Mangaworkshop
Animera film!
Föredrag och film
Vad är anime?!
Japansnack!
Film Min granne Totoro
Aikido
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Falken Bio, K, Mjölnarvägen 8
Sporthallen Jakobsberg
Jakobsbergs bibliotek
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JÄRFÄLLA

Program Animéfestival 1-2 oktober
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Mangaworkshop Lör-sön 1-2 okt
KURS
Med Lisa Medin, serietecknare och illustratör.
Tid:
Plats:
Ålder:
Pris:

11.00-14.00 (båda dagarna)
K, Mjölnarvägen 8, Jakobsberg
10 år och uppåt
600 kr, inkl material

Lär dig grunderna i teckning, varvat med lite kuriosa om japansk seriekultur.
Deltagarna får övningar att genomföra på plats. Storyupplägg och grundläggande
dramaturgi. Möjlighet att skapa egna figurer och berättelser.

Animera film! Lör-sön 1-2 okt
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Med Sofie Lind, mediepedagog och illustratör
Tid:
11.00-14.00 (båda dagarna)
Plats: K
Ålder: 6-9 år
Pris: 600 kr, inkl material

Animationskurs. Låt föremål och lera få liv! Bild för bild animeras figurer och
objekt och en illusion av rörelse skapas. Bildsekvensen tillförs ljud och musik och
resultatet blir en färdig animerad kortfilm.
Anmälan till kurserna: agneta.danielsson@jarfalla.se eller ring 580 290 79.
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FÖfrån Järfälla.
Med Marita Lindqvist, skribent och journalist

Japansnack! Lör 1 okt

Jakobsbergs bibliotek, Jakobsbergs centrum
Tid:
12.00–ca 13.00 Pris: Fri entré
Föredrag om hur kul och udda den japanska idolvärlden är. Hur inhemska popstjärnor, skådespelare och tecknade figurer påverkar allt från mode till politisk medvetenhet hos dagens unga japaner. Allt fler japanska män och kvinnor väljer att leva
i en fantasivärld. Spel, film och tecknade serier ersätter helt vardagslivet för många.

Vad är anime?! Lör 1 okt
Biografen Falken, Jakobsbergs centrum
Tid:
14.00–ca 15.30
Pris: 60 kr
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Föredrag och film. Japansk tecknad filmen har blivit enormt populärt i Sverige
under senare år. Filmer som Hayao Miyazakis Spirited Away, som Oscarsbelönades, har hjälpt till. Men anime har en lång historia. Med hjälp av Anette
Masui (journalist och f d kulturattaché i Japan) introduceras vi till den japanska
tecknade filmens utveckling. Därefter följer en exklusiv filmvisning av Anime
Classics, gjorda under perioden 1928-1955.

FI LM

Film: Min granne Totoro Lörd 1 okt
Biografen Falken, Jakobsbergs centrum
Tid:
16.00
Regi: Hayao Miyazaki
Längd: 86 minuter, barntillåten
Pris: 60 kr

Systrarna Satsuki och Mei har precis flyttat till ett stort gammalt hus på landet
med sin pappa. Mamman ligger på ett sjukhus i närheten, men alla längtar och
hoppas att hon snart ska få komma hem. Först blir syskonen lite rädda för allt det
nya men snart upptäcker de att det finns något magiskt i huset och runt om. På
en av sina promenader i skogen vid huset träffar de sin nya granne, Totoro, en stor
lustig varelse som är skogens väktare. Tillsammans med honom och kattbussen,
världens bästa transportmedel, börjar ett underbart äventyr.
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Gratis provträning för barn och vuxna hos Järfälla Aikido. Från 8 år.
Prova aikido Lörd 1 okt

C-hallen, Jakobsbergs sporthall, Mjölnarvägen 3.
Tid:
10.00-12.00

