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Cosplay!
Har du alltid drömt om att vara superhjälte? Vem vet,
om du klär dig som en, kanske du också får superkrafter… eller bara läs mer om cosplaykulturen på sid 12-13

Den varma sommaren kanske får helt oanade
konsekvenser för hotellet i Jukkasjärvi

Bild och idé av Sanna Manto

Roald Dahl
Den brittiska författaren Roald Dahl föddes den
13 september 1916 i Llandaff i (Wales) och hade
norska föräldrar. Föräldrarna Harald och Sofie
döpte honom efter den norska polarforskaren
Roald Amundsen som tävlade med Scott att
vara först till Sydpolen.

När Roald bara var 4 år gammal så dog hans
pappa i lunginflammation endast 57 år gammal. Efter att fadern hade avlidit så valde Roalds mamma att stanna kvar i England för att
pappan ville att han skulle utbilda sig där.
Hans mor skickade honom till internatskolan St
Peter´s, Weston-super-Mare, och senare till Repton där flera bisarra och minnesfulla händelser
skulle äga rum som senare skulle nämnas i
boken Boy.

Roald Dahl

Elever på Repton blev inbjudna för att smaka
på choklad kakor, ett minne som senare skulle
ligga till grund till ”Charlie and the Chocolate
Factory” som senare skulle bli film med Gene
Wilder och senare Johnny Depp i rollen som
Willy Wonka.
Med alla sina sagor är Roald för många sagoberättaren nr. 1.

Här är en lista på några böcker som Dahl har skrivit.
Kalle och chokladfabriken
Häxor
Stora Vänliga Jätten
Matilda
Den fantastiska räven
James och jättepersikan

En artikel av Jonas Eriksson

Musse Pigg 90 år!
Hörni, det är nämligen dags för mig att presentera en tidslinje med allas vår favorit Disneyfigur: Musse Pigg. Han fyller
nämligen 90 år den 18 november. Det var alltså den 18
november 1928 som Musse Pigg gjorde kortfilmsdebut
med Steamboat Willie. Och han träffade också sin flickvän
Mimmi i samband med detta. Nu kommer det en liten tidslinje över vad som har hänt med honom under årens lopp:
1928 – Musse Pigg skapades av Walt Disney och Ub Iwerks och han
gjorde sin riktiga kortfilmsdebut med Steamboat Willie.
1928 – Kort efter den första inspelningen så träffade han Mimmi Pigg
och de blev ett par direkt.
1933 – Janne Långben gjorde debut och han är Musses bästa vän.
1934 – Kalle Anka gjorde också debut och han är också Musses
bästa vän.
1937 – Musse träffade sin hund Pluto och får sin första kortfilm
1937 – Långfilmspremiär för Snövit och de sju dvärgarna och
Musse var på premiären i New York.
1939 – Andra världskriget startade och då började Musse göra lite
kortfilmer om krig för barn.
1940 – Musse Pigg skrev kontrakt med Walt Disney Productions och
han är fortfarande kvar.

Walt Disney

1945 – Andra världskriget slutade och Musse blir jättelycklig över
detta.
1950 – Askungen hade premiär och självklart var
Musse på premiären.
1955 – Walt Disney och Musse öppnade sitt allra
första Disneyland i Anaheim utanför Los Angeles.

1965 – Disney World öppnades i Orlando Florida och är en av världens största nöjesparker
1966 – Den 15:e december för att vara exakt så dog Musses pappa och skapare, Walt
Disney själv. Han blev 66 år gammal och Musse gråter i floder och han följer med på
hans begravning.
1967 – Musse Pigg blir chef för Walt Disney Productions i några år.
1984 – Musse och Mimmi förlovar sig efter många år som flickvän.
1994 – Musse gjorde tv-spelsdebut för Super Nintendo i spelet Mickey Mania.
1999 – Millieniumskiftet kom och många var oroliga över Disney på 2000-talet. Men det
visade sig att det gick bra.
2001 – Attentaten i World Trade Center i New York inträffade och Musse blir jätteledsen
över att skyskraporna kollapsade.
2002 – Musse gör sin riktiga stora tv-serie: Hos Musse.
2018 – Musse fyller 90 år och det
firar hela världen. Musse och
Och slutligen så här heter Musse Pigg på olika språk:
”den
första alohaskjortan”
Mimmi gifter sig.
Danska: Mikkel Mus

Visste du att?
Musses riktiga namn är Mortimer
Mouse. Men Walt bestämde sig att
han ska heta Mickey istället.
Musses svenska röst görs av Anders
Öjebo.
Musse Pigg har en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame.
Disneyland finns i många olika länder
som Frankrike, Kina och Japan.

