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Välkommen till Serieveckan 2009

Serieveckan är ett konvent som har arrangerats i Göteborg sedan 2007. Sammankomstens hjärta är Stadsbiblioteket vid Götaplatsen mitt
i stan. Fokus ligger på föreläsningar och utställning, och vi strävar också efter arrangemang på andra platser i stan.

På den här sidan publicerar vi aktuell info om vad som händer under veckan. Vi uppdaterar kontinuerligt så håll koll för att se vad som
tillkommit. Om du tänker ordna nåt serierelaterat under veckan eller däromkring får du gärna höra av dig så att vi kan lägga upp info om
det. Vill du hjälpa till under veckan är du också mer än välkommen!

mars 20, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera

Samarbetspartners

Serieveckan är ett samarbete mellan Seriefrämjandet Göteborg och Göteborgs Stadsbibliotek. Vi tackar Studieförbundet Vuxenskolan och 
Schillerska Gymnasiet som ställer upp med ovärderlig finansiering till olika programpunkter och hoppas på ett fortsatt nära samarbete!

Vi vill också tacka alla de andra som gör veckan möjlig genom bidrag till utställningen, ideellt arbete och genom att ställa upp med
föreläsningar etc. Några att nämna är: planeringsgruppen Seriesnack, Dit Pennan Når, Animation i Väst och Optimal Press mfl…

mars 20, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera

PROGRAMMET

Här är programmet för veckan. Det utvecklas fortfarande så kolla in med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad! Har du frågor eller
vill komma i kontakt med Arrangörerna kan du maila till kvhgron hotmail com

MÅNDAG 23/3
Invigning och vernissage
Utställningshallen Stadsbiblioteket kl 18.00
Gunnar Krantz inviger serieveckan och dess utställning!
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Vad är HDK:s mastersutbildning i serier?
Lärare Gunnar och elev Jenny Berggrund berättar mer.

Myling Media
Utställningshallen Stadsbiblioteket kl 19.15

TISDAG 24/3
Serieskolorna informerar
Hörsalen Stadsbiblioteket kl 17.00
Patrik presenterar Serieskolan i Vingåker och
Stina presenterar Serieskolan i Malmö.
Johan presenterar Högskolan i Gävle

Bayeuxtapeten
Utställningshallen Stadsbiblioteket kl 17.30
Johan Höjer föreläser om Bayeuxtapeten

Ajans animation
Hörsalen Stadsbiblioteket kl 18.00
Ajan pratar om animationens historia och visar klassiska animerade filmsnuttar.
mer info

Vapnet – dockanimation
Hörsalen Stadsbiblioteket kl 19.00
Sandra Valenca visar sin dockanimerade film Vapnet och pratar lite om den.

ONSDAG 25/3
De 7 stegen – från idé till serie
Utställningshallen Stadsbiblioteket kl 18.00-20.00
Tycker du om att berätta historier och att rita? Vare sig du är erfaren eller bara nyfiken är det nyttigt att lära sig grunderna. Vilka material
och verktyg behöver man? Vad ska man tänka på när man ritar serierutor? Natalia Batista, svensk mangatecknare, tar upp de gyllene 7 
stegen, från ideé till färdig serie.
Förpoet: Oskar Simann

Releasefest för Drömresan
Mitt andra hem, Andra Långgatan 31 19.00
Yvette Gustafsson signerar under kvällen.
Musik: Sara Hjälmås Stand up comedy: Marja Nyberg. 

TORSDAG 26/3
Wanloo, Granér & Sol
Utställningshallen kl 18.00
- Sara Granérs Det är bara lite aids har kallats för brutalhumor i serieform och en orgie i taktlöshet!
-Mikael Sol skildrar självutlämnande en ung mans försök att hantera kärlekssorg och avvisande i debutalbumet Till alla jag legat med.
-Johan Wanloo pratar med några av sina vänner; Åke Ninja, Gotlands-Ola, Bob-Henry och De Äventyrslystna Karlakarlarna för att nämna
några.

Tecknarbattle
Café Hängmattan (se karta) 20.00
Vem vågar möta Johan Wanloo på pennornas slagfält?
Mer info kommer

FREDAG 27/3
FrukostAnime – annorlunda film och mer därtill
Utställningshallen kl 17.00

Översättaren och animekännaren Per A J Andersson (PAJA) presenterar FrukostAnime. Det blir inblickar i och blandade nedslag i vad man
man lärt sig om östasiatisk animation under de snart fem år och över 70 visningar den här filmklubben hållit på.
mer info

Marcus Nyblom & Ola Skogäng
Utställningshallen Stadsbiblioteket kl 18.00
-Marcus Nyblom ger med sina egensinniga bildberättelser ett hopp om en ny framtid för serierna.
-Skaparen av succéalbumet Mumiens blod Ola Skogäng.

