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De Stripexperience: 3000 m² gratis stripplezier
Van 11 tot 20 september 2020 biedt de Stripexperience een unieke tentoonstelling in het
indrukwekkende kader van de Gare Maritime in de Tour & Taxis-wijk. Bezoekers kunnen er
verdwalen in de decors van hun favoriete superhelden. Tijdens die reis worden ze meegenomen
naar negen unieke werelden. Dé kans om op ontdekking te gaan en de vele leuke activiteiten
van dit unieke evenement rond de negende kunst te beleven.
De huidige gezondheidscrisis treft ons allemaal. Helaas is het dit jaar dan ook niet mogelijk om
een Stripfeest met 100.000 bezoekers, honderden auteurs en tientallen stands vol verrassingen te
organiseren. visit.brussels, de organisator van het Stripfeest en het bureau voor toeristisme van
Brussel, besliste om bij de start van het nieuwe cultuurseizoen uit te pakken met een ronduit
uniek stripevenement in de Europese hoofdstad. Het festival zit in een nieuw jasje maar behoudt
zijn dna: gezelligheid, ontdekking, duurzaamheid, good food én veiligheid natuurlijk.

De immersieve tentoonstelling in details

De Stripexperience is een gratis tentoonstelling die bezoekers onderdompelt in het
stripuniversum (na inschrijving). Zij kunnen ronddwalen op de prairies uit de stripreeks Yakari,
een bezoekje brengen aan de klas van Dokus de leerling en zich onderdompelen in de
buitenaardse wereld van Star Wars. De Stripexperience is dan ook dé gelegenheid om als gezin of
als bubbel even te ontspannen. Deze unieke tentoonstelling biedt een kijk in de wereld van de
volgende striphelden.
Suske en Wiske – (Willy Vandersteen/Standaard Uitgeverij)
Het immersieve avontuur begint in het gezelschap van Suske en Wiske, die dit jaar hun 75e
verjaardag vieren. Professor Barabas heet bezoekers welkom in zijn vreemde laboratorium. Dé
kans om te ontdekken waarom het beroemde duo verbonden is met Brussel. Ook de bekende
wagen Vitamitje, een van de uitvindingen van professor Barabas die voor het eerst opduikt in het
album De sprietatoom uit 1946, is van de partij.
Yakari – (Chamblain & Derib/Le Lombard)
Rond de nieuwe reusachtige Yakari-ballon en midden in een echt indianendorp kunnen jong en
oud kennismaken met de fascinerende wereld van Yakari en heel wat dingen bijleren over respect
voor de natuur en duurzaamheid.
Yasmina en de aardappeleters - (Wauter Mannaert/Dargaud/Standaard Uitgeverij) (tijdens de
Atomiumprijzen van 2019 bekroond met de Willy Vandersteen-prijs en genomineerd voor de
Atomiumprijs voor kinderen 2020). Niets beter dan een wandeling door de grote moestuin van
Yasmina en de aardappeleters. Yasmina, een echte keukenprinses, pakt uit met haar
keukengeheimen.

Lucien et les mystérieux phénomènes - (La Lay & Horrelou/Casterman) (genomineerd voor de
Atomiumprijs voor kinderen 2020) Maak kennis met art nouveau via Lucien et les mystérieux
phénomènes. In het prachtige gebouw van de heer Price komen bezoekers meer te weten over die
architectuurstroming en de kunst van het intergenerationeel 'samenleven'.
De Belgische alternatieve strip
Tien jonge Brusselse auteurs stellen hun universum voor. De tentoonstelling presenteert het
alternatieve stripverhaal rond de originele platen van Charlotte Pollet, Martis Ghost, Gabri Molist,
Aniss El Hamouri, Felix Laurent, Exaheva, Aurélie Wilmet, Rebecca Rosen, Stéphane de Groef en
Mathilde Van Gheluwe. Deze nieuwe generatie bracht onlangs strips uit bij alternatieve
stripuitgevers.
Dokus de leerling – (Zidrou et Godi / Le Lombard)
Dokus, onze nationale domoor, verwelkomt jong en oud in zijn klas. Daar geeft hij enkele spiektips
die misschien beter niet worden gevolgd ...
Guust Flater - (Franquin / Dupuis)
In een tijd waarin thuiswerk de norm is, kunnen bezoekers een kijkje nemen in het
onwaarschijnlijke kantoor van Guust Flater om zijn absurde uitvindingen met eigen ogen
ontdekken.
Star Wars – 501st FanWars Garrison South Belgium
Welkom in het afgelegen, ver afgelegen sterrenstelsel van Star Wars. FanWars en hun garnizoen
van Empire-soldaten begeleiden bezoekers in een decor met een 6 meter hoge AT-AT en de
reusachtige BB8-ballon, beide bekend bij de fans van de saga.
De Koreaanse Webtoon – Korean Cultural Center
Maar wat is dat nu, een Webtoon? Ontdek de digitale strips waar Koreanen van houden. Een
unieke samenwerking met het Korean Cultural Center in Brussel.

