
	

	

PERSBERICHT 
Brussel, 7 juni 2018 

 
Het Stripfeest onthult de nieuwigheden van 2018  
 
Op zijn 9de editie, die plaats vindt van 14 tot en met 16 september 2018, brengt het 
Brussels Stripfeest heel wat nieuwigheden. Zo viert de moedige Alex zijn 70-jarig bestaan. 
Hij zal dan ook centraal staan gedurende het verlengd weekend gewijd aan de 9de kunst. 
 
Sinds visit.brussels in 2010 het Stripfeest in het leven riep, is het sterk geëvolueerd. Het 
initiatief werd gelanceerd na een Brussels themajaar rond de 9de kunst en is intussen goed 
voor jaarlijks 100.000 bezoekers en meer dan aanwezige 250 stripauteurs.  
 
Dit jaar vindt het Stripfeest zoals elk jaar opnieuw plaats in het Warandepark van 14 tot en 
met 16 september. Naast de al even traditionele ballonnenparade of de rally met voertuigen 
uit de bekendste stripverhalen, heeft het Stripfeest voor de liefhebbers ook conferenties, 
vertoningen, signeersessies en andere publieksactiviteiten op het programma gezet. 
 
De 9de editie heeft volgende nieuwigheden in petto:  

 De onversaagde Alex wordt het hele festival lang in de schijnwerpers gezet. De van 
oorsprong Gallische held zal alomtegenwoordig zijn: op de affiche, de Balloon’s Day 
Parade en in een eigen tentoonstelling. 

 Twee exclusieve tentoonstellingen:  
o "Alex– De kunst van Jacques Martin" wordt de hoofdtentoonstelling van deze 9de 

editie. Hij werd in samenwerking met uitgeverij Casterman en de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark speciaal voor dit Stripfeest 
opgezet. De tentoonstelling omvat zowat 150 originele tekeningen uit de verhalen 
van Alex die gedurende 4 maanden thematisch (historische verwijzingen, positie 
van de vrouw, omgang met homoseksualiteit, verwerking van fantasie, enz.) een 
plaats krijgen binnen de permanente collecties van het Jubelparkmuseum.  

o "Leven in Frandisco" - Thierry Van Hasselt/FMK (Federatie Wallonië-Brussel). 
Op deze tentoonstelling staat de winnaar van de Stripprijs van de Federatie 
Wallonië-Brussel (Atomiumprijs 2017) centraal. Het gaat om Thierry Van 
Hasselt/Fremok met zijn werk "Vivre à Frandisco".  

 Een smurfballon zal van de partij zijn tijdens de Balloon’s Day Parade.  
 Een uitzonderlijke strip-improvisatiewedstrijd: “Robbedoes vs Fluide Glacial: de 

clash!” 
De jongste maanden blijkt er een vreemde spanning te heersen tussen 
SPIROU/ROBBEDOES en FLUIDE GLACIAL, twee monumenten uit de wereld van de 
stripbladen. Voor dit duel zijn alle middelen toegelaten! Thierry Tinlot die bij de twee 
bladen hoofdredacteur is geweest, heeft zich als bemiddelaar en observator voor deze 
improvisatiewedstrijd opgegeven. Acteurs en tekenaars zullen er de eer van hun blad 
verdedigen. Daarbij krijgen ze slechts één wapen: humor! Aan de kant van 



	

	

Spirou/Robbedoes gaat het om Berco en Munuera, voor Fluide Gacial binden 
Mo/CDM en Ju/CDM de strijd aan. Afwachten of beide bladen elkaar tegen dan nog 
niet hebben verscheurd.  
Deze meer dan originele improvisatiewedstrijd vindt plaats in BOZAR in 
samenwerking met de professionele Improvisatieliga. 

 Dit jaar heeft Standaard Uitgeverij het Stripfeest vervoegd als belangrijke uitgever 
van Nederlandstalige stripverhalen. 

