Een woord vooraf

Waar waren we gebleven? In 2020 hadden we mooie plannen voor de
15e editie van Stripdagen Haarlem, en toen… sloeg het noodlot toe. Niet
lang na de kick-off in maart, het moment waarop we de nieuwe huisstijltekenaar bekendmaken en een belangrijke deel van het programma,
kwam de complete organisatie letterlijk plat te liggen door een nieuw
virus, dat de wereld twee jaar lang in zijn greep zou houden.
Nu, in 2022, is het dan eindelijk zover: we kunnen onze jubileumeditie vieren zoals jullie dat van ons gewend zijn: met bijzondere exposities, lezingen, debatten, workshops, film- en theatervoorstellingen, een
grote beurs in het eerste weekend, internationale gasten en heel veel
meer – zonder beperkingen voor het aantal bezoekers of andere maatregelen die de complete Stripdagen Haarlem-ervaring een stuk minder
leuk zouden hebben gemaakt. Het thema is hetzelfde gebleven als dat
van 2020: Wereldbouwers. Niet in het minst omdat de Vlaamse grootmeester Dieter Van der Ougstraete zo’n prachtig affiche had gemaakt,
maar ook omdat het thema in die twee jaar alleen maar rijker werd en
er nieuwe mogelijkheden bij kwamen, zoals het VRcafe, een compleet
verbouwd Museum van de Geest en gloednieuwe galerieruimtes. Daardoor konden we onderdak bieden aan nieuwe technieken en exposities
die zo prachtig binnen het thema passen, over werelden als Pandarve
en de verloren Gewesten. In die zin is het festival zelf een mooie weerspiegeling van het thema: het is een wereld die zich uitbreidt en eindeloze mogelijkheden biedt.
Op het moment van schrijven houdt het virus zich relatief koest (afkloppen!), maar helaas zijn er nog genoeg andere wereldwijde problemen,
oud en nieuw. Laat dit tranendal voor nu even achter je, en stap in de
wondere werelden die de menselijke verbeelding heeft voortgebracht!
Want die zijn niet alleen gebouwd om ons even te laten ontsnappen uit de werkelijkheid, maar ook om ons inzicht te schenken in onze eigen geest en de realiteit waarin we leven, en
ons de kracht te geven die het hoofd te bieden.

Tonio van Vugt, artistiek directeur
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HET BEELDVERHAAL
IN HAARLEM

De met deze
wereldbol
gemarkeerde
exposities en evenementen zijn gelieerd
aan het thema.

THEMA STRIPDAGEN HAARLEM 2022

WERELDBOUWERS

Iedere fictiestrip speelt zich af in een fantasiewereld, met denkbeeldige personages en verzonnen gebeurtenissen, al dan niet geplaatst in een realistisch decor. Maar je hebt ook werelden die zó uniek zijn, zó vreemd, dat de lezer zich verwonderd afvraagt: hoe
verzin je het? Dit jaar richt Stripdagen Haarlem zich op zulke werelden: universums die zijn bedacht én verbeeld door één toegewijd brein, soms meerdere. Werelden die tot in het kleinste detail zijn uitgewerkt, werelden waar
je in gelóóft en je jezelf in wilt onderdompelen.
Buiten de strip is het beroemdste voorbeeld Midden-Aarde van Tolkien uit
diens fantasy-epos In de ban van de ring, met zijn Hobbits, Elfen, Orks en
Enten. Het satirische Schijfwereld van Terry Pratchett is een ander voorbeeld. Meer recent, en zeer succesvol, is de wereld Westeros uit Game of
Thrones, naar de boekenreeks Het lied van ijs en vuur van George R. R. Martin, die ook als tv-serie tot in het kleinste detail werd verbeeld. Het zijn fantasiewerelden waarvan niet alleen de bewoners, natuurwetten, talen,
culturen, geschiedenis en mythen, maar ook de economische en juridische
systemen tot in de kleinste bijzonderheid zijn doordacht.
Binnen het beeldverhaal zijn er talloze voorbeelden van zulke werelden die tot de verbeelding
spreken. Neem de levende planeet Pandarve uit de strip Storm (door Martin Lodewijk en Don
Lawrence), Edena (door Moebius), de wereld van Thorgal (door Grzegorz Rosinski en Jean Van
Hamme), het universum van Ravian en Laureline (Pierre Christin en Jean-Claude Mézières),
Lanfeust (Arleston, Tarquin e.a.), maar ook het fantastische Parijs van Jacques Tardi uit de
verhalen van Isabelle Avondrood. Dit is slechts een kleine greep, want het creëren van fictieve werelden heeft sinds Tolkien een vlucht genomen. Stripdagen
Haarlem 2022 belicht en onderzoekt de gedrevenheid van de auteurs
– soms zelfs visionairen – die een gedetailleerd universum
bedachten, via een aantal bijzondere exposities, lezingen,
paneldiscussies, filmvoorstellingen, workshops en andere
publieksactiviteiten. Intrigerend – en nieuw voor de Stripdagen – is de toepassing van virtual reality bij het bouwen van stripwerelden: hier worden de fictieve
werelden letterlijk virtueel.

