vi såg i alla fall till så att Göteborgs SeF blev utsedda till 2013 års
arrangörer. Hör av dig till oss ("Per A.J. Andersson" i botten på sidan är en
mejllänk), om du vill vara med och ställa frågor)
- Dessutom gick vi under hösten på bio ett antal gånger. Åtta gånger var det
FrukostAnime, och en gång samlades vi till årets Studio Ghibli-premiär
(Uppe på vallmokullen). Dessutom visades gammal och ny japansk
animation på Cinemateket.
- Nu är vårsäsongen i FrukostAnime spikad. Klicka på bilden ovan, så ser
du hela programmet.
- Dessutom ska vi kunna fixa till ett årsmöte innan sommaren är här på
allvar, med fasta och mindre fasta programpunkter. Vad ska vi göra på
årsmötet, har styrelsen gjort sitt jobb, och har du förslag på nya
kandidater till styrelsen? Tipsa oss gärna.
---------
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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
- september 2012

--------Seriefrämjandet:
www.seriefrämjandet.se
--------------------------------------------(2013-02-01 / Per A.J. Andersson)
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