
Vad är det här?

- Vad? En serie biovisningar av (japansk)
anime, startad oktober 2004. Inramade av pre-
sentationer och diskussioner.
- Var? Hagabion i Göteborg, via norra baksid-
esingången (Nordhemsgatan).
- När? Söndagsmorgnar klockan 10.00 (var-
annan vecka höst och vår).
- Vad visas? Filmer och TV/video-serier som
vi tycker förtjänar att upptäckas av en svensk
publik.
- Vilka får komma? Visningarna fungerar
som föreningsmöten. Men även bekanta till
medlemmar är välkomna, för att närmare kun-
na stifta bekantskap med vår verksamhet.
- Kostnad? Visningarna är gratis. Den enkla-
re frukosten betalas dock i en lika enkel kollekt-
bössa.
- Språk? Alltid med japanskt tal och engelsk
text. Originaltal ger bästa känslan, engelsk text
ger största utbudet på ett europeiskt språk.

Vilka är vi?

Vi som ligger bakom de här visningarna heter
Per A J Andersson, Mattias Mattsson och Tobi-
as Lind, aktiva i föreningarna Göteborgs Serie-
främjande (lokalförening i Seriefrämjandet),
Hagabion/Folkets Bio Göteborg respektive Ani-
mation i Väst.

Mer information om föreningarna kan man få
från deras webbplatser:
http://www.serieframjandet.se/goteborg
http://www.hagabion.nu
http://www.animationivast.se

Mer info från oss tre kan man få via e-post:
paja@telia.com (Per)
vitplister@gmail.com (Mattias)
tobias.lind@animationivast.se (Tobias)

Vad är anime?

Animeär den japanska kortformen av ”anime-
eshon” (dvs animation). I Japan används ordet
om animation från alla länder. Utanför Japan
betyder det ”animation från Japan”.

Japan är ett ”asiatiskt västerland”, med en
kultur där urgamla traditioner och hypermoder-
na trender samsas. Vilket bl a gett upphov till
en vurm för tecknade serier (manga) som spri-
dits till alla genrer, åldrar och skikt i samhället.
Och vad gäller anime, så fyller den hälften av
programutrymmet på TV och mången biosa-
long.

Betoningen på inre konflikter, kollektivets
betydelse, nya genrekombinationer, natur-
känsla, ambitiösa musikarrangemang och re-
spekt för de tecknade karaktärerna är lite av
det vi anime-fans ofta letar efter och ofta hittar.
Vilket gör det spännande att leta vidare...

Vill du veta mer?
Här är några bra webbadresser:
- www.animenewsnetwork.com
(har ett stort uppslagsverk)
- www.anime-planet.com/animerec
(ger tips på mer av sånt du tycker om)
- www.nausicaa.net
(mest fakta om Studio Ghibli)
- www.animanga.nu
(största samlingspunkten i Sverige)
- www.hikari-kai.tk
(lokal förening kring japansk popkultur)
- www.wikipedia.org
(största uppslagsverket på webben)
- www.animesuki.com
(BitTorrent-länkar till textat & olicensierat)

Var köper man anime?
Till exempel här:
- www.sfbok.se
- www.webhallen.com
- www.amazon.com
- www.rightstuf.com
- www.ebay.com
- http://global.yesasia.com

Några genrer/ingredienser

bishoujo= vacker flicka (”M. N. Rayearth”)
bishounen= vacker pojke (”Cardcaptor Saku-
ra”)
ecchi= sexuellt opassande (”Love Hina”)
hentai= konstig, pervers (i västerlandet om
pornografisk anime/manga)
josei– riktad till unga kvinnor (”NANA”)
kodomo– riktad till barn (”Panda Go Panda!”)
meka= superrobot (”N. G. Evangelion”)
moe– tydligt söta figurer (”Strawberry
Marshmallow”)
seinen– riktad till unga män (”Mushi-shi”)
sentai– superhjältegrupp (”Cyborg 009”)
shoujo– riktad till flickor (”Fruits Basket”)
mahou shoujo– flicka som använder vit magi
(”Sailor Moon”)
shounen– riktad till pojkar (”Naruto”)
mahou shounen– pojke som använder vit
magi (”DNAngel”)
shoujo-ai/yuri(alt. Girls love/GL) = flicka-
flicka-romantik (”R. G. Utena”)
shounen-ai/yaoi(alt. Boys love/BL) = pojke-
pojke-romantik (”Loveless”)

