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Beste stripvrienden,
Het wordt tijd om nog eens een nieuwsbrief de wijde wereld in te sturen.
Zoals reeds aangekondigd, bestaat ‘t Vlaams Stripcentrum vzw 40 jaar !!
Onze officiële verjaardag was 16 januari. Dit was 40 jaar geleden de eerste uitleendag van onze stripbib. Uiteraard gaan we dit jaar regelmatig iets organiseren om
onze 40ste verjaardag in de picture te houden.
Het eerste evenement “ De tentoonstelling Jommeke 65 jaar avonturen “ is net achter de rug. En wij (inclusief De Standaard Uitgeverij en het District Wilrijk) zijn
zeer tevreden over de opkomst. We mogen dus van een groot succes spreken!
Hou onze geplande activiteiten in het oog. Klik regelmatig eens op onze website of
facebookpagina. Uiteraard verschijnt er ook af en toe een nieuwsbrief.
En je mag je ook verwachten aan tal van nieuwe uitgaven! Dit tot groot jolijt van vele
stripliefhebbers!
Veel leesplezier en misschien tot ziens op de Nostalgia Stripbeurs?
Vanwege het ganse medewerkersteam:

Van harte
Welkom!!

StripKiosk 4
verscheen op
6 februari!
Ben je vergeten te herabonneren? Doe het vandaag nog!

StripKiosk 2020 - 2de jaargang
Afhaling: € 45
Verzending Belgïe: € 56
Verzending Nederland: € 60
Rekeningnr.: BE 40 0689 1048 4463
(BIC: GKCCBEBB)
Met vermelding: “Stripkiosk 2020”

Gratis bij abonnement
op jaargang #1
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Promo-nummer
Enkel verkrijgbaar bij nieuw abonnement
(Voorraad bijna uitgeput)

Reeds verschenen

Fenix-albums Voorjaar 2020

Vier nieuwe titels met werk van Jacques Laudy (Avonturen Van Hassan en Kaddoer - Jagers op fabeldieren, Hurey (De lustige Kapoentjes - 1, Rik (Bazielken - De held van Mato Grosso),
Dirk Nuyts (Joethi - Mahima)
>>>>> Lancering tijdens het 17de Int. Stripfestival te Knokke-Heist op 10 mei 2020 <<<<<
Prijs per album? € 10 (niet-leden ‘t Vlaams Stripcentrum vzw en/of losse verkoop in de winkels)
€ 8 voor de leden van ‘t Vlaams Stripcentrum vzw met een geldige strippas.

Info: www.vlaamsstripcentrum.be
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FENIX-COLLECTIE
Alle Fenix-albums die uitgegeven zijn door ‘t Vlaams Stripcentrum vzw zijn nog verkrijgbaar.
Prijs per album? € 10 (niet-leden ‘t Vlaams Stripcentrum vzw en/of losse verkoop in de winkels)
€ 8 voor de leden van ‘t Vlaams Stripcentrum vzw met een geldige strippas.
>> Portkosten € 7 extra voor track & trace-verzending
Dit kan via ’t stripwinkeltje van ‘t Vlaams Stripcentrum, op diverse stripbeurzen of door
overschrijving op onze rekening BE40 0689 1048 4463 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding
“ Fenix-collectie + vermelding van de volgnummers”
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Albert Fromenteau
Het strip-oeuvre van een tekenfilm-fanaat
eerste album in de nostalgia stripreeks
Het Vlaams Stripcentrum heeft het plan opgevat de stripproductie van Albert Fromenteau opnieuw
onder de aandacht te brengen door het uitgeven van de verhalen die hij tekende voor uitgeverij
Charles Gordinne (Chagor) en de weekbladen Wrill en Cap’taine Sabord. Veel van deze verhaaltjes,
die hij tekende in zijn makkelijk herkenbare rubber hose-stijl, werden nooit in het Nederlands uitgegeven. Hoog tijd dus om dit werk van onder het stof te halen en nieuw leven in te blazen.

Cover van een album van Romuald dat tijdens
de bezetting werd uitgegeven door uitgeverij Chagor

Cover van een album van Pouss-Pouss dat tijdens
de bezetting werd uitgegeven door uitgeverij Chagor

We hebben twee albums op het oog:
Zijn productie van Wrill-verhalen, de avonturen van de vos Wrill, die in de weekbladen Wrill en Cap’taine
Sabord (1945-1949) verschenen
Zijn productie voor uitgeverij Chagor die hij tijdens de bezetting afleverde (1941-1944).
We zijn volop bezig het materiaal te verzamelen om er mooie reproducties van te maken en willen daarbij zoveel
mogelijk de originele druk benaderen.

