32

Szigetországi napló

Hírek

Írta: AniMagazin

Két animének van esélye Oscar jelölésre

December

Rendezvények
november 21. (szombat): Őszi Cosplay.hu party & Fantasy expo
Budapest, Kispesti Vigadó Művelődési Ház (1191 Fő u. 22.) (10:0019:30)
november 25.-29.: Anilogue 2015 Nemzetközi animációs filmfesztivál - Budapest, Uránia, Puskin és Art+ mozik, valamint a Slovakian
Institute Budapest.
november 26-tól: Gendzsi herceg nyomában - képzőművészeti
kiállítás: Hopp Ferenc múzeum. A kiállítás: 2016. április 17-ig tart.
november 28-29.
Japán Kultúrális fesztivál: Budapest, Pesti Vigadó
PlayIT: Budapest, Hungexpo
november 28. (szombat):
II. Szegedi Japán nap - Szeged, Szent-Györgyi Albert Agora (Kálvária
sugárút 23.)(10:00-18:00)
Hungarocomix 2015 - Budapest, Lipták Villa (1146 Hermina u. 3.)
(10:00-16:00)
Home Made Asia Music Awards 2015 - Budapest, Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér (15:00-18:00)
december 5. (szombat): PokéCon+AnimePiac 4. - Budapest,
Corvintető
december 13. (vasárnap): Animekarácsony 2015 - Budapest,
Hungexpo
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Téli animék (az új
sorozatok nagy részét
a szezonajánlóban
találjátok):

Közzétették azt a 16 animációs filmet, amelyek közül kiválasztják
az 5 Oscar-díjra jelölt művet. Két anime is bekerült a listába. Eszerint a
lenti két műnek van esélye jelölésre:
1. Omoide no Marnie
(When Marnie Was Here) (AniMagazin 27.szám)
2. Bakemono no Ko
Az Omoide no Marnie egy Ghibli alkotás, ennek megfelelően a
MAL-on is magas pontszámot ért el. Főszereplője egy Anna nevű lány,
aki nehezen jön ki osztálytársaival, emellett asztmarohamoktól szenved. Orvosi javallatra vidékre költözik, ahol találkozik egy Marnie nevű
lánnyal. Különös módon ő az első gyerek, akivel Anna jól kijön. Azonban Marnie határozottan különös lány…
A Bakemono no Ko kevésbé népszerű a MAL pontszámok szerint.
A történetben egymással párhuzamosan létezik az emberek világa és
a bakemonók/szörnyek világa. Mikor egy magányos fiú mégis áttéved
a szörnyek világába és találkozik egy hasonlóan magányos bakemonóval, a tanítványa lesz.

12.04.
- One Punch Man (OVA)
12.05.
- High Speed!: Free!
Starting Days (movie)
- Koukaku no Pandora:
Ghost Urn (movie)
12.19.
- Alice in Dreamland
(movie)
- Youkai Watch: Enma
Daiou to Itsutsu no
Monogatari Da Nyan!
(movie)
12.23.
- Chibi Maruko-chan:
Italia kara Kita Shounen
(movie)
12.25.
- Futsuu no Joshikousei
ga [Locodol] Yattemita.
(OVA)

Január
01.01.
- Eikoku Ikka, Shougatsu
o Taberu (TV special)
01.04.
- Magical Patissier (OVA)
01.05.
- Akagami no Shirayukihime (OVA)
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01.08.
- Kizumonogatari
(movie)
- Ojisan to Marshmallow (TV)
- Sekkou Boys (TV)
01.09.
- Durarara!!x2 Ketsu
(TV)
- Glass no hana (movie)
- King of Prism by
Pretty Rhythm (movie)
01.21.
- Ganbare! Lulu Lolo
(2016) (TV)
- Okusama ga Seitokaichou! (OVA)
Még januárban
- Akagami no Shirayukihime 2016 (TV)
- Ansatsu Kyoushitsu
2016(TV)
- Bubuki Buranki (TV)
- Gate: Jieitai Kanochi
nite, Kaku Tatakaeri
2016
- Nurse Witch Komugichan R (TV)
- Oshiete! Galko-chan
(TV)
- Phantasy Star Online 2
The Animation (TV)
- Schwarzesmarken (TV)
- Yami Shibai 3 (TV)