Kleine Houtstraat 8
023 - 5311075
www.jopodepojo.nl
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GALERIE 37PK GROOT HEILIGLAND 37
2 JUNI T/M 31 JULI DO T/M ZO 13:00-17:00.
TOEGANG GRATIS
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THE WORLD OF J & K 1968 – 2022

In deze uitzonderlijke expositie wordt een reeks van uiteenlopende
objecten en stukken getoond uit het archief van de bekende Poolse
koopvaartmaatschappij JANCZYK & KARNICKI N.V., gevestigd in
de havenstad Danzig, tegenwoordig Gdansk. Het is de eerste keer
dat zo’n groot scala aan merken, producten, documenten en memorabilia van de compagnie aan het publiek wordt getoond.
De expositie is mogelijk gemaakt door de archivarissen
van Janczyk & Karnicki, in samenwerking met Stripdagen Haarlem 2022 en de Britse curatoren George Trapp
en Robert McNab.
Wat kunnen we allemaal verwachten? Cartoons, boeken,
schilderijen, sculpturen, foto’s, films en een van de weinige overgebleven exemplaren van een vroege strip over
de compagnie, eveneens Janczyk & Karnicki getiteld. De
strip werd voor het eerst gepubliceerd in Londen in 1969,
in het undergroundtijdschrift Too Much Far Out Rock ‘n’
Roll. De strip werd daarna verder ontwikkeld door McNab
en Trapp, daarbij geassisteerd door de legendarische J &
K All Stars Studio-groep. De huidige expositie stelt een
deel van hun werk ten toon, daterend van 1968 tot heden.
The World of J & K 1968 – 2022 onthult tevens een deel
van de rijke geschiedenis van J & K’s stoomboot SS Rangoon, haar kapitain Pawel Janczyk, diens zakelijk partner Edouard Karnicki en de bemanning. Illustere episoden
uit de geschiedenis van het schip, van Tierra del Fuego
tot het Suezkanaal en van de Baltische zee tot de tropen,
komen hier tot leven. Voor de scheepsspotters onder ons: de
SS Rangoon voer voor het eerst uit in de jaren dertig en is
nog steeds in bedrijf.

ORANOVA: KRISTALLYN NOTES

Nog meer wereldbouwen in 37PK: op de benedenverdieping kun je kennismaken met Oranovava. Kristallyn Notes
is een ‘graphic novelle’ door art director Iris van Hassel
op scenario van Jantiene de Kroon. Het project bestaat
uit dagboekfragmenten van aspirerend kunstenaar
Magma en spiegelmaker Radyan. Deze twee jonge mensen vestigen zich op de ondoorgrondelijke planeet Kristallijn, waar het aan één kant altijd licht is, terwijl aan
de andere zijde een ijselijke duisternis heerst.
Kristallyn Notes is hier voor het eerst te zien als expositie en zal uiteindelijk worden gepubliceerd op Instagram.
Jong talent Iris van Hassel (1998) werd voor dit project
gecoacht door stripauteur en animator Remco Polman
in het kader van Bouwen aan Talent van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.
Kristallyn Notes is onderdeel van het verhalenuniversum
van Oranova, een multimediaproject geïnitieerd door De
Kroon en Merel Barends dat bestaat uit o.a. een motion
comic, VR-belevingen, podcasts, verhalen en animaties.
Tijdens Stripdagen Haarlem wordt ook work-in-progress
van Oranova Nachtmarkt VR gepresenteerd door Merel
Barends in VRcafe (zie pag. 29).
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In de ban van de ring

SI

Blok debuteerde in 2016, op 82-jarige leeftijd, als stripartiest met het album The Iron Parachute,
verschenen in Canada. Het is een surrealistische overpeinzing over communicatie via beeld, waarin
hij met tussenpozen vanaf 1967 heeft gewerkt. Een tweede stripalbum heeft de kunstenaar niet
kunnen voltooien. De tentoonstelling is een carrièreoverzicht waarin naast de Ring-illustraties ook
zelden en niet eerder vertoond werk te zien zal zijn, van Barbarusië tot The Iron Parachute en enkele
zeer verrassende werken op het snijvlak van strip en beeldende kunst. Het is de eerste maal dat de
uiteenlopende facetten van deze boeiende kunstenaar op één plek zijn te zien.
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF JANSSTRAAT 40
3 JUNI T/M 8 JULI DI T/M VR 9:00-16:00
ZA 4 JUNI & ZO 5 JUNI 12:00-16:00 ZA 18 JUNI 9:00-16:00
TOEGANG GRATIS