LÖRDAG 28/3

Textival

På Göteborgs alternativa bokmässa medverkar bland annat Galago och Man av Skugga.

mars 18, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: nickanjonasson . Kommentarer: 1 kommentar

FrukostAnime – annorlunda film och mer därtill
Utsta�llningshallen Stadsbiblioteket fredag 27/3 kl 17.

Översättaren och animekännaren Per A J Andersson (PAJA) presenterar FrukostAnime. Det blir inblickar i och blandade nedslag i vad man
man lärt sig om östasiatisk animation under de snart fem år och över 70 visningar den här filmklubben hållit på.

I det rikt illustrerade föredraget kommer det att pratas om…

- Hur det hela började med en trailer och en envis serieförsäljare
- Hayao Miyazaki, ekologen med det stora barnasinnet
- Isao Takahata, mästare på att variera sig
- Satoshi Kon, thrillermakaren som tecknar riktiga japaner
- Koreaner, underleverantörerna som blivit producenter
- Yoshitoshi ABe, nyskapande formgivare och serieskapare
- Makoto Shinkai, datoranimation som är så vacker
- Studio 4°C, skapar filmer som både är moderna och konstiga
- Och en del annat vi upptäckt under resans gång. Både Japans rikaste och landets långsammaste serieskapare kommer vi till. Liksom
animens roll och föränderliga utseende.
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Det blir gott om möjligheter till frågor och kommentarer, allt eftersom ämnena betas av.

mars 12, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: 1 kommentar

Ajans animation
Stadsbibliotekets hörsal tisdag 24/3 ca kl 18. Återkommer med exakt tid

Filmvetaren Ajan presenterar några av filmhistoriens bästa animerade bilder.
I programmet visas klipp ur följande filmer:

Émile Reynaud: Autour dúne cabine (Frankrike, 1892)
Émile Cohl: Fantasmagorie (Frankrike, 1908)
Wladyslaw Starewitz: Lukinda (Ryssland, 1910)
Victor Bergdahl: När Kapten Grogg skulle porträtteras (Sverige, 1917)
Winsor McCay: The Sinking of the Lusitania (USA, 1918)
Lotte Reinninger: Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Tyskland, 1926)
Oskar Fischinger: Komposition in Blau (Tyskland, 1935)
Alexandre Alexeïeff: En passant (Kanada, 1943)
Norman McLaren: Be Gone Dull Care (Kanada 1949)
John Hubley: Rooty Toot Toot (USA, 1952)
Jiri Trnka: Handen (Tjeckoslovakien. 1956)
Osamu Tezuka: Astro Boy (Japan, 1967)
Nedeljko Dragic: Dagbok (Jugoslavien, 1974)
Jurij Norstein: Sagornas saga (Sovjet, 1979)
Juan Padrone: Vampyrerna i Havanna (Kuba, 1985)
Caroline Leaf: Two Sisters (Kanada, 1990)
Piotr Dumala: Franz Kafka (Polen, 1992)

Samt två hela filmer:
Zdenko Gasparovic: Satiemania (Jugoslavien, 1978)
Te Wei: Känslan av Berg och vatten (Kina, 1980)

februari 18, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: 1 kommentar

Drömresan, releasefest
Den 25:e mars kl 19.00 är det releasefest för den grafiska novellen ”Drömresan”, skriven, illustrerad och berättad av Yvette
Gustafsson. Boken kommer att finnas till försäljning och signering under hela kvällen. Under kvällen lyssnar vi även på stämningsfull musik
från scenen spelad av Sara Hjälmås och stand up comedy framförs av andrapristagaren i Bungy Comedy 2009 Marja Nyberg. Kom till Mitt 
andra hem på Andra Långgatan 31 för en härlig kväll med gott sällskap!
Varma hälsningar,
Yvette Gustafsson

februari 18, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera

Utställning
Vi kommer såklart att ställa ut saker under veckan. Vill du vara med är du välkommen att maila på kvhgron hotmail com, bifoga en eller
flera bilder och/eller en länk till sådana och mer info om dig så att jag kan lista det här. I utställningshallen ska vi hänga grejerna från taket,
så du behöver ramar som går att hänga upp utan att de trillar isär. Materialet ska vara  relaterat till dina egna serier eller möjligen
animation. Även föremål är välkomna.

februari 3, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera

Seriesafari?
Om nån är intresserad av att dra runt i stans alla serieaffärer nån dag under veckan kan ni ju höra av er här eller maila.
Det finns en trevlig och aktuell (?) översikt här och en del finns också med på kartan.

januari 23, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera

Karta
Här visas de platser där det arrangeras något under Serieveckan. Vill du ha med något på kartan kan du kontakta Seriesnack genom
kvhgron hotmail com.

januari 23, 2009
Kategorier: Uncategorized . . Författare: KvH . Kommentarer: Kommentera
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