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Animekarácsony 2012
// Hirotaka

Mint mindig, az animekarácsony 
egynapos volt. Pont nyitáskor érkez-
tünk fél 11 tájban. A bejutás nem oko-
zott gondot, az infópulthoz mentem, 
hogy felnyaláboljam a szükséges 
kellékeket (szavazólap, program-
füzet). De ácsi! Programfüzet nem 
volt. Ennek nem örültem. Egyszer 
már előfordult ez, és szerintem nem 
jó megoldás. Legalább egy egyoldalas 
valami lenne. A programok egyébként 
az infópult feletti monitorokon voltak 
kivetítve, és egy helyen ki voltak ra-
gasztva. Én legalábbis csak egy helyen 
láttam. Ezt a plakátot kicsiben ki lehe-
tett volna nyomtatni programfüzet 
gyanánt.

A hely kényelmes volt, mindenki 
elfért, az árusok a B csarnok alsó szint-
jén lettek elszórva, meglehetősen ran-
dom módon. De jó volt, mert minden-
hol lehetett kényelmesen tömörülni.

Évzáró animés buli volt az animekarácsony a Millenárison, melyen min-
denki megvehette még karácsonyi ajándékát másnak vagy magának és kapott 
egy con adagot.

A programok tekintetében a 
szokásos felhozatal volt. Részt lehe-
tett venni konzol-, és tömeg kvízen, 
rajzversenyen, és evőpálcikahaszná-
lat versenyen. Kihagyhatatlan kellék 
a DDR, karaoke, fanfic, a különböző 
anime- vagy filmelemző előadás és 
persze a cosplay. Most nem láttam jó 
cp-t, ellenben rosszat annál inkább, 
sőt kimondottan kínzót is. Ez most 
összeségében mindkét cp fajtára 
vonatkozik. Tényleg egy-kettő jó volt, 
de őket már egy korábbi alkalommal is 
láttam (Holdfénycon), így ezeket nem 
számolom. 

Viszont volt egy olyan prog-
ramszám, ami igen érdekes volt: egy 
koto koncert. A koto egy citeraszerű 
húros hangszer, ilyen még nem volt. A 
művésznő több ismert japán népdalt 
adott elő ami alatt a háttérben hangu-
latos képeket vetítettek.

Tényleg remek programszám volt. 
Egyedül az zavart, hogy kicsit hal-
latszott a terem másik végéből a já-
tékok hangja. 

A szervezésről írnék még pár 
szót, nem sok mindennel volt prob-
léma, de két dolgot muszáj megem-
lítenem. Az egyik a hangosítás. Kicsit 
magason hagyták a hangerő gombot, 
ami mondjuk a színpad előtt kissé kel-
lemetlen volt egy idő után. A másik a 
kivetítő. Alig lehetett látni az amvket, 
vagy csak nagyon nehezen, vagyis 
nem volt élvezhető a vetítés. A vászon 
közelében napközben is több lámpa 
világított, amit nyílván gyengített a 
képen, azokat igazán le lehetett volna 
kapcsolni. De valószínűleg a vetítő 
nem volt megfelelően beállítva.

Itt is megjelent az „ajándékokat 
dobálunk a tömegbe” című produkció, 
ezúttal polók, nyakbaakasztók, 
cd-k repültek a közönség felé. Az 
eredményhirdetésen nem tudtunk 
maradni, de gondolom úgy zajlott, 
mint mindig.

Összességében tehát egy 
szokásos con volt, a szokásos prog-
ramokkal, a szokásos minőségben. Én 
úgy láttam, mindenki jól szórakozott. 
Kicsit ahogy esik úgy puffan érzést 
keltett bennem a con.

Helyszín: Millenáris
Időpont: 2012. 12. 08.

További képek:
AniPalace facebook

http://anipalace.hu
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// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Két filmmel is készül 
a Studio Ghibli idén nyáron. 
Az egyik a Kaze Tachinu (The 
Wind is Rising), amit maga a 
mester, Miyazaki Hayao ír és 
rendez. A film Hori Tatsuo 
regényéből készül. Egy lányról 
szól, aki tuberkulózisban 
szenved és egy repülőgép 
tervező mérnökről, aki valós 
személy volt. A másik a 
Kaguya-hime no Monogatari, 
amit Takahata Isao ír és ren-
dez, ez pedig egy ismert japán 
népmeséhez a Taketori Mo-
nogatarihoz kötődik. Isaónak 
a Yamada család óta ez lesz az 
első egész estés rendezése.

