Bild & Bubbla. Lena Furberg, hästserier. Serieåret
2011
Forlag:

Seriefrämjandet

Serie:

Bild & Bubbla

Antall sider:

124

Sprak:

Svensk

ISBN/EAN:

9789186667108

Utgivelsesar:

2012

Kategori:

Språkog Tegneserier
grafiske romaner

Forfatter:

Fanny Bystedtog
Schylström

og

Patrik

Bild & Bubbla. Lena Furberg, hästserier. Serieåret 2011.pdf
Bild & Bubbla. Lena Furberg, hästserier. Serieåret 2011.epub

I nummer 191 av Bild & Bubbla fokuserar vi, äntligen, på en av Sveriges mest lästa och älskade serieskapare:
Lena Furberg – med en lång intervju samt en bildbilaga med stora mängder skisser och opublicerade bilder. Vi
avhandlar dessutom ämnen som serier i 3D samt ljud och rörelse i »Batman«, intervjuar debutanten Magnus
Engström (»Luftspår«), debatterar åtalen kring »Tintin i Kongo« med mera.
Innehållsförteckning Bild & Bubbla 191
Redaktionen läser: Vi har bett medlemmarna i redaktionen redogöra för vad de har på nattduksbordet just nu.
Aktuellt: Serieåret 2011 – trender och tendenser.
Vi summerar året som gick: trender, nya förlag med mera, samt redovisar den kompletta listan över alla
serieböcker som gavs ut.
Aktuellt: Seriebokutgivningen under 2011. Här presenteras listan över utgivna serieböcker i Sverige under
2011.
Aktuellt: La vie n’est pas pour les amateurs. Utställningen »Livet är inget för amatörer« har påbörjat sin
rundvandring – i Frankrike.
Aktuellt: Frank Miller i blåsväder. En gång hyllad som nyskapande, på senare år kritiserad för kontroversiella
serier och uttalanden. Frank Miller får nu kritik för propagandaserien »Holy Terror«.
Aktuellt: Frank Miller & den stora konspirationen. Mattias Elftorp hör till de kritiska röster som höjts mot
Frank Millers senaste verk, »Holy Terror«.
Debatt: Tintinmålets oöverskådliga konsekvenser. Albumet »Tintin i Kongo« åtalas i hemlandet Belgien och
vår skribent drar paralleller till nedlåtande, stereotyp behandling av kvinnor i serier.
Tecknarglamour – kaos, kladd, ordning & original hos Daniel Novakovic. Daniel Novakovic rör sig till synes
friktionsfritt mellan att domptera dansgolvet, skapa gigantisk offentlig konst och teckna små, söta serieböcker.

Serie: Daniel Novakovic. Daniel Novakovic arbetar med en fri stil och fri layout i sina serier.
Här får vi exempel från boken »Jag tror jag är kär«.
Golgata på Gotland – intervju med Magnus Engström. Magnus Engström, som nyligen utkom med boken
»Luftspår «, porträtteras i en intervju av Stockholms stadsbiblioteks egen Patrik Schylström. Här publiceras
även en originalserie för Bild & Bubbla av Magnus Engström.
Seriekrönika: Angoulême 2012. En originalserie för Bild & Bubbla av Bo Ashi.
Lena Furberg – kvinnan med kärlek till allt hon gör. Lena Furberg har arbetat som serietecknare sedan 15 års
ålder. Efter mer än tre decennier är det på tiden att Seriesverige lär känna en av sina största tecknare!
Bildbilaga: Lena Furberg. Vi har bett hästseriernas okrönta drottning leta i sina arkiv och dela med sig av
opublicerade mästerverk.
Seriens dolda talanger. Tecknade serier saknar ljud och rörelser, men kan ändå förmedla dessa sinnesintryck.
Hur går det till när streck på papper får läsaren att förnimma saker som inte finns?
Seriekrönika: En serieuppväxt. Serieskaparen Maria Wigelius berättar i serieform om vad Lena Furberg betytt
för henne.
Recension: Full sysselsättning. Pontus Lundkvist har skapat propaganda med stundvis lätta satiriska drag för
den redan övertygade.
Recension: Rocky 21. Rocky strör i volym 21 sina guldkorn av kverulans och kommentarer.
Recension: The Walking Dead 1–2. Den postapokalyptiska serien »The Walking Dead« har tagit världen med
storm.
Recension: Mats Kamp. Mats Jonsson har skapat en självbiografisk serie om föräldralivet som kan tilltala
även den med kronisk barnskräck.
Recension: Bleckmossen Boyz – Sjöhästens hemlighet. »Bleckmossen Boyz« är en av de mest populära
svenska serierna med influenser från den japanska seriekulturen.
Fanzin: Ett rop på hjälp! Våra utsända i fanzinvärlden börjar få slut på olästa fanzin och uppmanar alla att
sända in sina alster.
Svenskt Seriearkiv presenterar – världens starkaste björn vilar nu tryggt i Svenskt Seriearkiv Bamse Förlaget
har deponerat arkivmaterial i svenskt Seriearkivs vård.
Föreningsnytt: Rapport från kansliet. Seriefrämjandets kansli surrar just nu med verksamheter. Vi tar en titt in
i denna bikupa av aktiviteter.
Tromsdalen kirke, også kalt Ishavskatedralen, ble innviet den 19. november 1965. Arkitekten, Jan Inge Hovig,
lyktes med å skape et mesterverk. bilder.no: Vi konverterer audio og video: Sliter du med gamle analoge
formater? (Vinyl, VHS, Kassetter, Spolebånd)? Eller kan ikke spilleren din (iPOD, DVD-spiller. Tyske Auto
Bild utførte nylig en stor test av sommerdekk. Falken Azenis FK510 kom helt i toppen av testen, hvor hele 52
dekkmerker var med.
Finse stasjon. På Bildøy Bibelskole får du både bibelskole og linje! Vi kombinerer Guds Ord i Bibelen med
din interesse! Linjer: KRIK, Disippel, Musikk og T2. Hvittgull rosettring, rund m/ diamanter på skinnen. kr 34
500,-Anheng med 10,5-11mm tahitiperle og diamant Arne Svingen er stadig på farten rundt i landet for å møte
lesere. Plakaten til venstre er fra et arrangement i Nes, som er en del av Litteraturfestivalen i Akershus.
Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger på nett. Du må installere Flash Player 9.0.124 eller høyere for å
bruke denne tjenesten. LG 55&quote; 4K UHD Smart TV 55UH605V - LG 55&quote; Smart TV med 4K
UHD 2160p oppløsning kommer i et syltynt metalldesign. TV-en er laget for å levere. Oppskrifter på fisk og
sjømat finner du her. De beste oppskriftene enten du ønsker enkel hverdagsmat eller retter som kan imponere
når du skal ha gjester.

