
Vad är det här?

- Vad? En serie biovisningar av (japansk)
anime, startad oktober 2004. Inramade av
presentationer och diskussioner.
- Var? Hagabion i Göteborg, via norra baksi-
desingången (Nordhemsgatan), numera
månatligen 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. Frukosten
betalas dock i ett framställt "kollektglas" – 20
kronor räcker fint.
- 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
Anders Strandberg, Per A.J. Andersson, Sara
Landolsi, Tobias Lind och Viktor Eikman, akti-
va i föreningarna Göteborgs Seriefrämjande
(lokalförening i Seriefrämjandet) och Haga-
bion/Folkets Bio Göteborg.

Mer information om föreningarna kan man få
från deras webbplatser:
- http://nyahl.net/goteborg
- http://www.hagabion.se

Mer info från oss kan man få via e-post:
paja@telia.com (Per)

朝食 アニメーション?
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.

Vad är anime?

Anime är den japanska kortformen av ”ani-
meeshon” (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 hypermo-
derna 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 har den tidvis fyllt hälften av programut-
rymmet på TV och mången biosalong.

Betoningen på inre konflikter, kollektivets
betydelse, nya genrekombinationer, natur-
känsla, 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...

Vill du veta mer?
Här några bra webbadresser:
- www.animenewsnetwork.com
(har ett stort uppslagsverk, TV-sändningar och
massor av nyheter)
-sv.wikipedia.org/wiki/
Portal:Anime_och_Manga
(där vi skriver artiklar på svenska om anime, i
världens största uppslagsverk)
- 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)

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

Genrer/ingredienser

bishōjo = vacker flicka (”M. K. Rayearth”)
bishōnen = 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”)
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-flicka-
romantik (”R. G. Utena”)
shōnen-ai/yaoi (alt. Boys love/BL) = pojke-
pojke-romantik (”Loveless”)

Vanliga uttryck

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!)
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Hej!
FrukostAnime har en enda visning hösten
2014. Vid vår första visning 31 oktober
2004 visade vi Min granne Totoro och
Panda, panda! från Studio Ghibli. Nu,
nästan tio år och över 150 visningar sena-
re, visar vi en ny dokumentär om Studio
Ghibli och några av studions viktigaste
namn.

Därefter vet vi inte när nästa visning kom-
mer att bli av. Av olika skäl kan vi inte
längre anordna regelbundna animevis-
ningar på Hagabion. Så på sätt och vis
går också vi i "pension" – liksom Miyazaki
och Takahata.

På vår möjligen sista visning tänker vi
bjuda på en extrastor animefrukost. Väl-
komna! :-)

Anders, Per, Sara, Tobias & Viktor
Göteborgs Seriefrämjande
& Folkets Bio Göteborg

— • —

PS. Vi fortsätter att engagera oss i anime, även
utan egna biovisningar. 7 december tänker vi gå och
se Spirited Away på Bio Capitol. DS.

— • —

26/10: The Kingdom of Dreams and
Madness (Yume to kyōki no ōkoku, 117
min, 2013, Studio Ghibli, dokumentär).

Den här dokumentären är från 2013. Den
kretsar mestadels kring Miyazaki Hayao
och Takahata Isao, studions två nestorer
som nu går i pension – åtminstone som
filmregissörer. Dessutom presenteras
Suzuki Toshio, Animage-redaktören som
en gång lät Miyazaki publicera sin episka
manga Nausicaä från Vindarnas dal i sin
tidning. Några år senare var Suzuki en av
Studio Ghiblis grundare, och där har han i
många år arbetat som producent.

Dokumentären, som även följer arbetet på
studion, producerades i samband med
Studio Ghiblis två långfilmer från 2013.
Med Det blåser upp en vind avslutade
Miyazaki sin karriär som filmregissör, och
med Kaguya-hime no monogatari ('Sagan
om prinsessan Kaguya') avslutade Taka-
hata sin.

Mer info:
• www.nausicaa.net/wiki/ The_Kingdom_of_Dre-
ams_and_Madness
• https://sv.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli

— • —

— Hösten 2014 —