OPROEP:
Mochten er mensen zijn die beschikken over onbekend tekenmateriaal van Albert Fromenteau,
dan mogen jullie steeds contact opnemen met Peter Van Hooydonck: petervh@vlaamsstripcentrum.be
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Striptekenen!

1001 Handige trucs om een fantastische striptekenaar te worden

We moeten onze huistekenaar Steven de Rie denkelijk niet meer voorstellen. Maar wat we wel
moeten doen is vertellen dat Steven zijn eigen boek heeft uitgebracht waar hij ons leert om zelf
een echte striptekenaar te worden. Steven heeft samen met ons 120 dagen afgeteld naar de release van zijn boek. En nu is het zo ver! Het boek is klaar, Steven en de uitgever zijn tevreden en
wij ook dat we onze huistekenaar met de wereld mogen delen.
The sky is the limit maar je eigen verbeelding is ongelimiteerd!!
Word een échte striptekenaar! Striptekenen is fantastisch, want alles kan!
Wil je een spannend verhaal over reuzenslakken uit de ruimte? Dat kan!
Wil je een mysterieus verhaal over een kat in je dorp? Geen probleem!
Wil je een grappig verhaal over een piraat op een bromfiets? Uiteraard!
In dit boek leer je alles over:
Gezichten en lichaamsdelen tekenen
Dieren schetsen
Decors ontwerpen
Scenario’s schrijven
Tekstballonnen, lettertypes en geluiden gebruiken
en nog veel meer!
Bedenk een leuk verhaal, teken jouw stripheld en ontwerp je eerste strip!
Een boek vol tips en opdrachten!
Meer beeldmateriaal?
Check
6 https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/9789401452069/12
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Striptekenen!

Genre: Tekenboek
Omslag: Softcover
160 pagina’s
ISBN: 9789401452069
Uitgeverij: Lannoo
Publiekprijs: € 17.99
Ledenprijs (*): € 14.40
(*) Enkel met geldige strippas!
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Agenda 2020

Fenix-albums en nummers van StripKiosk kunnen aangekocht of afgehaald
worden op de volgende stripevenementen….

1 maart: Leuven (Redingenhof)
7 maart: Antwerpen (Nostalgia Stripbeurs in Den Beulebak)
15 maart: Geraardsbergen (9de stripfestival)
22 maart: Brugge (2de stripfestival)
29 maart: Nieuwegein - NL (Suske en Wiske fanclubdag)
3 mei: Gouda - NL
10 mei: Knokke-Heist (Int. Stripfestival Knokke-Heist)
16 en 17 mei: Eindhoven - NL (Brabants Stripspektakel)
24 mei: Gent (Gentse stripbeurs)
30 & 31 mei: Haarlem - NL (Stripdagen Haarlem)
21 juni: Kalmthout (Stripdag Kalmthout)
3 & 4 oktober: Wilrijk (Wilrijkse Stripdagen - 30ste editie)
10 & 11 oktober: Breda - NL (Stripfestival Breda)
13 december: Zevendonk - Turnhout (Ledendag)

Bijkomende info van de stripbeurzen:


Leuven (1 maart): Redingenhof (Redingenstraat 90 - 3000 Leuven) / 10 u tot 16 u) Inkom € 3
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>> info: hendrickxjeanpierre@skynet.be (+32 16/23.65.97)


Antwerpen (7 maart): Den Beulebak (St. Nicolaasplaats - 2000 Antwerpen /10 u tot 17 u) Inkom gratis

>> info: petervh@vlaamsstripcentrum.be


Geraardsbergen (15 maart): jc De Spiraal (Zakkaai 29 - 9500 Geraardsbergen / 10.30 u tot 17.30 u) Inkom € 3

>> info: CC De Abdij - 054/43.72.61 of ccdeabdij@geraardsbergen.be


Brugge (22 maart): KTA Brugge (Rijselstraat 7 - 8200 Sint-Michiels Brugge)



Knokke-Heist (10 mei): Knokke Casino - 8300 Knokke-Heist



Kalmthout (21 juni): (Vogelenzangstraat 10 - 2920 Kalthout)
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