Vijftien reusachtige ballonnen doorheen de tentoonstelling

Vanwege de veiligheidsmaatregelen gaat de Balloon Day Parade dit jaar niet door. Maar niet
getreurd! De beroemde ballonnen van reuzegrote strippersonages zijn ook dit jaar weer aanwezig
en begeleiden de bezoekers tijdens de tentoonstelling. In het majestueuze decor van de Gare
Maritime in de Tour & Taxis-wijk zal er dit jaar een vijftiental ballonnen zweven. Dokus de leerling,
Robbedoes, Kuifje, Grote Smurf, een gewone Smurf, Lucky Luke, Guust Flater, BB8, Blork, de Kat,
Bollie, Dooly, Toto en het Atomium. Ze zijn er allemaal! Dit jaar zijn komen er overigens twee
nieuwe ballonnen bij de vrolijke bende: een ballon van Yakari en een ballon van Suske en Wiske.
Zelfs Moucherot, de held van Boucq die de affiche maakte, zal zijn opwachting maken.

Winkel

Een souvenirwinkel van meer dan 200 m², uitgebaat door de Brusselse boekenwinkel Filigranes,
heet bezoekers van harte welkom aan het einde van de tentoonstelling. Een strategische
samenwerking met Marc Filipson, een beroemde boekhandelaar uit de hoofdstad, die ons verheugt
met zijn deelname aan dit feestelijke en originele evenement.

Een veilig bezoek
De Stripexperience draagt uiteraard het Brussels Health Safety Label, het Brusselse
gezondheidslabel dat aan het begin van de zomer werd gelanceerd met de internationale
certificeringsorganisatie Socotec. Bezoekers kunnen er zeker van zijn dat de tentoonstelling
georganiseerd wordt volgens de regels van de Nationale Veiligheidsraad. Iedereen die naar de
Stripexperience komt, wordt gevraagd de hygiëneregels na te leven. Die zijn afgestemd op de
gezondheidsmaatregelen van de regering op het moment van het evenement. Alvorens naar Thurn
& Taxis af te zakken, wordt bezoekers gevraagd om een kijkje te nemen op de website van het
Stripfeest.
Reserveren verplicht
Het Stripfeest werkt dit jaar met een online reservatiesysteem. Om iedereen een zo goed mogelijk
bezoek in de meest veilige omstandigheden te bieden, is reserveren verplicht. Reserveren kan
heel eenvoudig. Bezoekers kunnen gemakkelijk de dag en het tijdstip van hun bezoek kiezen en
aangeven met hoeveel mensen ze willen komen.
Meer info en reservaties via:
https://frontoffice.byemisys.com/shop/ExperienceBD2020/official/nl/ticket/

Het stripverhaal in Brussel
De Stripexperience stopt niet bij Tour & Taxis! De tentoonstellingen, rondleidingen en de Brussels
Graphic Mook nemen de bezoekers onder meer mee naar de Kanaalwijk om hun ontdekkingstocht
door de striphoofdstad verder te zetten.
Movie Drive
Sinds deze zomer pakt de openluchtbioscoop van Thurn & Taxis uit met twee exclusieve, gratis
filmvoorstellingen voor de Stripexperience (inschrijven verplicht):
o

o

Zaterdag om 18.00 uur: Snowpiercer is een film uit 2013 gebaseerd op het Franse
stripverhaal Le Transperceneige. De film werd geregisseerd door de beroemde
Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho die het afgelopen jaar voor zijn film
'Parasite' meermaals in de prijzen viel.
Zondag om 15.30 uur: Ducobu 3 is gebaseerd op de beroemde Belgische stripreeks
'Dokus de leerling'. De film werd geregisseerd door Elie Semoun en vertelt de
absurde avonturen van een leerling die op alle mogelijke en denkbare manieren
goede punten probeert te halen.

Rondleidingen
In het kader van de Stripexperience zijn er rond de Kanaalwijk ook verschillende originele
rondleidingen mee te pikken. Een leuke manier om de stripbeleving voort te zetten en kennis te
maken met de wijk en de geheimen die haar met het stripverhaal verbinden.