Marc-Antoine Mathieu is een van de best bewaarde geheimen
van de hedendaagse strip. Hij wordt wel de Franse Joost
Swarte genoemd, toch kent in de Nederlandstalige wereld
bijna niemand hem. Daar komt nu verandering in.
Net als Swarte neemt Mathieu geen genoegen met één stiel.
Hij exploreert bij voorkeur meerdere werelden, of het nu strips
zijn of muurschilderingen, illustraties en zelfs virtual reality.
En net als Swarte geeft Mathieu zijn werk liefst een beschouwende draai. Zo maakt hij zich op een veelzeggende manier
vrolijk over de ambtenaren die verbonden zijn aan het ministerie van Humor. Bij Mathieu leven ze in een hyperbureaucratische wereld, onderworpen aan allerlei vormen van
overheidstoezicht. Vanwege de gierende woningnood worden zelfs hun dromen geïnspecteerd. Valt daar nog leefruimte
te creëren? De fantasie gaat bij Marc-Antoine Mathieu in de
hoogste versnelling, maar wordt altijd gestuurd door een koel,
relativerend verstand. Typerend motto, afkomstig uit
Mathieu’s debuut De oorsprong: ‘Humor volgt een logica die
de logica niet kan volgen.’ In zijn werk lijkt alles mogelijk, zelfs
én vooral het onmogelijke. Net als bijvoorbeeld Jorge Luis Borges en M.C. Escher schept hij met merkbaar plezier bizarre constructies als een labyrintische droomfabriek of een treinstation
dat onbereikbaar is omdat het zélf naar de reiziger toekomt.
Zien is geloven, zo laat de filosofische beeldtaal van MarcAntoine Mathieu zich nog het best betitelen. Nu eindelijk ook
in de Nederlandstalige dimensie te ondergaan, en wel in ABC
Architectuurcentrum en het VRcafe.
ABC ARCHITECTUURCENTRUM GROOT HEILIGLAND 47
3 JUNI T/M 27 AUGUSTUS DI T/M ZA 12:00-17:00,
ZONDAG EN 2E PINKSTERDAG 13:00-17:00 UUR,
TOEGANG TIJDENS DE STRIPDAGEN GRATIS, ZIE
VERDER WWW.ARCHITECTUURHAARLEM.NL
VRCAFE: ZIE PAGINA 29
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The Iron Parachute

Barbarusië:
kunstgeschiedenis met een twist
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ES

DE WERELD VAN COR BLOK

De fameuze kunstenaar, illustrator en emiritus hoogleraar kunstgeschiedenis Cor Blok (1934-2021)
overleed helaas zonder zelf de overzichtstentoonstelling te kunnen zien die eerder was gepland
voor Stripdagen Haarlem 2020. Die editie werd vanwege de pandemie uitgesteld naar dit jaar,
waardoor de expositie nu een posthuum eerbetoon is, die naadloos past binnen het festivalthema
Wereldbouwers. Bij vele generaties is Blok bekend als de eerste Nederlandse illustrator van In de
ban van de ring. Die tekeningen zijn gemaakt tussen 1958 en 1962, lang voordat de trilogie wereldberoemd werd. Tolkien was zeer te spreken over zijn quasi-primitieve visualisering van de wereld
van Midden-Aarde en kocht enkele originele tekeningen aan. Maar Midden-Aarde is niet Bloks enige
wereld: in de jaren vijftig al bedacht hij de fantasiewereld Barbarusië, compleet met eeuwen geschiedenis, inclusief kunstgeschiedenis en kunstvoorwerpen. Die waren in 1960 voor het eerst te zien in
het Gemeentemuseum van Den Haag.
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GEVANGEN IN DROMEN:

WONEN, BOUWEN EN BELEVEN
BIJ MARC-ANTOINE MATHIEU
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MARCEL RUIJTERS:
TERUG NAAR 1913

Pagina uit een schetsboek

E W IT
PE TE R D

SIGMUND

Stripauteur Marcel Ruijters werkt al ruim dertig jaar aan een imposant oeuvre. Zijn laatste
vier graphic novels zijn onderling verbonden
en vormen tezamen een groter verhaal. De
1913-cyclus zal na voltooiing zes titels omvatten. Vier zijn er inmiddels gepubliceerd: Het 9e
eiland (2017), Pola (2019), Eeuwig 1913 (2020)
en De tweelingparadox (2021); Observator en
Alles hangt samen zijn in voorbereiding.
De 1913-cyclus is een liefdesverklaring aan en
een analyse van het medium strip. Het unieke
van het medium zit in de suggestie van beweging, dus tijd, in stilstaande beelden. Dat is het
verschil met de cartoon.
In de visie van de tekenaar hebben striptekeningen vanwege hun herhaling iets van calligrafie.
Hoe minder realistisch en hoe symbolischer de
grafische benadering, hoe dichter strip bij de
essentie komt. Die paar lijnen vormen een
afspraak met de lezer.
Klassieke stripreeksen gaan in hun aankleding
met hun tijd mee, maar de helden worden niet
ouder. Dat heeft Ruijters willen omkeren: zijn
personages verouderen op natuurlijke wijze,
terwijl hun wereld weigert te veranderen. Ook
al is de setting bizar, de verhalen gaan over
liefde en vriendschap.
Het jaar 1913 staat voor de geboorte van de
moderniteit. De geest van de eerste jaren van
de 20e eeuw suggereert een enorme honger
naar de toekomst. In de huidige postmoderne
tijdgeest is alles retro: de technologie dendert
voort, maar cultureel zijn we achterwaarts de
21e eeuw ingestruikeld, aldus Ruijters.
In Museum Haarlem staat de tijd even stil, en
is het voor altijd 1913. Met originele pagina’s,
losse tekeningen en schetsboeken geeft de
auteur een uniek kijkje in zijn wereldbouwen.