AniMagazin/AniPalace

20. Kobe Animációs díjak

Rókatündér DVD

Ghibli filmek a DIGI saját csatornáján

Közhírré tették a 20. Kobe Animation
Awards nyerteseit. A díjátadóra december
6-án kerül majd sor.
Független díj: Itt a 2014 szeptembere és
2015 júliusa között megjelent műveket nézik,
amelyek újítóan hatnak az animációs tevékenységre.
Seiji Mizushima a Rakuen Tsuiho: Expelled
form Paradise rendezője és a storyboardot is
ő készítette.
Különdíj: azoknak a készítőknek vagy szervezeteknek jár, akik életük és munkásságuk során hozzájárultak a japán anime iparhoz.
Yoshikazu Yasuhiko, a Mobil Suit Gundam
animációs rendezője és karakterdizájnere.
Animációs munka díj: Szintén a 2014 szeptembere és 2015 júliusa között megjelent
művekre igaz. Itt az újítás, eredetiség és a kreativitás számít animációs szempontból.
Shirobako, Ghost in the Shell 2015
Főcímzene díj:
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders 2nd Season OP
(JoJo - Sono Chi no Kioku: end of THE WORLD” Előadó: JO☆STARS～TOMMY, Coda,
JIN～ )

Az Xpress.hu infórmációi
alapján a méltán elismert
és közkedvelt magyar film a
Liza, a rókatündér hamarosan megjelenik DVD-n. Az internetes oldalon november
20-tól vásárolhatjuk meg az
egylemezest, a kétlemezes
extra változatot és a Bluray-t.

TOP 5 japán állás
Egy japán álláskereső portálon a CareerEngine-en kiválasztották az 5 legkeresetebb
pozíció.
1. Emberi erőforrás Manager
(Tokió)
2. Project koordinátor (Osaka)
3. Pénzügyi tanácsadó (Tokió)
4. Szállásügyi tanácsadó (Nagano)
5. Nemzetközi sales manager
(Yokohama)

Ghibli maraton egész novemberben a DIGI Film tv-csatornán.
Ez azt jelenti, hogy minden eddig itthon megjelent Ghibli művet megnézhetünk a tévében, így aki még nem látta
és DIGI előfizető, az pótolhatja. Továbbá olyan eddig itthon
nem vetített filmek is adásba kerültek magyar szinkronnal,
mint az Arrietty és a Kaguya-hime no Monogatari.
Utóbbi kettő remélhetőleg DVD megjelenést is kap.
A hátramaradt vetítések időpontjai:
November 21, 08:50 - A vadon hercegnője
November 22, 10:50 - A Jamada család
November 23, 08:35 - Nauszika - A szél harcosai
November 24, 09:05 - Laputa - Az égi palota
November 25, 09:40 - Totoro - A varázserdő titka
November 26, 05:30 - Totoro - A varázserdő titka
November 26, 09:50 - Kiki - A boszorkányfutár
November 27, 05:40 - Kiki - A boszorkányfutár
November 27, 09:10 - Vissza a gyerekkorba
November 28, 09:00 - Chihiro szellemországban
November 29, 10:45 - Macskák királysága

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Téli szezonajánló -

Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Februárban
02.06.
- Gekijouban Last Exile:
Gin’yoku no Fan - Over
the Wishes (movie)
02.13.
- Gekijouban Selector
Destructed
Wixoss
(movie)
02.20.
- Doukyuusei (movie)
02.24.
- Too Many Cook Spoil
the Broth (movie)

Még februárban
- Gekijouban Tantei
Opera Milky Holmes:
Gyakushuu no Milky
Holmes (movie)
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Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei

Ajin

Ao no Kanata no Four
Rhythm

Boku Dake ga Inai
Machi

Dagashi Kashi

Egy újabb original mecha anime, melyben Tokió
egy része megsüllyed és elmocsarasodik. A körzetben
megnövekszik a bűnözés,
ezért a rendőrség létrehoz
egy új szekciót. A történet
az ide tartozó 8. egységről
szól, akik az úgynevezett
Willware mechákkal tartják
fent a rendet.

