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5de STRIPFEEST VAN BRUSSEL

Meer dan 100.000 stripliefhebbers zakten af naar de hoofdstad van de 9de kunst

 

De 5de editie van het Stripfeest, een initiatief van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de steun van de 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de stad Brussel en COCOF  en georganiseerd door visit.brussels, mocht deze zondag afsluiten 
met een mooi resultaat.

               

Op vrijdag- en zaterdagavond waren de Stripnocturnes in het Warandepark een hit. Zowel het getekend concert, de 
waterspektakels als de openluchtbioscoop wisten het publiek te bekoren.

 

Op zaterdagnamiddag, vertrok vanop het Paleizenplein de Balloon’s Day Parade , een door de Amerikaanse traditie 
geïnspireerde parade van met helium gevulde ballonnen bestaande uit voornamelijk Brusselse stripfiguren. Kuifje, Kid Paddle, 
Bollie en Robbedoes kregen dit jaar gezelschap ven de Lucky Luke.

 

Ook dit jaar werkte de uitgeverij Moulinsart samen met het Stripfeest om het publiek onder te dompelen in de wereld van de kleine 
journalist. Op zondag 7 september trokken meer dan 60 auto’s en brommers die voorkomen in de verschillende verhalen van de 
Kuifjeskrant op pad. Het traject van de rally ging langs alle mythische plaatsen van het Stripverhaal in Brussel en langs Louvain-
la-Neuve tot aan het Hergé museum. De rit eindigde op het Paleizenplein, waar een jury van de uitgeverij Moulinsart prijzen 
toekende aan de auto’s die het meest beantwoordden aan de tekeningen van Hergé.

 

Het Stripfestival, dat voor het eerst plaatsvond in het Warandepark, verrukte jong een oud in 3000 m² tenten met de voornaamste 
stripboekenwinkels en –verzamelaars van Brussel: het Belgisch Stripcentrum, MOOF, Forbidden Zone, het Hergé Museum, het 
Robbedoes festival  en meer 150 auteurs.   
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*met het oog op de auteursrechten verzoeken wij u om de afbeeldingen van de stripfresco's niet te herkadreren.
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