Finska: Mikki Hiiri
Norska: Mikke Mus
Engelska: Mickey Mouse
Tyska: Micky Maus
Franska: Mickey Mouse
Spanska: Mickey, Miki
Holländska: Mickey
Mouse
Japanska: Mikki Mausu
Italienska: Topolino
Polska: Myszka Miki
Isländska: Mikki Mus
Lettiska: Mikijs Mauss
Litauiska: Peliukas Mikis
Samiska: Mihkkal Sahpan
Ungerska: Miki Eger

En artikel av Kim Westman

Det byggs på Selma
Lagerlöfs torg
text och foto: Magnus Cederberg

I Selma stad kommer det byggas ca 330 bostadsrätter av
Botrygg.
Egnahemsbolaget och Riksbyggen planerar allt från stadsradhus till tiovåningshus, lägenheterna kommer att erbjuda
från 1-5 rum och kök.
Husen har nu börjat ta form på ställen i Selma stad, Göteborgslokaler sätter nu väggarna på det nya stadsdelshuset
med rum för kultur och väster om litteraturgatan har Bottrygg pålat spontat för sina bostadsrätter.
Deras byggnation går enligt planerna och en fast kran
monteras för fortsatt byggnation. Den nya vägen Backadalen är invigd av Trafikkontoret, ett viktigt steg för att frigöra
byggbar mark söder om Backadalen.

Förklaringar till mystiska platser
Av: Juha Väänänen

Bilar rullar upp för backen
Runtom världen finns det några platser där bilisterna tror att det är nedförsbacke, fast det i själva verket är uppförsbacke; medan de som kommer
från motsatta hållet tror att det är uppförsbacke fast det i själva verket är
nedförsbacke, och ger gas så att bilarna slutligen far jättefort nedför backen. Man har trott att det är magnetiska berg som drar bilar framåt. Men
inte bara järnföremål utan också plast- och glasflaskor, även vatten rullar
uppför backen. Det är landskapets topografi som lurar ögat.
Vi har också ett balanssinne, som påverkas av tyngdkraften så som synsinnet påverkas av ljus. Om man ligger ner och försöker låtsas att t.ex. väggen är tak och golvet är en vägg så går det inte så lätt, eftersom balanssinnet säger hela tiden vilken riktning man faktiskt har. Men hjärnan använder inte bara balanssinnet utan också synsinnet, eftersom den inte alltid kan lita helt på balanssinnet eftersom det inte är bara tyngdkrafts riktning nedåt som påverkar utan också av tröghetskrafter när man ändrar sin
hastighet och i kurvor påverkar centrifugalkraften. Som Newtons lagar säger.
När man sitter i ett flygplan som lutar när den svänger, så känner man inte
inne i flygplanet att den lutar och föremål faller också rakt nedåt, detta
beror på att centrifugalkraften påverkar åt sidan och resultanten blir en
kraft riktad nedåt i förhållande till flygplanet där man färdas i. Det är därför flygplanet skall luta när den svänger, om den inte skulle göra det så
skulle allt tryckas mot sidan (och då skulle man tro att flygplanet lutar).
Om man tittar ut genom fönstret i ett lutande flygplan så kan det se ut
som om landskapet lutar, men hjärnan fattar ändå att så kan det inte vara

På nöjesparken Liseberg (i Göteborg) har funnits en attraktion som hette Villa upp-o-ner, och där
inne finns det korridorer och rum utan fönster, och som lutar – men man har ”svårt att tro” att
lokalerna faktiskt lutar. På ett ställe ser det ut som om vatten rinner uppåt, så att man kan tro att
även där finns magneter som påverkar, vilket inte är fallet.
Även om balanssinnet säger att omgivningen lutar, men hjärnan vill inte tro på balanssinnet utan
litar då mer på synsinnet; eftersom hjärnan förutsätter (och är så ”van” vid) att vågräta linjer alltid
går helt vågrätt och lodräta linjer alltid står helt vågrätt, och utgår ifrån detta. Och då känns det
”svårt” att gå uppför dessa korridorer, och ner kommer man nästan springande, när man
”vilseleds” så. Detta för att i vanliga fall brukar man omedvetet spänna på benmusklerna lite extra
när man går uppför en backe, vilket sker automatiskt. Om man skulle fråga en blind person om
hur golvet/marken lutar så skulle han/hon ge det rätta svaret eftersom han/hon inte luras av synsinnet.
Sjösjuka beror på motstridiga uppgifter från balanssinnet och synsinnet, alltså konflikt. Höjdskräck och torgskräck kan möjligen bero på ”funktionsstörningar” i balanssinnet och/eller i den
del av hjärnans syncentrum som uppfattar rörelser och avstånd, eller svårigheter med att behärska sin grovmotorik.

Bermudatriangeln
Där har många fartyg sjunkit på ett mystiskt sätt. Även flygplan som flugit över den har störtat.
Det är metangas som sipprar ut från havets botten och minskar vattnets bärkraft, m.a.o. densitet
så att båtarna (och andra föremål) inte orkar hålla sig på ytan och sjunker. Metangasen minskar
även luftens bärkraft/densitet så att även flygplan störtat. Metangasen har också antänts och börjat brinna av värmen från flygmotorerna och förvärrat katastrofen.