A középiskolás Keiről
egynap kiderül, hogy ő
is egy halhatatlan ember
vagyis ajin. Így sorstársaihoz hasonlóan a kormány
üldözni kezdi, hogy kísérleti
célokra használhassa fel.
Ezeknek a halhatatlanoknak meg kell halniuk az emberiség érdekében.

Original.
Műfaj: mecha, rendőrség,
sci-fi
Stúdió: Production IMS
Seiyuuk: Ishigami Shizuka,
Ozawa Ari, Sakurai Takahiro, Shimazaki Nobunaga

Manga alapján.
Hossz: 13 rész
Műfaj: kaland, horror,
misztikum, seinen, természetfeletti
Stúdió: Polygon Pictures

Az anti-gravitáció feltalálásának köszönhetően létrehoztak olyan cipőket, melyek
segítségével az emberek
repülni tudnak. Erre egy új
sportág, a „Flying Circus” is
épül. A történet főszereplője ebben a sportágban
szeretett volna érvényesülni,
de egy vereség miatt visszavonul. Azonban mikor egy
cserediákot tanított repülni
ismét eluralkodott rajta a
régi szenvedélye.
Visual novel alapján.
Műfaj: dráma, romantika,
iskola, sci-fi
Stúdió: Gonzo
Seiyuuk: Fukuen Misato,
Yamamoto Nozomi, Asakura
Azumi, Yonezawa Madoka

Satoru különleges képessége, hogy vissza tud
menni az időben. Egy nap
belekeveredik egy incidensbe, ami miatt őt gyilkossággal gyanúsítják. Aztért,
hogy ezt megakadályozza
vissza ugrik a múltba, de
a remélt idő helyett a középiskolában találja magát
egy hónappal egyik osztálytársa eltűnése előtt. Új
célként elhatározza, hogy
megoldja ezt az ügyet és
megmenti az osztálytársát.

Kokonotsu apja egy vidéki édességboltot vezet
és azt reméli egy nap fia
átveszi az üzletet. A srác
azonban mangaka szeretne lenni. Egy nap egy aranyos, de furcsa lány érkezik
hozzájuk, aki csatlakozni
szeretne a híres vállalkozáshoz. Az apa azonban
csak akkor egyezik bele,
ha a fiát is maradásra bírja
a lány, és meggyőzi arról,
hogy átvegye a családi
üzletet.

Manga alapján.
Műfaj: pszichológia,
seinen, természetfeletti
Stúdió: A-1 Pictures

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shounen
Stúdió: Feel

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Dimension W

Divine Gate

Hai to Gensou no
Grimgar

Haruchika: Haruta to
Chika wa Seishun Suru

Kono Subarashii Sekai
ni Shukufuku wo!

Mahou Shoujo Nante
Mouiidesukara.

A hikikomori, Kazuma Sato
élete egy baleset miatt véget
ér, vagyis ért volna, de ehelyett
felébred és meglát egy gyönyörű istennőt, aki jó hírrel szolgál:
Sato átmehet egy másik világba,
de csak egy dolgot vihet magával. A fiú nem habozik, ezt a
lányt választja. Első dolga az új
világban, hogy élelmet, ruhát és
menedéket szerezzen magának.
Ezután következhetne a békés
élet, de az istennő egyik problémát említi a másik után, és még a
démon király seregét sem ártana
legyőzni...
Light novel alapján.
Műfaj: kaland, vígjáték, fantasy,
romantika, természetfeletti
Stúdió: Studio Deen
Seiyuuk: Amamiya Sora, Fukushima Jun, Kayano Ai

Yuzuka
Hanaminak
nincs sok barátja. Egy nap
egy furcsa, Miton nevezetű
lény jelenik meg előtte, aki
közli vele, hogy a lány mahou shoujo. Mikor Yuzuka
átváltozik, fürdőruhát visel.

2071-ben a világ energia
problémája megoldódik az
energia tekercsek felfedezésének köszönhetően, melyek
forrása a W dimenzió. Ezeket
a tekercseket rengetegen
illegálisan használják. Az új
energiát utáló főhős célja,
hogy ezeket begyűjtse, majd
pénzre és benzinre váltsa. Az
egyik küldetés után egy android lány, Mira lesz a társa.