 
Tweede editie van de Atomiumprijzen voor stripverhalen, met twee nieuwe prijzen  
De jongste jaren is strips maken hachelijker geworden en is het voor professionele 
stripmakers vaak moeilijk geworden om er correct van te leven. Daarom heeft visit.brussels 
vorig jaar in nauwe samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
Atomiumprijzen in het leven geroepen. Die worden voor het merendeel in geld uitgekeerd en 
maken het de laureaten mogelijk om hun werk te financieren. Met de prijzen wordt bovendien 
de creativiteit ondersteund en worden bestaande en nieuwe initiatieven verzameld. 
 
In 2017 heeft het Stripfeest in het kader van zijn 8ste editie voor de eerste keer de 
Atomiumprijzen voor stripverhalen uitgereikt. Het ging om zeven prijzen voor een 
totaalbedrag van 100.000 euro die in september 2017 werden uitgereikt in BOZAR.  
 
Gesterkt door dit succes doet het Stripfeest dit initiatief nog eens over in 2018 en komen er 
zelfs prijzen bij. Dit jaar worden er niet minder dan 9 prijzen toegekend voor een totaalbedrag 
van 115.000 euro. Peter van deze tweede editie wordt de Franse scenarist Fabien Vehlmann, 
auteur van de reeks "Seuls" en "Robbedoes en Kwabbernoot".  
 
De Atomiumprijzen omvatten dit jaar:  

1. Raymond Leblanc Prijs voor jong talent – Stichting Raymond Leblanc (20.000 euro 
geschonken door de Franse Gemeenschapscommissie en Uitgeverij Le Lombard). 

2. Stripprijs Federatie Wallonië-Brussel – Alda Gréoli, minister van Cultuur van de 
Federatie Wallonië-Brussel (10.000 euro)  

3. Robbedoesprijs voor humoristisch avontuur – Het stripblad Spirou/Robbedoes 
(15.000 euro aan advertentieruimte + publicatie in het blad zelf)  

4. Atomiumprijs van Brussel – Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels 
Gewest (7.500 euro) en steun van de Brusselse tv-zender BX1 

5. PREM1ÈRE-prijs voor graphic novel – RTBF (20.000 euro aan reclameruimte)  
6. Cognitoprijs voor historische strip – Stichting Cognito (3.000 euro) 
7. Prijs Le Soir voor journalistieke strip – Le Soir (20.000 euro aan advertentieruimte)  

 
Nieuw in 2018:  

8. Atomiumprijs voor burgerstrip – alfabetiseringsorganisatie Le Cœur à lire (5.000 euro)  
9. Bronzen Adhemar voor Nederlandstalige strip – Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel (5.000 euro); vzw Stripgids; Stichting Marc Sleen 
en Bruzz.  



	

	

 
 
Uitgeverijen verzorgen animaties, tentoonstellingen en signeersessies  

Casterman:  
Bovenop de talrijke aanwezige auteurs en de vele geplande signeersessies en evenementen 
zal uitgeverij Casterman 70 jaar Alex vieren. 
Op het programma:  
- Tentoonstelling "ALEX – De kunst van Jacques Martin" in het Koninklijk 
Jubelparkmuseum in coproductie met 9e Art+, FIBD, Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image (kunstmuseum in Angoulême) en uitgeverij Casterman. 
- Tentoonstelling met de originele platen van het volgende album van Alex door David B en 
Giorgio Albertini in de galerij van het Belgisch Stripcentrum  
- Schoolactiviteiten rond Alex  met de Franstalige Brusselse boekenbeurs La Foire du Livre 
als partner. 
 
