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Folytatás a következő oldalon!

Japán Nap
Ismét Japán Napra kerül sor Budapesten, ezúttal a Fasori Evangé-
likus Gimnáziumban. Az Umezuki Shokai által szervezett rendez-
vény japán kultúrával, minimális anime és manga bemutatóval, 
koncertekkel, árusokkal várja a látogatókat. A programot főleg 
családoknak szervezik, sor kerül még haiku versenyre is, valamint a 
Japán Nap adományt gyűjt a Gimnázium Alapítványának.
Az esemény szeptember 21-én, pénteken lesz.

Továbbra se feledjük az őszi conokat!
Aniwacon - A MAT által szervezett rendezvény szeptember 16-án, 
vasárnap lesz a Dürer Kertben.
Mondocon - Őszi adagunkat október 13-14-én kapjuk a megszokott 
Hungexpón.
Holdfénycon - Tavasszal ellentétben most ez a rendezvény is 
két nap várja látogatóit november 24-25-én a Millenáris “B” csar-
nokában. 

A nagysikerű Gintama anime 
második filmjének premierje 2013-
ra várható. A film történetét maga a 
manga alkotója jegyzi majd. Ezenfelül 
új részek is láthatóak lesznek október 
4-től. Ezzel párhuzamosan egy játék 
is készül a Namco Bandai Games 
műhelyében. 

           Forrás: MAL, ANN

A Fate rajongók nem maradnak 
tápanyag nélkül a továbbiakban sem.

A Silver Link stúdió bejelentette, 
hogy anime készül a Fate/kaleid liner 
Prisma Illya című mangából. Igaz, hogy 
ez a darab merőben más, mint az ed-
digi Fate sorozatok. Az anime jövőre 
érkezik. Sajnos pontosabb dátum még 
nincs.

                      Forrás: MAL

A Metal Gear 25. évfordulóján került bejelentésre, hogy Live-Action készül a Metal 
Gear Solidból. A készítő a Columbia Pictures és a Sony Pictures Entertainment lesz, utób-
bi a kiadást  és a terjesztést is magára vállalta. A producer Avi Arad (Pókember filmek) 
lesz.  Hideo Kojima, a széria atyja, azt nyilatkozta, hogy olyan partnert keresett, aki képes 
valódi filmet készíteni és úgy véli, hogy Arad minden kétséget kizárólag képes erre. Avi 
Arad elutazott Japánba, hogy jelen legyen a rendezvényen és megígérte, hogy egy fan-
tasztikus filmet fog forgatni, és mindenképp hű marad az eredeti műhöz.

     Forrás: ANN

Rendezvények

Fate/kaleid start Gintama movie

Metal Gear Solid - Live Action

Októberi premierek:

1-jén:
- Kamisama Hajimemash-
ita (TV)
- Tonari no Kaibutsu-kun 
(TV)
- Litchi DE Hikari Club (TV)

2-án:
- Jormungand Second 
Season (TV)

3-án:
- Amagami SS+ plus: On-
sen Special (BD special)

4-én:
- Gintama (TV) (tartalmaz 
új epizódokat is)
- Zetsuen no Tempest 
(TV)

5-én:
- Minami-ke (OAD)

6-án:
- Mahou Shoujo Madoka
★Magica Movie 1 (Film)
- Haitai Nanafa (TV)
- Little Busters! (TV)
- Shinpi no Hou (Film)

7-én:
- Ixion Saga DT (TV)
- Tēkyu (TV)
- Suki-tte Ii na yo. (TV)

8-án:
- Sakurasou no Pet na 
Kanojo (TV)
- Aikatsu! (TV)
- Girls und Panzer (TV)

13-án:
- Mahou Shoujo Madoka
★Magica Movie 2 (Film)
- Uchuu Senkan Yamato 
2199 Movie 3 (Film)
- Seitokai no Ichizon Sec-
ond Season (TV)
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Az Okiura Hiroyuki és Production 
I.G. által készített A letter to Momo 
animefilm világpremiere tavaly szeptem-
berben volt a Torontói Nemzetközi Film-
fesztiválon. A forgalmazó GKids idén év 
végére tervezte a film debütálását az Ál-
lamokban, de a premiert kitolták jövőre. 
Így Momó története 2013-ig jogosult 
az Oscar-díjra, ahogy több GKids film is, 
mint pl. Miyazaki Goro és a Studio Ghibli 
legújabb alkotása a From Up On Poppy 
Hill. A díjátadásra várhatóan 2014 elején 
kerül sor, meglátjuk végül kik lesznek a 
jelöltek. Az animét Magyarországon a 
tavalyi Anilogue-on vetítették.