3
Alternatieve cover voor De tweelingparadox
D E

MUSEUM HAARLEM GROOTHEILIGLAND 47
3 JUNI T/M 30 AUGUSTUS (ONDER VOORBEHOUD)
DI T/M ZA 11:00-17:00, ZO-MA 12:00-17:00
TOEGANG EXPO EEUWIG 1913 GRATIS

N I E
H A R M O

UIT

GAAT EROP

Sigmund gaat eropuit
is hét cadeau voor
iedereen die graag in de
buitenlucht vertoeft.

IT

Het zware hoofd leegmaken tijdens een
frisse wandeling, daar
kan toch geen pil tegenop!
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SIGMUND GAAT
EROPUIT

In de boek- en stripwinkel € 14,90
www.deharmonie.nl | www.sigmund.nl
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ULTIMATUM (4 HORSEMEN)

DE KLAAGZANG VAN DE
VERLOREN GEWESTEN

Vier mannen te paard die een spoor van mislukte oogsten, slagvelden en de dodelijke pest achter zich aantrekken: ze zijn een voorbode van de naderende dag des oordeels. Dat is het beeld
dat we uit de late middeleeuwen overgeleverd kregen van de vier ruiters van de apocalyps.
Maar welk spoor zouden de ruiters vandaag de dag trekken in de tijd van nucleaire dreiging,
covid-19, fake news, klimaatcrisis en dickpics? Tijdens Stripdagen Haarlem vullen Eddie Hara,
Dieter Van der Ougstraete, Stefan Kasper en TRIK de vier muren van Nieuwe Vide om nieuwe
werelden te bouwen op de ruïnes van onze maatschappij.
Eddie Hara (Indonesië, 1957) staat bekend om zijn kleurrijke, gelaagde murals. Zijn quasikinderlijke beeldtaal verraadt een kritische geest. Dieter Van der Ougstraete (België, 1977)
tekende het affiche van Stripdagen 2022. Hij is allesbehalve fijnzinnig in zijn commentaar op
het moderne leven. Stefan Kasper (Nederland, 1983) is één van het kwintet Haarlemse kunstenaars dat zich heeft verenigd in het collectief Horizonverticaal. Zijn tekeningen zijn samengesteld uit vellen papier en zijn collageachtig van karakter. TRIK, pseudoniem van Raymond
Hendriks (Nederland, 1976), is bekend van spotprenten en cartoons waarin hij scherp commentaar levert op politiek en actualiteit. Ook hij heeft affiniteit met street art. Na de Stripdagen
zullen de muren van de expositie het decor vormen voor maatschappelijk gesprekken over
actuele thema’s als mannelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, speculatieve fictie en emancipatie. Action painting krijgt een nieuwe betekenis.

5

Welkom in Eruin Duela, de wereld van fantasyepos De Klaagzang van de verloren
Gewesten: een middeleeuws Keltisch koninkrijk waar profetieën worden vervuld
als de legendarische klaagzang van de Verloren Gewesten klinkt. De door Jean
Dufaux geschreven reeks bestaat sinds 1993 en beslaat diverse vierdelige cycli
door telkens een andere tekenaar. De eerste, over koningsdochter Siobhan, werd
getekend door de vermaarde Thorgal-tekenaar Grzegorz Rosiński. Philippe Delaby
tekende de tweede cyclus over de mystieke Genaderidders, die na diens plotselinge dood in 2014 werd voortgezet door Jérémy Petiqueux. De derde, Heksen door
Béatrice Tillier, loopt nog. In de vierde cyclus, getekend door onze eigen Paul Teng,
keert Dufaux terug naar de eigenzinnige Siobhan, die nu tot koningin is gekroond.
De Klaagzang van de verloren Gewesten is een van de populairste en meest bejubelde fantasystrips van de laatste decennia, en met reden. Dufaux’ scenario’s zijn
inventief en meeslepend, en niet wars van humor, met boeiende personages, van
onverschrokken heldinnen tot duivelse tegenstanders. De stijlen van de verschillende tekenaars komen in iedere cyclus optimaal tot hun recht. Stripdagen Haarlem heeft de eer en het genoegen alle vijf (!) de makers te mogen verwelkomen, met
een bijbehorende expo en originelen en tekeningen in de gloednieuwe galerie
Naaiatelier Haarlem. Niet alleen voor fans van Rosinski!

