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Stripfeest 2014
Van 5 tot 7 september 2014



Het stripverhaal voelt zich thuis in Brussel en dat zie je!
Onze  papieren  helden  duiken  overal  op:  krantenwinkels,  muurfresco's,  tentoonstellingen, 
kunstgalerijen, televisie. Zelfs Hollywood is gevallen voor hun charme: op 21 oktober 2011 
vond in Brussel de wereldpremière plaats van de versie van Kuifje die Steven Spielberg voor 
het grote doek maakte. Ook de Smurfen willen deze zomer hun succes nog eens overdoen. 

Het Stripfeest werd in 2010 opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als logische 
uitvloeier van het Jaar van het Stripverhaal dat Brussel in 2009 organiseerde.
Voor de editie 2014 zorgt Brussel voor een kleurrijk weekend van 5 tot 7 september met zijn 
nu al beroemde stripfestival, maar ook met een nocturne spektakel in het Warandepark, de 
Balloon's  Day  Parade,  de  autorally  van  de  Kuifjeskrant,  geleide  bezoeken  en 
striptentoonstellingen binnen het festival en overal in de stad.

Ter  gelegenheid  van  dit  uitzonderlijke  weekend  onthaalt  het  Warandepark  musea, 
tentoonstellingen, uitgevers, boekhandels, winkels en signeersessies.

Het Stripfeest
Datum : Van 5 tot 7 september 2014
Plaats : Warandepark – Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)
Prijs : Gratis

Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de stad Brussel en COCOF
gecoördineerd door VISITBRUSSELS



STRIPFESTIVAL
We enteren het  Warandepark!  Duizend bommen en granaten!  Stripliefhebbers  vinden er 
handelaars, uitgevers, musea, tentoonstellingen, shops en talrijke animaties voor groot en 
klein.

Eregast Turkije
Het Stripfeest plaatst dit jaar Turkije in de kijker! Naar aanleiding van de herdenking 
van 50 jaar Turkse immigratie in België heeft de vzw Plateforme 50 in samenwerking 
met het Stripfeest een speciaal programma uitgewerkt met lezingen, signeersessies, 
tentoonstellingen, enz. De Turkse strip wordt het hele weekend lang de eregast van 
deze editie 2014!

Activiteiten
Signeersessies
Meer dan honderd stripauteurs zullen in de grote tent van het Stripfeest schouder aan 
schouder zitten om uw favoriete albums te signeren en u te laten kennismaken met 
hun nieuwste verhalen!

Lezingen
Dit  jaar  zoomt  het  Stripfeest  in  op  de  geschiedenis  en  de actualiteit  in  de  strip. 
Tientallen auteurs en scenarioschrijvers zullen talrijke lezingen geven over een zeer 
actueel algemeen thema: "Wanneer de realiteit binnendringt in het stripverhaal".

Exposanten
Talrijke stripwinkels, striphandelaars en kleine uitgeverijen zullen present zijn op deze 
derde  editie  van  het  “Stripfestival”:  verkoop  van  nieuwe  of  tweedehandse  strips, 
specifieke merchandising, ontdekking van jonge auteurs, enz. Een buitenkans voor 
alle  verzamelaars,  doorgewinterde  snuffelaars  en  stripliefhebbers  op  zoek  naar 
nieuwigheden!

Tentoonstellingen
Het Stripfeest is ook de gelegenheid om een kijkje te nemen op de talrijke gratis 
tentoonstellingen in de festivaltent, dankzij de medewerking van de Brusselse musea 
(Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, MOOF, ...), de grote Belgische uitgeverijen 
(Dupuis,  Lombard,  Graton,  …)  en  onafhankelijke  uitgeverijen  die  het  ontdekken 
waard zijn!

Animatieactiviteiten
Tal  van  creatieve  en  ludieke  animatieactiviteiten  brengen  amusement  voor  alle 
stripliefhebbers van 7 tot 77 jaar: Cosplaywedstrijd, stripimprovisatie, kinderdorp enz. 
Voor elk wat wils en plezier verzekerd!



STRIPNOCTURNES
Vrijdag- en zaterdagavond tooit het park van Brussel zich in duizend kleuren om de strip te 
vieren met de Stripnocturne waarvan het concept volledig vernieuwd is. In de dreven en rond 
de fonteinen van het park zal iedereen kunnen genieten van diverse sfeervolle klank- en 
lichtspektakels.

