Augusztusi anime
premierek:
2-án:
- Corpse Party:
Missing Footage (OAD)
4-én:
- Code Geass Gaiden:
Boukoku no Akito (OVA)
8-án:
- Shinryaku!
Ika Musume (OAD)
11-én:
- Jewelpet Movie:
Sweets Dance
Princess (Film)
- Dantalian no Shoka:
Ibarahime (OAD)
17-én:
- To LOVE-Ru Darkness
(OVA)
18-án:
- Fairy Tail Movie:
Houou no Mikos (Film)

Hírek
Újra itt a Sailor Moon!
A Sailor Moon manga 20. évfordulóján történt a bejelentés, mely
szerint újabb anime adaptáció készül
Naoko Takeuchi mangájából. Az új sorozat várhatóan jövő nyáron érkezik,
és a főcímeket az első sorozat dalait is
előadó Momoiro Clover Z prezentálja
majd. Kotono Mitsuishi (Usagi Tsukino) és Tohru Furuya (Mamoru Chiba)
is jelen volt a rendezvényen, de nem
erősítették meg, hogy részt vesznek
az új animében. Mindazonáltal Mitsuishi egy blogbejegyzésében azt írta,
hogy nagyon lelkes, hogy szerepet
játszik benne.
A sorozat hossza még nem tisztázott,
de az alkotók szeretnék az érettebb
közönséget, illetve rajongókat megszólítani. A készítő természetesen
most is Toei Animation.

További anime hírek

//Hirotaka
Gundam Unicorn OVA
Az előző szám Gundam Kronológiájának dizájnolt változatába
sajnos már nem került bele egy
apró javítás, ezért most tudatjuk
az érdeklődőkkel, akik esetleg még
lemaradtak erről az információról.
Májusban jelentették be, hogy a
Mobile Suit Gundam Unicorn 6 helyett 7 részes lesz, így a jövő tavasszal
érkező epizód után még egyet
megtekinthetünk.

A Type-Moon nem ül a babérjain, a pár hete véget ért Fate/Zero
után nemrég bejelentették, hogy új
Kara no Kyoukai film jön Mirai Fukuin
alcímmel. A film egy, az eredetivel
párhuzamosan futó mellékszálat dolgoz fel. Az animációt elvileg ismét
az ufotable végzi majd. Emellett bejelentették, hogy a PS Vitára készülő
Fate/Stay Night [Realta Nua] játék animációját is ők végzik. A játék november 29-én érkezik Japánban.
Ne távolodjunk el a Type-Moontól.
Ugyanis a Silver Link anime stúdió bejelentette, hogy anime készül a Fate/
kaleid liner Prisma Illya című mangából. Várhatóan 2013-ban érkezik
majd.

A Weekly Shonen Jump most
július 7-én jelentette be, hogy újabb
Dragon Ball Z anime film készül. Toriyama Akira, a Dragon Ball alkotója
is érintett a forgatókönyv írásában és
a várható premier jövő március 30. A
készítő ismét a Toei lesz, a rendezői
székbe Masahiro Hosoda ülhet és
Tadayoshi Yamamuro lesz a vezető
animációs rendező. Toriyama még elmondta, hogy a film meg fogja tartani
az eredeti légkört, de egy kis modern
ízzel is fűszerezik majd a készítők.
A Da Capo III visual novel is
anime adaptációt kap, így a sorozat a
3. évadjába lép. A premier várhatóan
2013 január.