Ontdek de Kanaalwijk met de Brussels Graphic Mook
De eerste 'Brussels Graphic Mook' werd speciaal voor de Stripexperience uitgegeven. Ze nodigt
nieuwsgierigen uit om de wijken rond het kanaal (of beter: de kanalen) van Brussel te ontdekken.
De teksten worden verfraaid met originele tekeningen van striptekenaars zoals Yohan Sacré,
Monsieur Iou, Yannick Pelegrin, Rebecca Ann Rosen, Alice VDM, Gabri Molist en Bram Algoed. Ze
dompelen de lezer onder in de sfeer van deze multiculturele wijken. Een echte aanrader om de
omgeving van de Gare Maritime van Thurn & Taxis te ontdekken. De publicatie is beschikbaar
online of in de shop van de Stripexperience (gratis bij elke aankoop in de winkel).
Tentoonstellingen
Tentoonstelling – Together - Koreaans Cultureel Centrum – tot 30 oktober
Gezien we door COVID-19 dit jaar voor de paradoxale uitdaging staan om contactloos te leven in
een hyper-geconnecteerde samenleving, zet de viering van de 120ste verjaardag van de
diplomatieke relaties tussen Korea en België volgend jaar ons aan om te denken over wat het
betekent om samen te zijn, en wat de verbindingen tussen mensen nu eigenlijk betekenen. Het
opbouwen van een relatie begint vaak met nieuwsgierigheid, gepaard met enthousiasme voor het
onbekende.
Voor deze zevende editie van de Belgisch-Koreaanse striptentoonstelling hebben we een selectie
gemaakt van vier Koreaanse manhwa: - Dooly de Kleine Dinosaurus, Narrow Room, Woori &
Sunhwa en CUBIC - en drie Belgische strips – Wij twee samen, Sugar: leven als kat en Madame
Catherine.
Vooral omdat stripverhalen een vertrouwde kunstvorm zijn voor Korea en België, en dit een sterk
gemeenschappelijk punt is dat ons met elkaar verbindt, maakt het introduceren van Koreaanse en
Belgische strips via tentoonstellingen zoals deze een belangrijk deel uit van voortdurende
inspanningen van beide landen om elkaar beter te leren kennen.
Pico Bogue en zijn familie – Stripmuseum – tot 13 september
Pico Bogue is het verhaal van een familie. In deze originele reeks van Belgische en Franse auteurs
verstript Alexi Dormal de verhalen van zijn moeder Dominique Roques. Inspiratie halen ze uit hun
dagelijks leven, maar ook uit strippersonages als Calvin & Hobbes en Mafalda. Zo creëren moeder
en zoon samen een warm, levendig en ondeugend universum, dat ingekleurd met aquarel nog
vlotter en spontaner aandoet.
De denkbeeldige inventaris, Kronikas – Autriquehuis – tot 20 september
Kronikas is een pluriculturele ervaring van geschrift, illustratie en strip. Het is een denkbeeldige
inventaris van het erfgoed van de steden Havana, Algiers en Moskou, zoals de auteurs die er
wonen het beleven. Het project krijgt vandaag concreet vorm met drie publicaties waarvan we
originele platen tonen.

Bollie en Billie, Zestig jaar alledaags geluk - Stripmuseum - tot 30 september
Los van de vriendschap en de humor die Bollie en Billie met elkaar delen, is het een door en door
poëtisch universum dat de Brusselse tekenaar Jean Roba in 1959 neerzet in het blad Robbedoes.
Aan de hand van om en bij vijftienhonderd gags en een veertigtal fraaie hardcoveralbums,
veroverde de reeks de harten van drie generaties, dankzij de bijzondere band tussen een jongetje
en zijn hondje, en hun tedere humor.
Juanjo Guarnido – Stripmuseum – tot 8 november
Juanjo Guarnido, de striptekenaar die we vooral kennen van zijn unieke reeks Blacksad, valt op
door zijn aquareltekeningen en het gevoel dat hij in zijn tekeningen verwerkt. Van de eerste
schetsen tot de uiteindelijk platen biedt deze tentoonstelling een inkijk in de fascinerende wereld
van een groot hedendaagse auteur!
Signeersessies en workshops bij boekhandel Filigranes (Kunst-Wet)
Tijdens het hele festival zijn er workshops en unieke signeersessies in de winkel aan de
Kunstlaan.
Meer info op www.stripfeest.brussels

Perscontacten: Jeroen Roppe, +32 476 61 60 99, j.roppe@visit.brussels