Stripfestival & Stripnocturnes praktisch
Datum: 

Stripfestival: vrijdag 5 tot zondag 7 september 
Stripnocturne: vrijdag 5 en zaterdag 6 september

Uurregeling: 
Vrijdag: van 15u30 tot 22u00 (Strip Nacht tot 23u00 in het Warandepark)
Zaterdag: van 10u00 tot 22u00 (Strip Nacht tot 23u00 in het Warandepark)
Zondag: van 10u00 tot 18u00

Plaats: Warandepark  – 1000 Brussel
Prijs: Gratis



PARADES

Balloon’s Day Parade
Voor de zevende opeenvolgende keer trekt de Balloon's Day Parade door de straten 
van Brussel  onder  begeleiding van fanfares.  Het  traject  van de Balloon's  Parade 
wordt geëscorteerd door de parade van de Politie en folkloristische groepen. Het start 
op  het  Paleizenplein  waar  het  publiek  eerst  de  reuzengrote  ballonnen  kan 
bewonderen  en  de  nieuwe  ballon  ontdekken.  De  parade  gaat  tot  aan  het 
Brouckèreplein.

Balloon’s Day Parade praktisch
Datum: zaterdag 6 september 
Uurregeling: Opblazen vanaf 10u00, parade van 15u30 tot 17u00
Plaats: Vertrek en aankomst op het Paleizenplein – 1000 Brussel
Prijs: Gratis

Autorally van de Kuifjeskrant
Bijna 80 wagens en motoren die in diverse stripverhalen worden afgebeeld, zullen op 
de zondag van het Stripfeest tot leven komen. Deze buitengewone rally zal de straten 
van Brussel doorkruisen alvorens bij aankomst op het Paleizenplein door een vakjury 
te worden beoordeeld. De wagens kunnen nadien gedurende de rest van de dag op 
het Paleizenplein worden bewonderd.

Autorally van de Kuifjeskrant praktisch
Datum: zondag 7 september 
Uurregeling: 

Vertrek: rond 11u00
Aankomst en tentoonstelling van de auto’s: rond 15u00

Plaats: Vertrek en aankomst op het Paleizenplein – 1000 Brussel
Prijs: Gratis



HOOFDTENTOONSTELLING : TARDI EN DE GROTE OORLOG
In  het  kader  van  de  herdenkingen  van  de  honderdste  verjaardag  van  de  oorlog  14-18 
organiseert Bozar een grote tentoonstelling rond de figuur van Jacques Tardi, een van de 
grootmeesters  van  het  hedendaagse  stripverhaal.  Gekend  voor  de  reeks  Aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (De fantastische avonturen van Isabelle Avondrood) en 
Nestor Burma en zijn strips over de Eerste Wereldoorlog, is Tardi sinds dertig jaar een niet 
weg te denken icoon uit de Franstalige stripwereld.

De tentoonstelling Tardi en de Grote Oorlog steunt op twee sleutelwerken van Tardi over de 
oorlog  14-18:  Putain  de  guerre!  (De  grote  slachting)  en C’était  la  guerre  des tranchées 
(Loopgravenoorlog) Het is een verkenning van het universum van de oorlog gezien door de 
ogen van de auteur en verteld aan de hand van schetsen, tekeningen en een selectie platen.

Ook het werk dat Tardi als illustrator gemaakt heeft over de Grote Oorlog komt aan bod, 
zowel  met  de  beelden  voor  de  liederenbundel  Des  lendemains  qui  saignent  met  zijn 
echtgenote Dominique Grange als met een ruime selectie tekeningen die hij in de loop der 
jaren gemaakt heeft voor diverse persmedia en uitgeverijen.

De  scenografie  van  de  tentoonstelling  wil  emotie  opwekken  bij  de  bezoeker,  door  een 
combinatie  van  sterke  en  symbolische  beelden  die  kracht  worden  bijgezet  door  een 
bijzondere verlichting en geluidsachtergrond. Een unieke interactieve onderdompeling in de 
sfeer van de oorlog die niemand onberoerd zal laten!

Tentoonstelling: Tardi en de Grote Oorlog praktisch
Datum: van vrijdag 5 september tot en met zondag 16 november 2014
Plaats: BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten (Terarken): Ravensteinstraat 23 – 1000 
Brussel

OPENINGSRECEPTIE 
Op donderdag 4 september organiseert men in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) de 
openingsreceptie van het Stripfeest! Deze receptie waar de professionals uit de wereld van 
het  Stripverhaal  in  Brussel,  de  Brusselse  ministers  en  de  culturele  journalisten  elkaar 
ontmoeten, zal ook de vernissage van de tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten 
openen.