                               MAL, Moetron

A Sunrise-t talán a mecha-
sorozatok nagymesterének is 
tekinthetik egyesek. A stúdió most 
ezt a hírnevét erősíti azzal, hogy 
új robotos animét indít Kakumeiki 
Valvrave (Valvrave The Liberator) 
címmel. Az anime idén áprilisban 
startol.

                                                  MAL

Bár még erről nem sok 
infó van, kontrétan azt sem 
tudjuk, hogy TV, OVA vagy 
film lesz-e. De az már biztos, 
hogy idén indult a projekt 
Kawase Toshifumi rendező 
vezetésével. A címe pedig: 
Higurashi no Naku Koro ni 
Kaku. A történetet a Higu-
rashi Outbreak adja, ami a 
2006-os PC doujin játék mel-
lett kapott helyet.

                                        Moetron

Yasuomi Umetsu 
művéből a Kite-ból live ac-
tion lesz, és a színészek közt 
Samuel L. Jackson is ott van. 
Elvileg a forgatás 2013 elején 
keződött volna Johannes-
burgban, ám most nem tudni 
mi a helyzet, mert a rendező, 
David R. Ellis január 7-én 
váratlanul, 60 éves korában 
elhunyt.

                                                ANN

Hírek

Shinkai Makoto új filmmel készül idén, és ez még az év első 
felében megérkezne. A neves rendező elmondta, hogy ez egy 
olyan történet lesz, ahol maga a szerelem fogalma régebbi ko-
rokat idéz majd, míg a helyszín a modern Japán lesz. A film címe 
Kotonoha no Niwa (Garden of Words) lesz.
Ezenfelül még egy kisfilm is kikerül a rendező kezei alól Dareka 
no Manazashi’ (Someone’s Gaze) címmel. Február 10-11-én mu-
tatják be.

                                                                                  MAL, Animenation

Új Ghibli filmek nyáron Új mecha anime a Sunrise-tól

Higurashi no Naku Koro 
ni Kaku új anime projekt

Kite Live Action

Shinkai Makoto új filmje

Anime premierek 
Japánban:

Január vége:

25-én:
- Hetalia: The Beautiful
World (TV)

26-án:
- Ebiten: Kouritsu 
Ebisugawa Koukou 
Tenmonbu (OAD)
- Chitose Get You!! (OAD)
- Hyouka (OAD)

29-én:
- Girls und Panzer 
Special (Spec)

31-én:
- Accel World EX02: 
Vacation;Onsen (OAD)

Február:

1-jén:
- Berserk Ougon
 Jidaihen III: Kourin (Film)

3-án:
- Doki Doki! Precure (TV)

4-én:
- SKET Dance (OAD)

6-án:
- Kiss x Sis (OAD)

8-án:
- Joshiraku (OAD)

9-én:
- Star Driver 
The Movie (Film)

http://anipalace.hu
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Chaos;Head, Steins;Gate 
és Robotics;Notes rajongók fi-

gyelem! Idén tavasszal érkezik 

az Occulic;Nine. A történet 9 

különleges személyt mutat be, 

köztük egy doujin alkotót és 

fekete mágiás médiumot. A 

kilenc egyén körül zajló törté-

nések fognak majd kiteljesedni 

egy világméretű eseménnyé.

                                                       ANN

Folytatódik a Xe-
bec mecha animéje, a 
Fafner. Az Exodus alcímet 
viselő anime 2,5 évvel 
játszódik a legutóbbi film 
a Heaven and Earth után. 
A teljes stáb megegyezik az 
előzőekkel és a főcímdalt 
is újfent az Angela adja 
elő. Az anime várhatóan az 
idei nyári-őszi szezonban 
érkezik. 