Dargaud: 
Naast het twintigtal auteurs dat al signeersessies heeft toegezegd, houdt uitgeverij Dargaud 
nog heel wat verrassingen in petto. Zo zal tekenaar Enrico Marini, auteur van het 
adembenemende tweeluik "Batman, The Dark Prince charming", tijdens het festival live een 
levensgroot fresco van Batman en zijn rivaal Joker worden maken. Daarnaast komen er 
tentoonstellingen, een ruimte voor de allerkleinsten rond hun geliefkoosde helden (Emma en 
Capucine, de Familie De Vos-Das, De Wolf in Slip, Bollie en Billie, enz.) en zullen er 
dagelijks schoolactiviteiten zijn. 
 
Dupuis:  
Het hele team van het stripblad SPIROU/ROBBEDOES zal er zijn voor het SPIROU-festival 
met verrassingen, spelletjes, quizzen, tekenbattles, enz. Onmogelijk om er zich te vervelen. 
Zowat vijftig auteurs waaronder Batem, Bercovici, Emile Bravo, Gijé & Carbone, Darasse & 
Lou, Cossu en Jean-Luc Deglin verwachten de bezoekers voor signeersessies en andere 
activiteiten. Dit jaar richt uitgeverij Dupuis de schijnwerpers op “Vrije Vlucht”, ongetwijfeld 
de meest prestigieuze collectie uit haar catalogus, want die bestaat dit jaar 30 jaar!  
Tenslotte is er op vrijdagochtend 14 september een programma voor SCHOLEN: jongeren 
kunnen er dan kennismaken met inkleuring d.m.v. de computer en de getekende versies van 
filmpersonages zoals Tamara, Seuls of de kleine Robbedoes tegenkomen. Het schooljaar zal 
nog maar pas begonnen zijn en klassen die dat willen kunnen op de stand van Spirou EEN 
KLASFOTO MAKEN ... met een kleine verrassing. 

  



	

	

Glénat: 
Uitgeverij Glénat zal met een dertigtal auteurs aanwezig zijn en zich daarnaast toespitsten op 
drie grote thema's:  
De nieuwe collectie Conan: Conan de Cimmeriaan is terug in volle glorie en geeft een nieuwe 
adem aan de teksten van Robert E. Howard. Op het programma staan een conferentie en een 
ontmoeting met de drie tekenaars van de collectie.  
Amber Blake geschreven door Jade Lagardère: Jade Lagardère vertelt de avonturen van 
Amber Blake, een nieuwe sterke heldin met een zwaar verleden, tussen Alias en Largo Winch 
in. Het is een moderne actiereeks, genadeloos en met een stevig tempo, getekend door de 
grote Butch Guice! 
Jeugdverhalen: Jeugdauteurs zorgen voor live drawing en andere originele animaties. Zullen 
onder andere aanwezig zijn: Paola Antista (Sorceline), Bertolucci Federico (Brindille), 
Jonathan Garnier & Amelie Flechais (Bergères Guerrières), enz.  
 

Le Lombard:  
Uitgeverij Le Lombard brengt een twintigtal auteurs mee waaronder Dugomier, Gody, Jurion, 
Debhume en Warnauts & Raives. Het organiseert ook een fancy-fair onder leiding van de 
beroemde nozem Ducobu, een zoekspel met de kleine held Timo l’Aventurier, plus allerlei 
tentoonstellingen. Het hele gezin zal er letterlijk kunnen onderduiken in de wereld van de 
striphelden. 
 
Standaard Uitgeverij: 
Dit jaar zal Standaard Uitgeverij voor de eerste keer het Stripfeest vervoegen. Het maakt van 
de gelegenheid gebruik om de uitgave van het 100ste album van FC De Kampioenen te vieren 
met verschillende animaties waarbij bezoekers in de wereld van deze uiterst succesvolle 
reeks kunnen duiken. Daarnaast worden er andere activiteiten en originele installaties 
voorzien met signeersessies, een selfie wall, een leeszaal, enz. 
 
 

Voor meer informatie: www.stripfeest.be (de informatie wordt regelmatig bijgewerkt). 
 
Perscontact: Noémie Wibail - n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84 