DE STRIP IN DE STAD
www.visitbrussels.be/comics 
Brussel is de hoofdstad van het stripverhaal en blijft dat ook bewijzen. Het ontbreekt niet aan 
mogelijkheden:  musea  en  tentoonstellingen  bezoeken,  slenteren  door  de  talrijke 
gespecialiseerde  boekhandels  en  galerijen,  de  47  stripfresco's  die  over  heel  Brussel 
verspreid zijn gaan bewonderen en zelfs stripverhalen eten en slapen ... er valt heel wat te 
beleven voor liefhebbers van de 9de kunst! Bezoek onze site voor leuke ideeën om 100% 
strip te beleven: www.visitbrussels.be/comics  

Ter  gelegenheid  van  het  Stripfeest  organiseren  talrijke  stripwinkels  allerlei  speciale 
activiteiten tijdens het weekend: signeersessies, tentoonstellingen, veiling van stripobjecten 
enz.

VISITBRUSSELS : sized for comics 
VISITBRUSSELS : sized for Tintin 
VISITBRUSSELS : sized for Nero
Deze drie miniplannen nemen u mee op een verbazingwekkende themawandeling 
doorheen  Brussel,  in  het  voetspoor  van  Kuifje,  op  zoek  naar  de  stripfresco's  in 
Brussel  of  rond het  thema van Nero.  Drie  unieke parcours die  u zeker  niet  mag 
missen. Deze miniplannetjes kan men voor 0,50 € verkrijgen in alle onthaalkantoren. 
Ze zijn in verschillende talen beschikbaar. U vindt ze ook op onze site. 

Comics for Kids - Op ontdekking naar de stripfresco's in Brussel  
VISITBRUSSELS  neemt  de  kinderen  mee  op  ontdekkingstocht  langs  enkele 
stripfresco's die in de streek verspreid liggen in het aangename gezelschap van de 
Smurfen. Ze ontmoeten onder meer Kuifje, Ric Hochet, Stam & Pilou, Billy the Cat, 
Suske  en  Wiske,  ...  Papieren  helden  en  grotendeels  Brusselse  auteurs  die  hen 
helpen hun kennis uit te breiden via diverse spelletjes.



Bekijk  ook  het  persdossier  van  VISITBRUSSELS  sized  for  comics: 
http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/es_brochure/868/themadossier-sized-for-comic.do  

PRAKTISCHE INFO

Waar ? 
Stripfestival : Warandepark - 1000 Brussel
Stripnocturne: Warandepark - 1000 Brussel
Balloon’s Day Parade en Kuifjeskrant Autorally: start/stop op het Paleizenplein – 1000 
Brussel

Wanneer ? 
Datum : van 5 tot 7 september 
Uurregeling:

Vrijdag: van 15u30 tot 22u00 (Strip Nacht tot 23u00 in het Warandepark)
Zaterdag: van 10u00 tot 22u00 (Strip Nacht tot 23u00 in het Warandepark)
Zondag: van 10u00 tot 18u00

Openbaar vervoer:
Bus : 27, 38, 71, 95 (halte KONING)
Tram : 92,93 (halte PALEIS)
Metro : lijn 1 en 5 (halte PARK)

Meer informatie en het laatste overzicht van het programma: www.Stripfeest.be 



PERSINFORMATIE

Persconferentie
Op donderdag 4 september zal voor aanvangen van de openingscocktail van het Stripfeest 
in het Paleis van Schone Kunsten (BOZAR) een perspunt worden georganiseerd. 

Online fototheek* 
http://visitbrussels.be/bitc/front/user/displayLogin.do  
Login: press@visitbrussels.be
Wachtwoord: press
Zoeken: "BD"

*met het oog op de auteursrechten verzoeken wij u om de afbeeldingen van de stripfresco's 
niet te herkadreren. 

Contactgegevens pers 

Kabinet  van  schepen  Philippe  Close:  Lidia  Gervasi:  +32  483  591  831  – 
philippe.close@brucity.be
BOZAR: Leen Daems: +32 2 507 83 89 - leen.daems@bozar.be 
VISITBRUSSELS: Martha Meeze: +32 486 53 31 81 - m.meeze@visitbrussels.be  


