Genrer/ingredienser

Vill du veta mer?

Vanliga uttryck

Vad är det för japanska tecken i vår logotyp?
Det står ”chōshoku animēshon”, vilket betyder
’frukost-animation’. Många animeserier sänds
ursprungligen som del av frukost-TV, så för en
japan är ordet nog inte så underligt.

朝食 アニメーション?
Mer info från oss tre kan man få via e-post:
paja@telia.com (Per)
Mer information om föreningarna kan man få
från deras webbplatser:
http://nyahl.net/goteborg (OBS! Ny adress!)
http://www.hagabion.nu
presenterat av
och för:
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Vi som ligger bakom de här visningarna heter
Per A.J. Andersson, Viktor Eikman, Jonas
Bentzer och Tobias Lind, aktiva i föreningarna
Göteborgs Seriefrämjande (lokalförening i
Seriefrämjandet) och Hagabion/Folkets Bio
Göteborg.

Vad är anime?

Här några bra webbadresser:
- www.animenewsnetwork.com
(har ett stort uppslagsverk, TV-sändningar och
massor av nyheter)
- www.wikipedia.org
(största uppslagsverket på webben)
- www.anime-planet.com
(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.se
(lokal förening kring japansk popkultur)

Var köper man anime?

- Vad? En serie biovisningar av (japansk)
anime, startad oktober 2004. Inramade av
presentationer och diskussioner.
- Var? Hagabion i Göteborg, via norra baksidesingången (Nordhemsgatan).
- När? Söndagsmorgnar klockan 10.00 (varannan 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 potentiella
och blivande medlemmar är välkomna, för att
närmare kunna stifta bekantskap med vår
verksamhet.
- Kostnad? Visningarna är gratis. Den enklare 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.

Anime är den japanska kortformen av ”animeeshon” (det vill säga 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 hypermoderna trender samsas. Vilket bland annat gett
upphov till en vurm för tecknade serier
(manga) som spridits till alla genrer, åldrar
och skikt i samhället. Och vad gäller anime,
så fyller den hälften av programutrymmet på
TV och mången biosalong.
Betoningen på inre konflikter, kollektivets
betydelse, nya genrekombinationer, naturkänsla, ambitiösa musikarrangemang och
respekt för de tecknade figurerna är lite av det
vi anime-fans ofta letar efter och ofta hittar.
Vilket sporrar oss att leta vidare...

Till exempel här:
- www.sfbok.se
- www.amazon.com
- www.rightstuf.com
- www.ebay.com
- http://global.yesasia.com

ohayō (gozaimasu)! = godmorgon!
konnichi wa! = goddag!
konbanwa! = godkväll!
oyasumi
(nasai)! = godnatt!
arigatō! = tack!
(yokatta! = gudskelov!)
gomen (nasai)! = ursäkta!
demo... = men...
(anō... = alltså...)
nani? = vad? (dō shite? = varför?)
baka! = idiot! (dōzo! = varsågod!)
genki desu ka? = hur mår du?
genki desu! = alla tiders!
betsu ni = inte alls (daijōbu! = det är okej!)
sugoi! = fantastiskt! (subarashii! = toppen!)
hayaku! = skynda! (matte! = vänta!)
doki doki! = bult! bult! (om hjärta)
ichi, ni, san! = ett, två, tre!
ittekimasu! = nu går jag! (matane! = vi ses!)
tadaima! = hemma!
okāsan to otōsan = mamma och pappa
oniisan to oneesan = bror och syster
kakkoii! = cool!
(kawaii! = söt!)
mochiron! = självklart!
(yamete! = sluta!)
ganbare! = heja!
(tasukete = hjälp!)

Vilka är vi?

bishōjo = vacker flicka (”M. K. Rayearth”)
bishōnen = vacker pojke (”Cardcaptor Sakura”)
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”)
shōjo – riktad till flickor (”Fruits Basket”)
mahō shōjo – flicka som använder vit magi
(”Sailor Moon”)
shōnen – riktad till pojkar (”Naruto”)
mahō shōnen – pojke som använder vit magi
(”DNAngel”)
shōjo-ai/yuri (alt. Girls love/GL) = flicka-flickaromantik (”R. G. Utena”)
shōnen-ai/yaoi (alt. Boys love/BL) = pojkepojke-romantik (”Loveless”)

Vad är det här?

