Körkérdés a szerkesztőkhöz
Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, szerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit
szeretünk, miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában.
Ennek érdekében minden számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk. Természetesen később a magazinnal kapcsolatos kérdések is helyet kapnak itt.

Cosplayeltél már?

NewPlayer: Nem, és igazság szerint nem is tervezem, hogy

megtegyem, mert nem igazán tudom magam elképzelni úgy,
hogy beöltöznék valakinek. Ha valaha rá is szánnám magam,
akkor is csak Akira Shirase a Battle Programmer Shiraseből
(BPS) jöhetne szóba. Ő elég menő, a telefonjával félkómásan
feltört egy szervert.

Strayer8: Nem, még nem próbáltam, de azt hiszem, már ki
is nőttem belőle. :) Ha be is öltöznék egyszer, biztos olyan
egyszerű megjelenésű karaktert választanék, akinek nem
lenne feltűnő a jelmeze.

Hirotaka: Sokáig úgy gondoltam, hogy a cp nem az én stíluCatrin: A legutóbbi tavaszi Mondoconon volt az első alkalom,

nem versenyzés céljából. Hirotakával úgy gondoltuk, ennyi év
conozás után nem árt kipróbálni. Terveztük, hogy majd egyszer beöltözünk..., végül con előtt két héttel hasított belém
a gondolat, hogy azon a hétvégén Kurisu leszek. Szóltam is
az Okabémnak a tervemről, aki kissé kiakadt, de másnap már
mentünk is beszerezni a hozzávalókat. Tehát a Steins;Gateből öltöztünk be a drága főszereplőknek. Egyszerű cp, de
imádtuk, külön élmény volt menőzni a mindenhol utánunk
lebegő laborköpenyünkkel. :D

som vagyis hát fogalmazzunk úgy, hogy szerettem a közönséget cosplayelni, persze azért egyszer ki akartam próbálni.
Egy nap Catrin elém állt két héttel con előtt, hogy már pedig mi cp-zni fogunk. Így hogy a kedvesem eldöntötte, hogy
önként és dalolva beöltözünk, neki is álltunk megtervezni és
kész is lett az Okabe és Kurisu jelmez. Örömmel konstatáltam,
hogy a conon mindenkinek, aki felismert elnyertük a tetszését. Ja igen, a laborköpeny nagyon penge volt.
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Tagja vagy valamilyen helyi animés
társaságnak, klubnak?

Hogyan kerültél be a magazinba?

NewPlayer: Hivatalosan igen, méghozzá a Szegedi Anime Függő Társaság-

nak (SZAFT) vagyok a tagja. Ám sajnos az elmúlt időszakban nem nagyon sikerült eljutnom a találkozókra, mert mindig valami közbejött. Havonta egyszer
van összejövetel, ha jó az idő akkor kint a szabadban, ha esős, akkor pedig
valami fedett helyen, pl. könyvtárban. Amikor pedig nincsen tali, akkor a facebook csoportot koptatjuk és ott küldözgetjük egymásnak a cicás videókat.)

NewPlayer: Én már az elejétől kezdve benne vagyok a csapatban,

ugya-nis Kurosakival ketten mi alapítottuk a magazint. Egy hideg téli
estén beszélgettünk az animés magazinokról és hogy milyen jó lenne
egy online magazint csinálni, így aztán egy pár hónapra rá, mikor már
nagyjából kita-láltunk mindent megalapítottuk az AniMagazint. A többi
már történelem :)

Catrin: Igeeen! Tagja vagyok alapítása (2009. január) óta a magazinban már

korábban bemutatott Suto Anime Kai - Budapesti Anime Klubnak. Volt egy kis
idő, mikor sajnos alig tudtam aktív tag lenni, de már két éve, hogy ez helyreállt,
és azóta minden talin, klubtevékenységen részt veszek. Bár én is az egyik
admin/”mindenes öregtag” vagyok, de szinte mindenki azonosan aktívkodik
valamit a klub életében. Egy szuper baráti társaság vagyunk. Imádom!

Catrin: Hironak nagyon megtetszett és hamar írt is a magazinba cik-

ket, tetszett nekem is a kezdeményezés, de akkor még csak érdeklődve
figyeltem. Egyik terjedelmesebb fórum hozzászólásom után keresett
meg privátban NewPlayer, érdeklődött, honnan tudok annyi mindent az
adott témáról. Pár levelezés és az akkori “lektorokat keresünk” hirdetés
után úgy döntöttem, én is részt vennék a magazin munkálataiban. A 2.
számban már pár cikket javítottam, azóta más feladataim is lettek... :)

Strayer8: Nem tudok róla, hogy lenne a közvetlen környezetemben hasonló

klub. Távolabb biztos lenne, de régen a bejárás miatt nem lett volna időm és
energiám rendszeres összejövetelekre járni, most pedig nem érzem szükségét, hogy klubtag legyek.

Strayer8: Az első szám után láttam a felhívást, hogy többek között

lektorokat keresnek. Mire rászántam magam a jelentkezésre, már a
második szám is javítva lett, így csak a harmadik számtól vannak olyan
cikkek, amiket én is lektoráltam. Később már egyre több írás maradt
egy-egy emberre, most már én is átnézek minden cikket. :)

Hirotaka: Természetesen. Alapító tagja vagyok a Suto Anime Kai - Budapesti

Anime Klubnak. Minden talin ott voltam eddig, én kezelem a weboldalunkat is.
Minden hónapban talizunk, akár többször is és minden animés rendezvényre
együttesen képviseljük magunkat. Kis csapat vagyunk, szoktak lenni új tagok,
de a régi tagokkal, a belső körrel folyamatosan Skype általi összeköttetésben
vagyunk.

Hirotaka: Láttam a toborzó híreket, és mivel régóta érdekelt a téma,
ezért írtam is egy cikket a Ghost Huntról, amit beküldtem és felvettem
NewPlayerrel a kapcsolatot. Azóta állandó tagja vagyok a magazinnak.

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb kérdésekkel zaklatjuk a szerkesztőket. Ezért szeretnénk megkérni titeket, olvasókat, hogy
írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a szerkesztőkkel kapcsolatban, vagy a magazinnal kapcsolatban is szívesen válaszolunk. A kérdés természetesen a kérdező nevével együtt lesz feltüntetve a magazinban. Úgyhogy támadjatok
le minket mindenféle kérdéssel, amire az udvari etikett szabályai szerint válaszolni
lehet.

A kérdéseket ide várjuk:
info@anipalace.hu
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