Amikor kinyílt a men�nyek kapuja a világ káoszba
borul. A rend helyreállítása
érdekében megalakult a
világtanács, mely ismét békét teremtett, így a kapu
csak egy legendává vált.
Ebben a világban vannak
olyan fiúk és lányok, akik
saját céljaik megvalósítása
érdekében el akarják érni
a kaput. Akinek ez sikerül,
az újra alkothatja a világot.

Élni nem könnyű. Amikor Haruhito felébred, sötétben találja magát. nem
tudja hol van, miért van ott,
honnan jött. Körülötte számos nő és férfi van hasonló helyzetben, így együtt
indulnak ki a sötétségből a
sosem látott világ, Grimgar
felé. Emlékek, pénz, különleges erő, ezekkel egyikük
sem rendelkezik.

A középiskolás Haruta
és Chika a megszűnéséhez
közeledő fúvós hangszer
klub tagjai. Ennek ellenére
a két gyerekkori barát elszántan gyakorol és próbál
új tagokat toborozni. Hamarosan az iskolában egy
incidens történik, amit igyekeznek együtt megoldani.

Manga alapján.
Műfaj: sci-fi, seinen
Stúdió: Studio 3Hz
Seiyuuk: Ueda Reina, Ono
Daisuke, Suzuki Eri

Játék alapján.
Műfaj: akció, fantasy, sci-fi
Stúdió: Studio Pierrot
Seiyuuk: Amamiya Sora,
Kakihara Tetsuya, Itou
Kanae, Yoshino Hiroyuki

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland,
dráma, fantasy
Stúdió: A-1 Pictures

Regény alapján.
Műfaj: misztikum, romantika, iskola, slice of life
Stúdió: P.A. Works
Seiyuuk: Sarah Emi Bridcutt, Saito Soma, Okamoto
Nobuhiko, Yamada Yuki

AniMagazin/AniPalace

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, mágia
Stúdió: Pine Jam

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Musaigen no Phantom
World

Nijiiro Days

A történet a közeljövőben egy olyan világban
játszódik, amit az emberi
képzelet alkotott. Az itt
lévő szörnyeket és szellemeket az emberek csak
fantomoknak hívják. A
főszereplő srác Haruchiko
Ichijo a Hosea Akadémia
első évese több társával
együtt harcol a fantomok
ellen.
Megtapasztalják
az iskolai élet örömeit és
bánatait, mielőtt egy esemény következtében feltárul előttük a világ titka.
Light novel alapján.
Műfaj: akció, fantasy,
természetfeletti
Stúdió: Kyoto Animation
Seiyuuk: Uesaka Sumire,
Uchida Maaya, Hayami
Saori, Shimono Hiro

Natsuki,
Tomoya,
Keiichi és Tsuyoshi (az álmodzó, a playboy, a szadista és az otaku) jóbarátok,
akik mellőzik a klubtevékenységeket és remekül
szórakoznak együtt. Eszük
főként a csajozás és a szerelem körül forog. Egyikük
viszonzatlanul szerelmes,
amit nem hagynak an�nyiban barátai, de nekik is
megvan a maguk barátnőjelöltje.
Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shoujo,
slice of life
Stúdió: Production Reed
Seiyuuk: Shimazaki Nobunaga, Uchiyama Kouki,
Matsuoka Yoshitsugu,
Eguchi Takuya
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Ooyasan wa Shishunki!

Prince of Stride:
Alternative

Saijaku Muhai no
Bahamut

A jövőbeli Heisei-kor általános iskolása Sorata egy
daltól vezérelve időt ugrik
egy ismeretlen helyre mely
a tankönyveiben látott Meiji vagy Taishou korszakra
hasonlít. Ebben a világban
találkozik három nővel és
kilenc férfival, akik egy óriási lebegő gömb fedélzetén,
a titokzatos Nornok hajón
utaznak. Sorata csatlakozik
hozzájuk.

A
főszereplő
srác
most kezdi önálló életét.
Bérlakásba költözik, ahol
a főbérlőről kiderül, hogy
egy kislány, aki főz rá és a
házimunkát is elvégzi körülötte.