NIEUWE VIDE ENERGIEPLEIN 69
4 JUNI T/M 31 JULI VR T/M ZO 13:00-17:00
TOEGANG GRATIS

NAAIATELIER HAARLEM
SPAARNWOUDERSTRAAT 124
3 T/M 19 JUNI
MA T/M ZO 11:00-18:00

Eddie Hara
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Fragment uit originele pagina door Rosinksi
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STORM IN DE GEEST

Het multiversum Pandarve is een fantasiewereld van de Engelse tekenaar Don Lawrence en de
Nederlandse scenarist Martin Lodewijk, waarin beide auteurs elkaar naar nieuwe hoogten stuwden. De levende planeet Pandarve is het decor van een serie avonturen rond astronaut Storm en zijn
gezellen Roodhaar en Nomad. Vanaf 1983 tot het overlijden van Don Lawrence in 2003 produceerde
het tweetal dertien albums rond Storm. In 2007 zette Martin Lodewijk de reeks voort met tekenaar
Romano Molenaar en inkleurder Jorg de Vos.
Met 34 delen, plus een aantal spin-offs en een complexe verhaallijn, is de Storm-reeks uitgegroeid
tot een multiversum. Elk nieuw deel introduceert nieuwe werelden, rijk geïllustreerd met eigen wetten en regels. Denkbeeldige werelden die tot in detail worden gerealiseerd zijn het domein van
sciencefiction en fantasy. Storm is het bekendste voorbeeld van zo’n stripmultiversum in het Nederlandse
taalgebied. Een dergelijke uitbundige gevisualiseerde wereld – of reeks van werelden – prikkelt de
verbeelding van de lezer door het onmogelijke of het ondenkbare zichtbaar te maken. De open eindes van de verhaallijnen vragen de lezer om zijn fantasie aan te spreken.
De tentoonstelling Storm in de geest belicht het multiversum van Don Lawrence en Martin Lodewijk.
Het toont de schitterende fantasiewerelden van Pandarve, waarin Storm en zijn gezellen hun avonturen beleven, onder meer met originele tekeningen. Op zondag 12 juni is er een middag met Martin
Lodewijk (zie pag. 34)
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MUSEUM VAN DE GEEST SCHOTERSINGEL 2
3 T/M 19 JUNI WO T/M/ ZO 11:00-17:00
TICKETS ZIE MUSEUMVANDEGEEST.NL/BEZOEK/TICKETS
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Milan Hulsing
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ST.-BAVOKERK, GROTE MARKT
3 T/M 12 JUNI MA T/M VR 10:00-17:00, TOEGANG € 3,BEURSZONDAG 5 JUNI OPEN VAN 12:00-16:00,
TOEGANG GRATIS

TI

Illustrator en striptekenaar Dido Drachman
(Amsterdam, 1992) debuteerde in 2020 met de
graphic novel Zwanendrifters. Eerder werkte ze
samen met de dichters Jasper Albinus en Aca
Siwabessy Stoffels aan visuele poëzie; de woorden en de illustraties kwamen tot stond in
nauwe samenwerking tussen de makers. Deze
visuele gedichten maakten zij als onderdeel van
respectievelijk Wortels in Nederlands Indië (2019)
en Wortels in de Molukken (2022), uitgegeven
door Real Comics. De gedichten en een selectie
van Drachmans Indië-werk zijn te zien in de
St.-Bavokerk.

SI

POËTISCHE
PENNENSTREKEN
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SCHADUW
OVER HOLLAND

Zowel Guido van Driel als Milan Hulsing
staan bekend om hun bijzondere graphic
novels, waarin mysterieuze elementen worden gekoppeld aan eigenzinnige humor en
sfeervol tekenwerk. In de dubbelexpo Schaduw over Holland tonen beiden werken uit
hun meest recente boeken. Van Driels tweeluik In Hollandia Suburbia laat zich het beste
omschrijven als David Lynch in een Hollandse vinexwijk; achter de façade van burgerlijkheid spelen zich merkwaardige
taferelen af, terwijl ook het luchtruim niet
veilig blijkt. Van Driel is ook filmregisseur,
en dat is te zien.
Ook Hulsing is geen onbekende met cinema:
van de auteur van onder meer De smokkelaar en Spaans rood verschijnt tijdens de
Stripdagen de fraaie bundel Donker en
onnatuurlijk. Daarin staan portretten en
illustraties voor genrefilmtijdschrift Schokkend Nieuws, vrij werk en materiaal uit zijn
animatiefilm Magic Show (op dvd bij het
boek gevoegd). De film is, naast een mooie
selectie werk uit de nieuwe bundel, doorlopend op de expo te zien.

9

GALERIE GEMUND KLEINE HOUTSTRAAT 48
3 T/M 12 JUNI VR T/M ZO 13:00-18:00,
FEESTELIJKE OPENING: ZA 4 JUNI 16:00
TOEGANG GRATIS

JOOST SWARTE OP
KRUIS-WEG68

JOOST SWARTE:
ODE AAN HET BOEK

Deze zomer toont Teylers Museum werk van
de Haarlemse tekenaar en ontwerper Joost
Swarte. In het Prentenkabinet is een selectie van zijn werk te zien rond het thema boeken. Swarte is internationaal bekend door
zijn tekeningen voor tijdschriften als Vrij
Nederland, Humo en The New Yorker. Hij is
daarnaast een veelzijdig ontwerper van
posters, postzegels, logo’s en lettertypes.
Ook ontwierp hij meubels, tapijten, glasin-loodramen en zelfs gebouwen, waaronder de Toneelschuur.
Swarte’s stijl wordt bepaald door ‘de klare
lijn’: duidelijke contourlijnen en platte vlakken met heldere kleuren. Zijn werk is daardoor helder en toegankelijk. In zijn strakke
tekeningen verbeeldt hij alledaagse gebeurtenissen op een verrassende wijze, vol speelsheid en humor.

