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Fullmetal Alchemist, jön az új film

Amikor befejeződött a Fullmetal Alchemist: Brotherhood, már akkor tudtuk, hogy jönni fog a film is, de a részletek 
csak most láttak napvilágot. A hivatalos oldalra már felkerült két trailer is, és a film a FMA - Milos no Sei-Naru 
Hoshi címet kapta. Kiderült, hogy a főcímdalt a L’Arc-en-Ciel prezentálja, mint ahogy az első FMA sorozatnál és 
filmnél is tették. A rendezői széket Murata Kazuya foglalhatja el, aki a Code Geass animénél is hasonló szerepkör-
ben jeleskedett. A forgatókönyvet Shinbo Yuichi írja és a karakterdizájnért Konishi Kenichi (Tokiói Keresztapák) 
felel. Természetesen az animációt ezúttal is a Bones végzi. A film premiere július 2-án lesz Japánban.

Forrás: Anime News Network

Az 5. Seiyuu díjátadó nyertesei

Március elején átadták az elmúlt év legjobb szinkronszínészeinek járó díjakat. Legjobb férfi színész kategóriában 
nem került sor a díjazásra. A legjobb színésznő Toyosaki Aki lett, aki Hirasawa Yui hangját adja a K-ON!! c. 
animében. A színésznő ezen felül a legjobb megszemélyesítés díját is elnyerte. A legjobb szinkron mellékszereplő 
Okamoto Nobuhiko, aki a Kaichou wa Maid-Sama! c. animében Usui Takumit alakítja. Ezt a díjat vehette át 
Nakai Kazuya is, aki a One Piece-ban Roronoa Zoro hangja. Ugyanebben a kategóriában, de a női részlegen 
Arai Satomi és Itou Kanae kapták a díjat. Előbbi Shirai Kuroko hangját adja a Toaru Kagaku no Railgunban, 
utóbbi pedig Elcea de rux ima, a The World God Only Knows című animében. Belépő, azaz kezdő színészek közül 
Uchiyama Kouki nyerte az elismerést, a Mobil Suit Gundam UC Banagher Links karakterének adta a hangját. 
A legjobb kezdő színésznő pedig Kanemoto Hisako lett, aki Musume Ika a Shinryaku! Ika Musume animében és 
Satou Satomi, ő Wendynek kölcsönözte a hangját a Fairy Tail animében. A tengerentúli rajongók által legjobbnak 
tartott díjat a Durarara!! című animéből Celty Sturluson hangja, Sawahiro Miyuki kapta.

Forrás: Anime News Network

A Studio Ghibli ismét nyert

A nagymúltú stúdió legújabb filmje, a Karigurashi no Arrietty nyerte el a Japán filmakadémia legjobb animációs 
film díját, a februárban megrendezett ceremónián. A film rendezője Yonebayashi Hiromasa, míg a forgatókönyvet 
maga Miyazaki Hayao írta. A díjátadón díjat nyert még a Detective Conan: The Lost Ship in The Sky, és a One 
Piece: Strong World is.

Forrás: Animenation



Folytatódik a Hellsing OVA

Hosszú idő után újra friss információkat kaptunk a Hellsing Ultimate OVA következő részéről. A Young King 
Ours japán mangamagazin megerősítette, hogy a sorozat nyolcadik része idén, június 22-én érkezik. A 2006 óta 
futó sorozat készítőinél azért történt némi változás, ugyanis a megvalósítást a Graphinica and Kelmadick fogja 
végezni, a csapat főként a Gonzotól távozni kényszerülő emberekből tevődik össze.

Forrás: AnimeNews

Újra kardot ragad Kenshin

A  Jump Square magazinban látott napvilágot, hogy új Rurouni Kenshin anime készül. Részletekről csak később 
kapunk információt, de természetesen erről is beszámolunk majd nektek. Ezen felül két OVA már meg is jelent, 
ráadásul angol feliratot is kapott. Idén még egy film fog megjelenni, szintén csak Blu-Rayen. Ez utóbbi a Rurouni 
Kenshin: Ishin Shishi no Chinkonka [Requiem] címen fut és szeptember környékén érkezik majd. Úgy látszik a 
reneszánszát éli a Kenshin, ugyanis a múlt hónapban egy PSP játékot is kiadtak.

Forrás: Anime News Network, Sankaku Complex

Akira - Live Action részletek

Az Akira élőszereplős változata már jó régóta tervben van Holywoodban és úgy néz ki, hogy lassan, de haladnak 
a dologgal. A Warner Bros előreláthatólag két filmet tervez, az első a manga harmadik kötetéig, míg a másik a 
befejező hatodik kötetig dolgozná fel Otomo Katsuhiro legendás történetét. A rendezést Allen és Albert Hughes 
kapja meg, a kivitelező cég pedig az Appian Way lesz, ami Leonardo Dicaprio tulajdonában van. Kaneda szerepére 
több lehetőség is felmerült, mint például, Garret Hedlund (Tron: Örökség), Justin Timberlake (Közösségi háló) vagy 
Joaquin Phoenix (Johnny Cash, Gladiator), ám a WB nemrég Keanu Reevesszel is beszélt a szerepről, így talán 
ő tűnik valószínűbbnek. Ugyanez a helyzet Tetsuo esetében is, Robert Pattinson (Alkonyat), vagy James McAvoy 
(X-Men: First Class) a legesélyesebbek. Shikishima ezredes posztjára személyesen Morgan Freeman jelentkezett. A 
film producere, Steve Klovest a Harry Potter filmek forgatókönyvíróját bízta meg a kézirat csiszolásával. Ettől füg-
getlenül a fent említett Robert Pattinson azt nyilatkozta, hogy bár szereti a filmet, de nem tud semmiféle Akirával 
kapcsolatos meghallgatásról.

Forrás: Aoianime, Anime News Network

Satoshi Kon est a Smithonianban

Egy igazi érdekességről számolhatok be, ugyanis a washingtoni Smithsonian múzeum egy kuriózumnak számító 
eseményt tartott április elején. A Japanamerica című könyv szerzője Roland Kelts egy egész napot szentelt a 
tavaly augusztusban elhunyt nagyszerű rendező, Satoshi Kon tiszteletére. Kelts egy dicsérő beszédet is mondott 
Kon életművéről, továbbá több szempontból közelítve is beszélt a Paprikáról és a Hoshi o Ou Kodomo animéről.  
Ezen felül levetítették Miyazaki Hayao, Kiki, a boszorkányfutár című animéjét, tartottak cosplay versenyt és 
workshopokat is a rendezvényen.

Forrás: ANN
Írta: Hirotaka