Lux az öt évvel korábban
megdöntött Arcadia birodalom hercege. Meglátja meztelenül fürdés közben az új
birodalom hercegnőjét, aki
ezért kihívja őt egy Drag-Ride
párbajra. A Drag-Ride-ok páncélos mechanikus fegyverek.
Lux a párbaj után a lányakadémián marad, ahol Drag-lovag
edző lesz.

Visual novel alapján.
Műfaj: kaland, fantasy,
romantika, shoujo
Stúdió: Orange
Seiyuuk: Sugiyama Noriaki,
Yusa Kouji, Ono Daisuke,
Takagaki Ayahi

4-koma manga alapján.
Műfaj: vígjáték, slice of life

Mondhatnánk ismét itt
a Free, csak most négy helyett hat tag szükséges és
úszás helyett futnak. A történet egy új extrém sportról a Stride-ról szól, ami lényegében egy futóverseny.
A két főszereplő Takeru és
Nana újra szeretné indítani
sulijukban a stride klubot.
Rikut is próbálják bevonni,
de őt ez a sportág nem
érdekli.
Visual novel alapján.
Műfaj: sport
Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Kimura Ryouhei,
Hanazawa Kana, Okamoto Nobuhiko, Tezuka
Hiromichi, Ono Daisuke,
Matsuoka Yoshitsugu, Ono
Kensho, Suwabe Junichi,
Miyano Mamoru, Sakurai
Takahiro

Norn9 Norun +
Nonetto

Light novel alapján.
Műfaj: akció, ecchi, fantasy,
hárem, romantika, iskola,
természetfeletti
Stúdió: Orange
Seiyuuk: Fujii Yukiyo, Tamura
Matsumi, Lynn

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Shoujo-tachi wa Kouya
wo Mezasu

Shouwa Genroku
Rakugo Shinjuu

Buntarou nem igazán
tudja mivel foglalkozzon.
Egy nap osztálytársa Sayuki megkéri, hogy legyen a
segítségére egy bishoujo
játék készítésében, mivel a
srác korábban már írt egy
jó forgatókönyvet a dráma
klubban. Buntarou azonban semmit sem tud az
ilyen játékokról.

A történet az 19601970-es években játszódik
Japánban. Yotarou (neve
antihőst jelent) jó magaviselet miatt előbb szabadul
a börtönből. Első dolga,
hogy felkeressen egy rakugo művészt, Yakumót,
kinek előadása korábban
nagy hatással volt rá.
Yotarou könyörög a mesternek, hogy a tanítványa
lehessen, aki beleegyezik.
Így megkezdődhet a férfi
új élete rakugo előadóként.
Manga alapján.
Műfaj: dráma, josei
Stúdió: Studio Deen
Seiyuuk: Seki Tomokazu,
Hayashibara Megumi,
Ishida Akira, Kobayashi
Yuu

Visual novel alapján.
Műfaj: iskola
Stúdió: Project No.9
Seiyuuk: Sato Satomi, Toyonaga Toshiyuki, Akesaka
Satomi, Hanazawa Kana
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Ansatsu Kyoushitsu 2

Macross Delta

Sekkou Boys

Durarara!!x2 Ketsu

Ojisan to Marshmallow

Phantasy Star online 2
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Légy az AniMagazin cikkírója!
Az AniMagazin várja animés, mangás, japános vagy bármely távol-keleti témába illő írásaidat.

Mindenképp írj nekünk, ha:

- láttál egy animét vagy olvastál egy mangát és közzétennéd róla bővebb véleményedet,
- úgy érzed nem eléggé népszerű az egyik kedvenced és terjesztenéd, hogy mitől jó,
- szereted a japán/ázsiai kultúrát (film, dorama, étel, történelem, művészet stb.) és egy szeletét másoknak is szeretnéd bemutatni,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.
Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre,
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.
Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

A cikkek formai követelményei.

- minimum két oldalas word dokumentum,
- csatolj hozzá képet és ha kell, forrást,
- ha van bármilyen elképzelésed a cikk kinézetéről, azt is megírhatod.
Amennyiben megfelel a cikk és időben küldöd, úgy már a következő számban viszontláthatod az írásodat.

Ne habozz hát, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!
Elérhetőségeink:

- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu
- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