10

Het is niet meer dan terecht dat Joost
Swarte als medeoprichter van Stripdagen
Haarlem extra in de schijnwerpers wordt
gezet. In Galerie KRUIS-WEG68 zijn originele
illustraties te zien die hij maakte voor Amerikaanse publicaties: het weekblad The New
Yorker en het boek Thrice Told Tales, waarin
Catherine Lewis voor kinderen de basistechnieken van vertellen uiteenzet. Swarte illustreert in letterlijke zin: zijn tekeningen
verlevendigen én verduidelijken. Ze functioneren zowel los van de tekst als in samenspraak met de tekst.
Daarnaast is er grafiek van Swarte en zijn
er glicéeprenten, gelimiteerd en gesigneerd.
Ook zijn er ontwerpschetsen voor het glasin-lood raam in de Oosterkerk te Hoorn. Het
definitieve ontwerp is tevens te koop als
prent.

11

GALERIE KRUIS-WEG68 KRUISWEG 68
20 MEI T/M 11 JUNI DO T/M ZA 11:00-18:00,
TOEGANG GRATIS

TEYLERS MUSEUM , SPAARNE 16
3 JUNI T/M 30 OKTOBER DI T/M ZO 10:00-17:00
TICKETS ZIE TEYLERSMUSEUM.NL
EN VOUCHERS OP PAG. 32

Guido van Driel
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RIJKSWACHTERS X STRIPMAKERS

ZIJLSTRAAT 49, HAARLEM

De ontwerpers van Studio Hamerhaai en illustrator Michiel Offerman, bekend van o.a. de Eppostrip Star Barz, nodigden een illuster gezelschap van illustratoren en stripmakers uit om een Rijkswachter een persoonlijke signatuur te geven. Rijkswachters zijn houten robots die zijn gemaakt
van gebruikte transportkisten van het Rijksmuseum. Je kunt doorgaans via een uniek nummer
achterhalen welk kunstwerk erin heeft gezeten. Nu mochten de stripmakers beslissen hoe ze eruit
komen te zien. Ze hebben zich laten inspireren door de kunst die in het Rijksmuseum is te zien.
Ze kregen de opdracht een detail, de sfeer of zelfs het gevoel dat ze bij een Rijksmuseum kunstwerk
kregen, naar een Rijkswachter te vertalen. Het resultaat wordt tijdens de Stripdagen geëxposeerd
in het Kunst Centrum Haarlem. Wie zo’n Rijkswachter wil bezitten, kan zijn of haar slag slaan: ze
zijn te koop.
De deelnemende stripmakers en illustratoren zijn Thé Tjong-Khing, Erik Kriek, Wendy Denissen,
Roel Smit, Coco Ouwerkerk, Wilbert van der Steen, Sioejeng Tsao, Menno Wittebrood, Emanuel Wiemans, Johan Neefjes, Alex van Koten, Robbert Damen, René Uilenbroek, Aimée de Jongh, Mignon
Nusteling, Sander Out, ila Dani, Marcel Ruijters, Gwen Stok, Wasco, Michiel Offerman, Frenk Meeuwsen en Yasmin Sheikh.

12 KUNST CENTRUM HAARLEM, GEDEMPTE OUDE GRACHT 117-121
3 JUNI T/M 12 JUNI DI T/M ZO 10:00-00
TOEGANG GRATIS

HET KLEINSTE MUSEUM
VAN HAARLEM

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
werd menige sf- en fantasypocket in het Engelse
taalgebied voorzien van een prachtige illustratie, vóórdat kille airbrush en stockafbeeldingen
hun intrede deden. In de etalage van Kunst Centrum Haarlem is t/m 20 juni een aantal van de
mooiste covers te zien uit de collectie van festivaldirecteur Tonio van Vugt.