                                ANN                                                 

Egyre több animéből 
készül live action, miért marad-
na ki a Kuroshitsuji? Még idén, 
egészen pontosan nyáron 
érkezik ebből is az élőszereplős 
változat. Sebastiant Mizushima 
Hiro (Mr Brain, Tokyo Dogs) 
fogja játszani, a rendezői szék-
ben pedig Sato Keiichi (Tiger 
and Bunny, Karas) és Otani 
Kentaro (Nana) ülnek felváltva. 
A történet 130 évvel a manga 
után fog játszódni.

                MAL, Animenation                                        

Új Ghost in the Shell anime érkezik idén, Arise 
alcímmel. A rendezői székből Kise Kazuchika (xxxholic 
karakter dizájnere) dirigál majd, az iró pedig Ubukata 
Tow. A hivatalos sajtókonferencia február 12-én lesz. 

                                                                                                  MAL

- Újabb évadokat kap a Kuroko no Basket és a K című 

anime is.

- A Mouretsu Pirates filmje 2014 telén érkezik.

- Mirai Nikki animéhez új manga és ova jön 2013 jú-

liusában. A címe Mirai Nikki Re-dial lesz. 

- Sokadik Naruto film érkezik 2014-ben. 

- A második Gintama filmet kapjuk 2013 nyarán. Bár 

elképzelhető, hogy a film csúszik, mert a történet még 

nincs lefixálva a mangaka átmeneti betegsége miatt. 

- Új Hayate no Gotoku 2013 tavaszán, még nem tiszta, 

hogy az előző két évadot folytatja-e vagy a nemrég 

befejeződött Can’t Take My Eyes Off You-t.

- A Gurren Lagann manga véget ér idén.

- Új OVA érkezik az Aa! Megami-sama animéhez. Az 

OVA a manga 46. kötetét dolgozza fel. A stáb ugyanaz 

marad.
- Hunter x Hunter 2 film érkezik majd.

- A Clamp fesztiválon jelentették be, hogy az xxxHolic új mangával bővül és a 

Rei alcímet kapja. A manga idén februárban indul. 

- Tonari no Kaibutsu-kun ova 2013 nyarán érkezik és a képregény 12. kötetét 

dolgozza fel, ami egyúttal a manga befejező kötete is lesz. 

- Kiegészítő (spinoff) érkezik Kagami Yoshimizu mangájából, a The Miyakawa 

Family’s Hunger-ből, a törénet Hinata Miyakawa körül forog majd.

- Egy különleges plusz fejezet érkezik az Inuyashához 2013. február 6-án. 

A fejezet a Heroes Come Back nevű jótékonysági esemény része. A meg-

mozdulás célja a 2011-es tokokui földrengés áldozatainak megsegítése.

- Már tudjuk a tavaszi Mondocon dátumát: április 6-7., Hungexpo.

Occultic;Nine Fafner Exodus Kuroshitsuji Live Action

GitS újratöltve

Végezetül pedig lássunk egy kis hírku-
pacot több kisebb eseményről:

15-én:
- Seitokai Yakuindomo 
(OAD)
- Code:Breaker (OAD)
- Fairy Tail: Hajimari no
Asa (OAD)

20-án:
- Kagaku na Yatsura 
(OAD)

22-én:
- Kuroko’s Basketball 
(OAD)
- Mobile Suit Gundam: 
The 08th MS Team (OVA)

23-án:
- Toaru Majutsu no 
Index: Endymion no 
Kiseki (Film)

Ha valaki japán 
nevet szeretne adni 
gyermekének vagy vala-
milyen háziállatának, az 
mindenképp olvassa el 
ezt a hírt. Egy biztosító 
felmérése szerint a Yui 
lett a legnépszerűbb 
lánynév, míg fiúk között 
a Ren nyert. Ez utóbbi 
8 év után jött vissza az 
élre. A második a lányok 
körében a Hina és a Yuna, 
fiúk körében a Sota vagy 
Futa. Szintén előre léptek 
az olyan nevek melyeket 
londoni olimpikonok 
viselnek, mint a Kohei 
(Kohei Uchimura tornász 
után) és Ryota (Ryota 
Murata boxoló után).

Legnépszerűbb nevek 
Japánban

http://anipalace.hu


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!
A korábbi számokért pedig kattints IDE 

http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?28
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?29
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_archive.php?magazin
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?31
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?32
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?33

