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Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, főszerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit szeretünk, 
miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában. Ennek érdekében min-
den számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk!

NewPlayer:   Alapvetően nem nagyon szoktam openingeket 
nézni. Esetleg egyszer megnézem, de utána már el szoktam 
tekerni. Persze vannak kivételek, mint a Beelzebub, a Nodame 
Cantabile, a Cowboy Bebop és a Samurai Champloo. Ha a 
klasszikusokból kellene idéznem, akkor a Pokémont és a Yu-
gi-oh-t említeném meg, de szorosan utánuk a Yu Yu Hakusho 
openingje következik!
Ha mégis egy kedvencet kellene említenem, akkor a Lucky 
Star openingja lenne az, ami már annyira idegesítő és rossz, 
hogy az már jó. Mindig mikor elkezdődik 9001-es hangerővel, 
az ember megijed tőle és hírtelen megugrik a vérnyomása! 
Ilyen megfontolásból lett ez a csengőhangom is!

Kedvenc openinged/endinged?

Catrin: Rengeteget szeretek, így inkább leírom a top 10 leg-
kedveltebbet, de még tudnám sorolni.
Top 10 Op: Shiki 2. op; Fate/Zero 2. szezon op; Fafner 
op; Steins;Gate op; Shingeki no Kyoujin op (engem is 
megfertőzött); Hakuouki 2. szezon op; Darker than Black 1. 
évad 2. op; Deadman Wonderland op; Durarara 1. op; Dura-
rara 2. op.
Top 10 End: Macross Frontier 3.? end (Northern Cross); Fafner 
end; Steins;Gate 1. end; FMA Brotherhood 4. end; Blood-C 
end; Clannad 1. évad end; Psycho-Pass 1. end; Monte Cristo 
end; Fate/Zero 2. évad end; Madoka Magica end.

Strayer8: A teljesség igénye nélkül:
Opening: Wolf’s Rain: Stray, Serial Experiments Lain; Bokura-
no: Uninstall; Bakuretsu Tenshi.
Ending: Blassreiter: Sad Rain/A Wish for the Star; X-
1999:Forever Love.
És ehhez jönnek még a Hellsing, Blade of the Immortal, Bleach 
és Naruto openingek endingek jól sikerült darabjai és azok az 
animék, amiket kihagytam.

Hirotaka: Sűrűn csak úgy random is megnézek egy-egy ked-
venc animés op/end zenét a youtube-on, ha épp unatkozom. 
Ilyen a Fate/Zero összes, FMA:B op 4,5 és end 4. Több Macross 
zenét nagyon szeretek, Steins;Gate és Shingeki no Kyoujin op, 
Psycho-Pass, Shiki op2, Gundam Seed end 1. Meg még néhány 
amit a többiek már említettek előttem.

Körkérdés a szerkesztőkhöz 9.

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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NewPlayer: Hűha, én eléggé sokféle zenét meghallgatok, de a kedvenc 
stílusom még mindig az elektronikus zene. Azok közül is leginkább mini-
mált, trance-et, nightcore-t szoktam hallgatni. De ha olyanom van, akkor 
van hogy nem hallgatok semmi mást egész nap csak a 80-as 90-es évek 
slágereit, amin felnőttem...

Kedvenc zenei stílusod?

Catrin: Bármi jöhet, mindegy milyen stílus, ha pedig dalszöveges, mind-
egy milyen nyelven van, ez sosem érdekelt. Azon múlik, hogy az adott 
számot mennyire kedvelem meg. Nem tudnék olyan stílust mondani, 
amit leginkább előnyben részesítek. Az persze tény, hogy a hobbim miatt 
legtöbbször anime zenéket hallgatok, de azok közül is és azokon kívül is 
bármi megfoghat.

Strayer8: Nagyjából mindenevő vagyok és amúgy is a hangulatomtól 
függ. Általában a 80-as évek zenéjét nem kedvelem, de ott is van egy-két 
kivétel.

Hirotaka: Ez nehéz kérdés, mert úgy nagy általában nem hallgatok ze-
nét, csak ha itt a gépnél kedvem támad egy-egy valamit meghallgatni. 
Összeségében azt tudnám mondani, hogy az anime zenék a No.1 és abból 
is a pop-rock stílusú. De előfordul más stílus is, de ez csak egy-egy. 

Kedvenc soundtracked?

NewPlayer: Úgy látom most csak zenés kérdések lettek összeválogatva...
A soundtrack nehéz kérdés, mert nagyon ritkán hallgatok úgy zenét, hogy akkor 
most csak egy adott játék, anime, film zenéit fogom hallgatni. Egy időben elég sok 
zenét hallgattam Narutóból, vagy a Final Fantasyből. Mostanában ha keveredik be 
valami, akkor azt meghallgatom... Így kedvenc soundtracket nem igazán tudnék 
mondani.

Catrin: Hú, ebben még nehezebben tudnék dönteni, és itt annyira egyenrangúak, 
hogy nem kezdek bele hosszas sorolásba  (Strayer jókat írt^^). Ami legelőször e-
---szembe jutott, hogy a Macross-univerzum zenéit rengeteget hallgatom, de 
a Fafneré is nagyon jó (külön öröm, hogy az összefoglaló ovájában végig csak a 
soundtrack megy a jelenetek alatt). Nagyon sok filmzenét is imádok, ezeket al-
kalmanként szeretem újra és újra meghallgatni. Hirotaka jóvoltából pedig rendsz-
eresen valamilyen anime soundtrackre kelünk.

Strayer8: Death Note, Wolf’s Rain, Cowboy Beebop, Noir, Armitage, Ghost in the 
Shell, Bakuretsu Tenshi és még sokan mások. .

Hirotaka: A Fate/Stay Night OST-okat szeretem nagyon, de az FZ-t is imádom, 
nem anime témában pedig Az utolsó szamuráj zenéjét szeretem, és Ennio Mor-
ricone örök érvényű zenéit. De szumma nem hallgatok soundtrackokat. A legtöb-
bet valóban akkor hallgatom meg, amikor ébresztő hangot választok, ami általában 
lassú és halk, és szerintem a hangyák se ébrednének fel rá, csak Catrin és én.

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb kérdések-
kel zaklatjuk a szerkesztőket. Ezért szeretnénk megkérni titeket, olvasókat, hogy 
írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a szerkesztőkkel kapcso-
latban, 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 ud-
vari etikett szabályai szerint válaszolni lehet.

A kérdéseket ide várjuk:
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