20
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DE ONTMASKERDE MACHT

In december 2019 publiceerde de organisatie Cartooning for Peace in haar blad Courrier
International over de toenemende druk waaronder cartoonisten in de hele wereld moeten
werken. Vijf jaar na de aanslag op de redactie van het satirische Franse tijdschrift Charlie
Hebdo lijkt de wereld te zijn vergeten hoe belangrijk het kritisch volgen van de macht is.
Met de tentoonstelling De ontmaskerde macht geven Stedenband Haarlem-Mutare en het
internationale online platfrom Cartoon Movement via twee exposities, lezingen en interviews een podium aan meerdere cartoonisten, onder wie Zapiro uit Zuid-Afrika, Ramón
Esono Ebalé uit Equatoriaal Guinea en Pedro X Molina uit Nicaragua. Alle drie wonnen zij
afgelopen jaren de prestigieuze Courage In Cartooning Award van Cartoonist Rights Network International.
Op de eerste verdieping van het Provinciekantoor geven deze cartoonisten en hun internationale collega’s uit onder meer Oekraïne, Afghanistan, Egypte, Oostenrijk en Turkije in
ruim veertig cartoons een scherp commentaar op hoe dictators hun volk onderdrukken.
Journalist Frénk van der Linden gaat op 8 juni tijdens de opening in gesprek met cartoonisten Hossein Rezaei (Afghanistan) en Pedro X Molina en de samenstellers van de expo, Anita
Brus, Dik Bol en Tjeerd Royaards. ’s Avonds wordt een thema-avond rond Molina en Rezaei
georganiseerd in De Pletterij, waar tevens meer werk van deze cartoonisten is te zien. Beide
cartoonisten moesten hun geboorteland ontvluchten. Op deze avond wordt speciale aandacht gewijd aan de situatie in Nicaragua, dat zich steeds meer ontwikkelt als het
Noord-Korea van Midden-Amerika.

13

14

PROVINCIEKANTOOR HOUTPLEIN 33
3 JUNI T/M 30 AUG TOEGANG GRATIS, OPEN TIJDENS KANTOORUREN
8 JUNI 16:30 UUR: OPENING DOOR FRÉNK VAN DER LINDEN
DE PLETTERIJ LANGE HERENVEST 122
1 JUNI T/M 31 JULI TOEGANG GRATIS, OPENINGSTIJDEN ZIE: WWW.PLETTERIJ.NL
18 JUNI 20:00 UUR: THEMA-AVOND ROND MOLINA EN REZAEI, TICKETS € 3,—

Ramón Esono Ebalé
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Pedro X Molina
Hossein Rezaei
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PHILIPPE GIRARD ON A WIRE

De Canadese illustrator en stripauteur Philippe Girard heeft inmiddels
al twaalf graphic novels op zijn naam staan. In Nederlands is hij vooral
bekend van de getekende biografie Leonard Cohen: On a Wire, over zijn
beroemde in 2016 overleden landgenoot, de zingende dichter met de
donkere stem. In een heldere stijl met eenvoudige lijnen zet Girard het
leven neer van een van de meest onwaarschijnlijk muzikale helden van
zijn tijd, de ups en de downs. In deze kleine maar fijne expo zijn originele pagina’s en tekeningen te zien.
GALERIE RUTH NELEMAAT SPAARNWOUDERSTRAAT 43
3 T/M 12 JUNI 12:00-17:00
TOEGANG GRATIS

MRMONK EXPOSEERT

De internationaal vermaarde kunstenaar MrMonk (ook wel bekend als TRIK)
exposeert zijn knallers van schilderijen bij foodhall Mooie Boules. De expositie Marvellous bestaat uit schilderijen die hij in de afgelopen periode
maakte in het kader van We…are Doomed, een project met The Irrational
Library. De schilderijen werden live gemaakt bij diverse optredens van deze
Haarlemse band. Verwacht diepe lijnen en rauwe beelden, komt dat dus
zien. Deze expositie vindt plaats in samenwerking met Nieuwe Vide, in het
kader van de expositie Ultimatum van MrMonk en bevriende tekenaars.

16

Originele illustraties en uniek Donald Duck-materiaal uit de
50-er, 60-er, 70-er, 80-er, 90-er jaren tot aan het heden.
In het leukste en enige échte (strip)museum van Nederland.

4 JUNI - 30 OKTOBER 2022

MOOIE BOULES OERKAPKADE 3
3 T/M 12 JUNI MA T/M DO 16:00-00:00, VR T/M ZA 12:00-01:00, ZO 12:00-00:00,
TOEGANG GRATIS

BESTEMMING: CANADA

Waarom verlaat iemand huis en haard om zijn of haar geluk
te beproeven in een ver en onbekend land? In Bestemming:
Canada tekende een team van Nederlandse stripmakers de
biografieën van immigranten in Canada. Waar kun je deze
internationale verhalen beter laten zien dan in hostel Hello
I’m Local? Met Aimée de Jongh, Anne Stalinski, Emma Ringelding, Erik de Graaf, Erik Kriek, Floor de Goede, Hanco Kolk,
Jordi Peters, Mei-Li Nieuwland en Paul Teng.

17

HELLO I’M LOCAL
SPAARNWOUDERSTRAAT 74
3 T/M 12 JUNI TOEGANG GRATIS

www.museumofcomicart.nl
25
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DE VISHAL GROTE MARKT 20
22 MEI T/M 26 JUNI DI T/M ZA 11:00-17:00,
ZO 13:00-17:00, TOEGANG GRATIS

TYPEX EN MAIA MATCHES

Studio Burgwal exposeert werk van Typex en Maia Matches.
Van Typex zijn enkele van zijn bovenmaatse en arbeidsintensieve houtskooltekeningen te zien. De in Canada geboren en in Amsterdam (Stadstekenaar 2019) werkende Maia
Matches exposeert haar superantiheld (of antisuperheld)
Bitch, Gaga en andere illustraties.