Sammanträffen
På Folkvisegatan i Brunnsbo, bakom ett gammalt anrikt
tegelhus med sin karakteristiska skorsten, finns numer
också en kreativ mötesplats med sköna soffor, roliga aktiviteter och gött sällskap för alla de som känner sig intresserade. Det är en mötesplats för dig med funktionsvariation och här kan du träffa nya kompisar, pyssla
med en mängd olika saker, fika tillsammans, spela instrument, eller spela TV- spel och t.ex. bingo.
Det är en mötesplats där du själv kan påverka och bestämma innehållet! Så kom gärna med idéer och var
gärna med själva och skapa träffarna, önskar den
glada personalen.
Musikquiz, dans, temakvällar så som disco och högtidsfirande finns om man vill gå på det. Selma media var där
och gjorde en liten intervju samt fotograferade på en
av träffarna.

Bildtext
som beskriver bilden.

Intervju med Annelie (besökare/medhjälpare)
Hur ofta brukar du komma till Sammanträffen?
A: Nästan varje veckan, och har gjort det i ungefär 1.5 år kanske.
Hur brukar du sysselsätta dig när du är här?
A: Måla och pärla och umgås, brukar stå i caféet
ibland och föra närvarolista, lite allt möjligt.
Vad fick dig att börja besöka sammanträffen?
A: Jag hittade en lapp på min dagliga verksamhet: Kärra Hantverkshus och så gick jag hit.
Vad saknar du att göra på sammanträffen?
Det är väl inte så mycket, det är helt okej att vara
här.

Sammanträffen ligger på Folkvise gatan 14, du går av på busshållplatsen Balladgatan - om du kommer
med buss -och så går du in bakom
huset med skorstenen (Brunnshuset).
Där bakom finns Sammanträffen.
Öppet tisdagar 17:00-20:00.

Cosplay
Folk har klätt ut sig för lek och maskerad långt bak i
tiden därför är det svårt att veta bakgrunden till
cosplay som hobby, men själva begreppet Cosplay
sades första gången av den japanska journalisten
Nobuyuki Takahashi på seriemässan Comiket 1983.
Cosplay är en förkortning för costume play och är en
performance/maskerad där man klär ut sig till någon
figur som kommer ifrån t.ex. manga, datorspel, science fiction och fantasyfilmer men man kan också
göra egna skapelser eller omtolka figurer. De människor som håller på med cosplay kallas cosplayare.
Många som utövar cosplay gör det för att
kunna utöva hantverk som sömnad, design
och skulptur men också för att visa uppskattning till ursprungsfiguren. En del väljer t.ex. figurer som liknar dem i personligheten, till skillnad från andra som tar chansen att vara
först med en viss figur. När kvinnor klär ut sig
till manliga figurer och tvärtom så kallas det
crossplay och är en blandning mellan crossdressing och cosplay.

Bildtext
som beskriver bilden.

Cosplay har blivit ett
stort ansikte för nördkulturen på grund av
kända cosplayare
som Jessica Nigri och
Yaya Han, som har
fått många kontakter
med kända medieproducenter.
I ursprungslandet Japan menas med cosplay all slags kostymering medan
i väst används det främst om rollfigurer från populärmedia. Det anordnas
också tävlingar i cosplay, på event som NärCon, Dreamhack och Comic
Con får vinnarna prispengar, tävlingen kan skilja sig men brukar delas upp
i performance och catwalk. Performancetävling har i Sverige kallats för
sketchtävlingar (bygger på framföranden) och haft roliga inlägg medan
man i catwalktävling går upp på scenen visar sin dräkt för kameran och
går sedan ner igen.
När det var cosplay SM 2017 hade man ett
samarbete med Nordiska Museet och då skulle
alla dräkterna som deltog vara baserade på
nordisk folktro.
Några andra Cosplaykonvent som anordnas i
Sverige är Skecon, Närcon och Picacon.

Kulturhuset på Selma Lagerlöfs Torg
skall den 9 november anordna en
egen lokal cosplaymässa där andra
dagliga verksamheter är inbjudna
att delta och klä ut sig. Kom gärna!

En artikel av Jonas Eriksson

Marvel’s
Spider
Spider--man till PS4
BARA FÖR PS4
Spelsläppsdatum 7 september 2018
Marvel’s Spider-Man är ett PS4 EXKLUSIVT
Marvel’s Spider-Man levererar all akrobatik, improvisation och nätaction som den populära superhjälten är känd för. Dessutom introduceras nyheter som inte funnits med i tidigare Spider-Manspel, bland annat parkour, interaktiva miljöer, ny
stridsmekanik och storslagna actionsekvenser.

Dräkten, hur den är skapad
Det blåa på dräkten är ett flexibelt tyg så det är lättare
att röra sig, det röda är lite tjockare det är mer skyddande och det vita är ett flexibelt karbon fiber ett
material som bilar har till exempel.

En recension av Antoine Humblot Holm

Selma Media är en daglig verksamhet i Göteborg.
Vi jobbar med media på olika sätt. Bland annat gör vi fotouppdrag, filmer, bildspel, affischer, skriver artiklar och mycket mer. Kolla gärna in vår
youtubekanal och läs vår blogg!
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