       
                           Forrás: ANN

A Say Hello to Black Jack manga írója, a díj-
nyertes Shuho Sato, aki több mint 10 millió pél-
dányt eladott már alkotásából, most megengedte, 
hogy bárki adoptálhassa munkáját anélkül, hogy 
jogdíjat kelljen fizetnie. A szerző alternatív meg-
oldást keres az általa elavultnak nevezett szellemi 
tulajdon jogainak tradicionális modelljére. Termé-
szetesen Sato nem fog ingyen dolgozni és műveit 
nem teszi jogdíjmentessé, de megfogadta, hogy 
nem fogja erőltetni a dolgot. Ez a lépés egybeesik 
a manga kiállításával. A tárlaton 70 eredeti rajzot 
lehet megtekinteni a műből. A látogatók használ-
hatnak majd fénymásolót, hogy bármelyik oldalt 
lemásolhassák. A Say Hello to Black Jack története 
egy medikusról szól, aki küzd, hogy megbirkózzon 
a doktori lét üzleti és etikai konfliktusaival. Ez egy 
tisztelgés Osamu Tezuka Black Jack-ének.

                          
       Forrás: wired.com

Yu-Gi-Oh!-ból nincs hiány, ok-
tóber 7-én indul a Zexal II, a jelenleg 
is futó széria folytatása. Az anime új 
idősávba kerül, az eddigi 19:30-as 
hétfői sugárzást felváltja a 17:30-as 
vasárnapi blokk. Ugyanis a már meg-
szokott hétfői helyre a Sunrise-os 
Aikatsu! kerül.

   
                         Forrás: ANN

Tolódik a Levél Momónak film 
Oscar jelölése

Yu-Gi-Oh! Zexal II.

Manga jogdíj nélkül

18-án:
- Kami nomi zo Shiru Sekai 
(OAD)

19-én:
- Ippatsu Hicchuu!! Devan-
der (OVA)
- Usogui (OAD)

20-án:
- Kore wa Zombie Desu 
ka? (OAD)
- Fuse Teppou Musume no 
Torimonochou (Film)
- Ozma meets Fire Bomb-
er Macross FB7 (Film)

24-én:
- Tales of Symphonia: 
Sekai Tougou Hen (OVA)
- Otome wa Boku ni 
Koishiteru: Futari no Elder 
(OVA)

25-én:
- Idolmaster: Shiny Festa 
(OVA)

26-án:
- Upotte!! (OAD)

27-én:
- Smile Precure: Ehon no 
Naka wa Minna Chiguh-
agu! (Film)
- 009 Re:Cyborg (Film)
- Biohazard: Damnation 
(Film)

31-én:
- Nogizaka Haruka no Him-
itsu: Finale (OVA)

Még októberben:
- Magi (TV)
- Robotics;Notes (TV)
- Psycho-Pass (TV)
- Hidamari Sketch x 
  Honeycomb (TV)
- Busou Shinki (TV)
- Chou Soku Henkei 
   Gyrozetter (TV)
- Monsuno (TV)
- Code:Breaker (TV)
- Hiiro no Kakera Second
   Season (TV)

- To Love-Ru – Trouble: Dark-  
   ness (TV)
- JoJo’s Bizarre Adventure (tv)
- New Original Anime by Uro- 
   buchi Gen (TV)
- Onii-chan Dakedo Ai Sae Are-  
   ba Kankei Nai yo ne (TV)
- Hayate no Gotoku! Can’t Take
  My Eyes Off You (TV)
- Chuunibyou Demo Koi ga     
   Shitai! (TV)
- BTOOOM! (TV)
- Medaka Box 2 (TV)
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Kedves Olvasók!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, 
információt, amit érdekes és élvezetes olvasni. Sok időt töltünk azzal, hogy mi-
lyen témájú cikkek, milyen összeállításban és milyen megjelenésben kerüljenek 

az aktuális számba.
Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, 

másrészt írjátok a cikkeket. Azonban szeretnénk még jobban rátok hangolódni, 
ezért megkérünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, milyen témáról szeret-

nétek olvasni a magazinban. Várunk tehát bármilyen Japánnal vagy Ázsiával 
kapcsolatos témákat, ötleteket. Akinek van ötlete és írna is szívesen, vagy 

nincs ötlete, de írna, és nem tudja, hogy kezdjen hozzá, az is bátran keressen 
fel minket és örömmel segítünk az indulásban. Röviden: agyaljatok ezerrel, 

vagy vetődjetek rá a billentyűzetre és írjatok cikket, aztán dobjatok nekünk egy 
mailt. Ebből következik, hogy továbbra is várunk a magazin profiljába illő cik-

keket. Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, 
de amelyiket elfogadjuk, az mindenképp meg fog a későbbiekben jelenni.

További felhívásként említeném, hogy ha valaki egyéb írói vagy rajzolói vénával 
rendelkezik, az írjon nekünk fanfictiont, vagy küldje be régebbi történetét, 

fanartját és viszontláthatja a magazin oldalain.

Elérhetőségünk:

- Ha munkáitokat (cikk, fanart, fanfic) szeretnétek elküldeni, azt a 
bekuldes@anipalace.hu címre várjuk.

- Ha pedig ötleteket, kérdéseket, véleményeket szeretnétek, azt az állandó 
e-mail címünkre küldhetitek: info@anipalace.hu

vagy keressétek az anipalace.hu oldalon Catrint vagy Hirotakát.

Nincs meg valamelyik szám? Kattints a hiányzó szám képére és töltsd le! 
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