vackraste kvinna. Det är i alla fall vad hon tror. Den
här elva avsnitt långa TV-serien är en romantisk komedi av det lite annorlunda slaget. Den sändes i det högt
aktade noitanimA-blocket på Fuji TV.
24/3: PRINCESS JELLYFISH, ep. 7–11 (115
min).
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10/2: EVANGELION: 1.0 YOU ARE (NOT)
ALONE (Evangelion shin gekijōban: Jo, 98 min, 2007,
ANNO Hideaki, Khara, science fiction, småbild uppe
t.v.).
Det är alltid sommar sedan katastrofen år 2000. En
fjortonårig pojke med sociala svårigheter blir skickad
till Tokyo-3 av sin far, som han inte hört av på åtta år.
Han får veta att mänskligheten är hotad av de gåtfulla
Änglarna. Neon Genesis Evangelion började som
manga (1994) och TV-serie (1995). TV-serien blev en
av tidernas största hits och debatterades i dagstidningarna. Vi visar den första av fyra filmer som tillsammans utgör en remake, nyproducerad för bio av originalets skapare.
FÖRFILMER: Vårsäsongen presenteras, samt kanske något extra med NGE-anknytning.
24/2: TOUCH: THE ACE WITHOUT A NUMBER (Touch: Sebangō no nai ace, 93 min, 1986,
SUGII Gisaburō, Group TAC, romantik/sport, småbild
överst).
Två tvillingbröder och flickan de båda tycker om gillar baseball, Japans största sport. Tatsuya har den
stora talangen, men också ett gott hjärta. I sport och
kärlek håller han sig i skymundan bakom sin yngre
bror, som är bättre i skolan. De går i sista året på högstadiet och drömmer om Kōshien, gymnasieligan i
baseball. Det blir dock inte som någon av dem tänkt
sig. Touch var 80-talets största publikframgång bland
TV-anime i Japan. The Ace Without a Number är den
första av tre långfilmer där man klippt om TV-serien för
bio med lite nytt material.
FÖRFILM: film ur Rumiko Takahashi Anthology.
10/3: PRINCESS JELLYFISH, ep. 1–6 (Kuragehime, 135 min, 2010, OMORI Takahiro, Brain's Base,
romantik/komedi, småbild uppe t.h.).
Tsukimi älskar maneter. Hon har flyttat hemifrån och
in i ett kollektiv i Tokyo, bara bestående av unga kvinnor som är lika ohippa som hon. En dag får Tsukimi
hjälp att rädda en liten lungmanet i fara, av världens

7/4: THE WOLF CHILDREN AME AND YUKI
(Ōkami kodomo no Ame to Yuki, 117 min, 2012,
HOSODA Mamoru, Studio Chizu/Madhouse,
drama/övernaturligt, småbild nere t.h.).
19-åriga Hana blir kär i en av sina medstudenter.
Föga anar hon då att hon två år senare kommer att
vara tvåbarnsmor. Dottern Yuki och sonen Ame är inte
som andra barn, men så har de också haft en varulv
till far. Uppfostra varulvsbarn i storstan har sina sidor,
så familjen flyttar ut på landet och försöker leva så
normalt som möjligt. Hosodas tredje egna långfilmsprojekt (efter TokiKake och Summer Wars) vann 2012
års ”Silverspegel” vid norska Film fra Sør-festivalen.
21/4: YOBI, THE FIVE TAILED FOX (Cheonnyeonyeou Yeoubi, 85 min, 2007, LEE Seong-gang,
CJ Entertainment, familj/fantasy, småbild nere t.v.).
Yobi är en femsvansad räv. En dag kraschlandar ett
rymdskepp i dess skog. När utomjordingarnas försök
till återresa misslyckas, hamnar en av dem i händerna
på en grupp skolbarn på sommarläger. Yobi bestämmer sig för att försöka rädda honom och dyker en dag
upp på lägret – i skepnad av en människoflicka. Detta
är ett inte helt riskfritt företag… Denna koreanska film
är regisserad av Lee Seong-gang som även ligger
bakom den prisbelönta Mari iyagi.
FÖRFILM: Kick-Heart av YUASA Masaaki.
5/5: A LETTER TO MOMO (Momo e no tegami,
120 min, 2011, OKIURA Hiroyuki, Production I.G.,
drama/fantasy, stora bilden).
En forskare dör på en expedition och efterlämnar ett
anteckningsblock med ett brev. Brevet har bara en
rad: ”Till Momo”, hans 11-åriga dotter. Vad tänkte han
skriva? Med brevet i hand flyttar familjen från Tokyo till
moderns barndomshem på en liten ö i västra Japan,
där Momo inte känner någon. Till råga på allt är det
nya huset hemsökt. Okiura har tidigare regisserat JinRoh: The Wolf Brigade (1999).
DESSUTOM: DVD/anime-loppis. Vi säljer dubbletter
och begagnat billigt till varandra.
19/5: TEMA: GENUS. Årets temavisning (tidigare
har vi presenterat baka-humor, sport, mat, magiska
flickor och pirater). Vi kommer att ge smakprov på hur
anime behandlat frågor kring könsidentitet genom historien, från Takarazuka-traditionen till något mer
modernt.