22-én:
- Persona 4
The Animation:
No One is Alone (Special)
23-án:
- Nazo no Kanojo X (OAD)
29-én:
- Otome wa Boku ni
Koishiteru:
Futari no Elder (OVA)
- Nogizaka Haruka
no Himitsu: Finale (OVA)
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Játék hírek
A rajongók november 1-jén
köszönthetik a Tales of Xillia 2-t. Legalábbis Japánban tuti, Európában sajnos még nem. Viszont a Tales of Xillia
első része jövőre ide is megérkezik,
pontos dátum azonban még nincs.
A Dragon Ball Z Kinect kicsit korábban megjelenik, egészen pontosan
október 5-én kerül a boltok polcaira. A Namco Bandai ezen felül
is kedveskedik a sorozat híveinek,
ugyanis kiadják a PS2-es Dragon Ball
Z Budokait és Dragon Ball Z Budokai
3-at PS3-ra és XBOX 360-ra, mindezt HD-ben. Az idei télre várható a
megjelenés.
Még egy dátum van idén: szeptember
21., ez pedig a One Piece: Pirate Warrior európai megjelenése.
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Programajánló

Anime börze beszámoló

Ne feledjétek a nyáron még
további két animés rendezvény biztosan vár benneteket! Egyik a július
21-én megrendezésre kerülő Nyári
Mondocon (belépő: 2500 Ft), mely
ismét a Hungexpón lesz, másik a Cosplayer Expo, mely augusztus 18-án
lesz a Millenáris Teátrumban (belépő:
1500 Ft).
Nemrég pedig a MAT jelezte,
hogy tőlük is újabb AnimeCon várható.
Eddig annyit tudni, hogy szeptember 16-án lesz a Dürer Kertben.
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Nemrég került megrendezésre
az 1. Anime Börze, egy újpesti gimnáziumban. Mi is kilátogattunk eme
újkeletű rendezvényre, hogy lássuk milyen. Könnyen a helyszínre
találtunk és a 400 Ft-os belépő sem
jelentett nagy akadályt. A helyszín remek választásnak bizonyult, a belépés
után egy kör alakú aulába érkeztünk,
ahol több pult is várt már minket.
Jelen volt a MAT, az Animeland, a
Mondo, a Cosplayer Expo szervezői
és több kisebb cég is, pl. mintás poló
készítő. A többi pult azoké volt, akik
valamilyen portékájukat szerették
volna eladni. Ezek két külön folyosón
kaptak helyet. Lehetett mangát, figurát, kártyát, ékszert, cp kiegészítőt,
egyéb csecsebecséket vásárolni. Volt
DDR és Pokemonos kártyaverseny.
A MAT wokshopnál lehetett rajzolni,
origamizni. Az ötlet nekem tetszik,
így örülnék, ha folytatódna a dolog.
Azt tudom, hogy a Cosplayer Expón
lesz börze is. Összességében tehát
egy érdekes próbálkozás volt ez a kis
rendezvény.

Japán bezöldít!
A tavalyi fukushimai katasztrófa után Japán fokozatosan leállította összes atomreaktorát vizsgálat
céljából, így azóta ezek nélkül kellett megoldani az energiaellátást.
Nemrégiben azonban Noda Josihiko
miniszterelnök üzembe helyeztette
a Kansai Electric Ohi atomerőművet.
A politikus a régiót sújtó rendszeres
áramkimaradás miatt döntött így,
ám ez a közvélemény egy részénél
igencsak heves reakciót váltott ki.
Tokióban és az erőmű környékén
is tüntetők emelték fel szavukat az
újraindítás ellen, mert véleményük
szerint a miniszterelnök nem gondolt
a biztonságra. Az atomerőművek
Japán
elektromos
energiájának
30%-át fedezték. A probléma áthidalására a japán kormány új törvényt
fogadott el, mely szerint az enerigaszolgáltatóknak piaci áron alul át kell
venniük a megújuló energiaforrásokból származó áramot. Az ebből a
forrásból származó energia 9%, de
most vélhetőleg ez a szám sokat fog
növekedni. Szerte az országban elindultak a nap-, és szélenergiatelepek.
Kiotóban már működésbe is lépett
egy napenergiaközpont és sok más
város is hasonló vállalkozásba kezd.
Ezenfelül más pénzügyi szervezetek
is jelezték támogatási és építési szándékukat.
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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 milyen 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 szeretnétek 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 cikkeket. 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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