Vanliga japanska uttryck

ohayou (gozaimasu)! = godmorgon!
konnichi wa! = goddag!
konbanwa! = godkväll!
oyasumi (nasai)! = godnatt!
arigatou! = tack!(yokatta! = gudskelov!)
gomen (nasai)! = ursäkta!
demo... = men...(anou... = alltså...)
nani? = vad?(dou shite? = varför?)
baka! = idiot!
betsu ni! = inte alls!
genki desu ka? = hur mår du?
genki desu! = alla tiders!
daijoubu! = det är okej!
hayaku! = skynda!(matte! = vänta!)
douki douki! = bult! bult! (om hjärta)
ichi, ni, san! = ett, två, tre!
ittekimasu! = nu går jag!
tadaima! = hemma!
okaasan to otousan= mamma och pappa
oniisan to oneesan= bror och syster
kakkoii! = cool!(kawaii! = söt!)
mochiron! = självklart! (yamete! = sluta!)
ganbare! = heja!

presenterat av
och för:



10/2: TEKKON KINKRE-
ET ("Tekkon kinkuriito", 106
min, 2006, regi: Michael
ARIAS)
- En både effektrik och käns-
losam historia om pojkarna
Svarts (Kuro) och Vits (Shiroi)
kamp för rättvisa i ett framtida
megalopolis. Regi av den
naturaliserade japanen
ARIAS, efter Taiyou MATSU-
MOTOS manga.
- FÖRFILM: "The Adventures
of Tweeny Witches", ep. 1-2
("Mahou shoujo tai Arusu", 25
min, 2004, regi: Yasuhiro
AOKI).

24/2: NIEA UNDER 7 (1/2)
("Nia andaa sebun", 150 min,
2000, regi: Tomokazu TOKO-
RO)
- Om studenten Mayuko och
utomjordingen NieA, som en
dag bara flyttar in i hennes
etta! Egensinnig och ofta
tänkvärd relationskomedi
efter Yoshitoshi ABES fanzin-
manga, animerad av gänget
bakom "Serial Experiments
Lain".

9/3: NIEA UNDER 7 (2/2)
(175 min, 2000, regi: Tomoka-
zu TOKORO)

23/3: APPLESEED ("Appu-
rushiido", 105 min, 2004, regi:
Shinji ARAMAKI)

- Påkostat och insperat av
Masamune "Ghost in the
Shell" SHIROUS manga.

Dataanimerad film som utspe-
las år 2131 med Deunan
Knute, överlevande efter det
tredje världskriget, i centrum.
- FÖRFILM (prel.): del av
videofilmen "Appleseed"
(1988, regi: Kazuyoshi
KATAYAMA).

6/4: FLYING PHANTOM
SHIP ("Sora tobu yuureisen",
60 min, 1969, regi: Hiroshi
IKEDA)
- En ung Hayao MIYAZAKI

var nyckelanimatör samt
robotkonstruktör i denna 60-
talsproduktion. Hans robot
förebådade diton i exempelvis
"Laputa - Castle in the Sky".
- FÖRFILM: Studio Ghibli-
dokumentär (46 min).

20/4: FREEDOM ("6 avsnitt
= 160 min, 2006-08, regi:
Shuhei MORITA)
- Tidernas mest påkostade
reklam för nudelsoppa? Nis-
sin Noodles må vara produ-

cent, men den som präglat
den här ultramoderna och
hypereleganta OVA-serien
mest är kanske figur- och tek-
nikdesignern för det hela -
Katsuhiro "Akira" OUTOMO.
Republiken Eden är spelplats,
någonstans i framtiden.

4/5: INNOCENCE (Ghost in
the Shell 2) ("Inosensu", 100
min, 2004, regi: Mamoru
OSHII)
- Med en budget på 20 miljo-

ner USA-dollar och Studio
Ghiblis Toshio SUZUKI som
medproducent lovade den här
produktionen något extra.
Andra filmen i Ghost in the
Shell-sviten är löst baserad
på SHIROUS manga och
utforskar begrepp som livet,
konstgjort liv och det som är
däremellan.
- FÖRFILM: extramaterial från
DVD:n.

18/5: NITABOU ("Nitaboh",
99 min, 2004, regi: Akio NIS-
HIZAWA)
- Stillsamt historiskt drama
om livet i norra Japan i slutet
av 1800-talet. I huvudrollen
den blinde pojken Nitarou och
hans kärlek till shamisen, det
klassiska japanska strängin-
strumentet.
- FÖRFILM: "Merchant of
Romance" ("Roman no akin-
do", 25 min, 2003, regi: Akira
NISHIMORI), del 2 i "Rumiko
Takahashi Anthology".

1/6: TEMA: BAKA
- Här är inledningsavsnitten
från 5 anime-serier i genren
"baka". Vilket ingalunda har
något med mat att göra (mat-
anime tar vi en annan gång!).
Däremot menar vi här den
populära och ofta sevärda
varianten av "knäppa" anime-
komedier ("baka" = "idiot").
Serierna vi kommer att visa
börjar på bokstäverna C, G,
G, T och...

MED RESERVATION för ändring-
ar. Tidigare visningar hittas här:
<www.serieframjandet.se/
goteborg/bio.html>.