John Klinkenberg

18

Typex

Onder deze intrigerende titel presenteert
De Vishal de ruimtevullende installatie
Vloedlagen in de Zeereep IV van Karin van
Dam. Het is een parallelle wereld die zowel
herkenbaar als vervreemdend is. Van Dam
wandelde van Zandvoort naar Haarlem en
eindigde in de Vishal op de Grote Markt.
Haar installatie bestaat uit veelvormige
breisels die zijn vervaardigd in het Textielmuseum in Tilburg. Deze installatie maakt
deel uit van een serie die eerder locaties in
Zierikzee, Bergen en Veere aandeed.

Irene Kunst

GROEPSEXPO IN
SEINWEZEN

In Seinwezen is werk te zien van diverse kunstenaars, onder wie Piet Zwaanswijk, Jessica
Assmann, Joline Klinkenberg, Eva Gonggrijp,
Scorpio, Irene Kunst, Lilja Björk, Richard Tolmeyer, Ap Eijsenbrink, Jacqueline Bieze, Hugo
Loning en John Klinkenberg. Je kunt je er
onderdompelen in een zee van tekeningen en
schilderijen, waarvan een groot aantal een
stripachtig karakter heeft.

19

26

SEINWEZEN KINDERHUISSINGEL 1
3 T/M 30 JUNI MA T/M VR 9:00-17:00,
TOEGANG GRATIS. FINISSAGE ZO 12 JUNI 15:00
MET PETER STUFKENS EN BAND

Maia Matches
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VLOEDLAGEN IN
DE ZEEREEP IV

20

STUDIO BURGWAL BURGWAL 69
3 JUNI T/M 12 JUNI ZA EN ZO 11:00-17:00, TOEGANG GRATIS

PETER BRUNSMANN:
VERTEKENDE STRIPS

De Haarlemse kunstenaar Peter Brunsmann exposeert nieuwe tekeningen naar
aanleiding van afbeeldingen uit strips.
Over zijn gebruik van strips als inspiratiebron schrijft Joost Pollmann in zijn boek
De Stripprofessor. Vijftig colleges over
tekenkunst: ‘Hij tekent geen slaafse weergaven van het origineel, maar maakt er
in een hoogst individuele stijl zijn eigen
beelden van.’

21

GALERIE DE WAAG SPAARNE 30 ROOD
2 T/M 12 JUNI DO T/M ZO 13:00-17:00
TOEGANG GRATIS

27

Groot Heiligland 47, Haarlem
www.museumhaarlem.nl
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VRCAFE HAARLEM STATIONSPLEIN 68
3 JUNI T/M 12 JUNI 10:00–22:00, MAANDAG GESLOTEN
VRCAFEHAARLEM.NL • MERELBARENDS.COM • YTJE.COM

Ytje Feenstra

Striptekenaar Marcel Ruijters neemt
de bezoekers mee terug naar 1913.
Alles is retro, de technologie dendert
voort maar cultureel zijn we achterwaarts de 21e eeuw ingestruikeld.

ORANOVA EN SENS VR IN VRCAFE

Strip en virtual reality, gaat dat samen? Wel degelijk, zo toont de expositie met werk van de
Franse stripartiest Marc-Antoine Mathieu en de Nederlandse illustrator en striptekenaar
Merel Barends. Beide kunstenaars pionieren met de nieuwe, digitale kunstvorm die je
interactieve strip zou kunnen noemen. Tijdens Stripdagen Haarlem verkent het VRcafe
Haarlem die nog nauwelijks ontgonnen mogelijkheden. VRcafe Haarlem combineert de gezelligheid van een café met virtual reality en maakt VR daarmee toegankelijk voor iedereen.
Merel Barends (1980) werkt al enkele jaren met scenarist Jantiene de Kroon aan Oranova, een
fictieve wereld die zich uitstrekt over diverse media. Strip, film en virtual reality lopen in elkaar
over, zoals in Het Verhaal van Edel.
Marc-Antoine Mathieu (1959) is de auteur van de serie Julius Corentin Acquefacques, over een
man die de gevangene is van dromen. In 2016 bewerkte hij zijn strip tot SENS VR, het eerste virtual reality game dat is gebaseerd op een beeldverhaal. Je stapt als het ware in de verbeelding
van... ja, wie eigenlijk? Om de initiatierite te kunnen volbrengen, heb je verbeelding nodig en moet
je goed kunnen observeren. Volg de pijlen die ontelbare vormen kunnen aannemen, hetzij rechttoe rechtaan, of als element verborgen achter grafische illusies.
Word verrast door een luchtspiegeling, laat je meevoeren door
een storm, vlieg over oneindige steden. Vind je weg naar het eindpunt. Zullen al je vragen wel worden beantwoord? SENS
VR bestaat uit drie delen die elk tien minuten duren.
VRcafe Haarlem is open voor publiek. Alleen toegankelijk voor
leerlingen, studenten en professionals zijn de workshops van
tekenaar/illustrator Ytje Veenstra, die sinds 2018 tekeningen
en animaties maakt in virtual reality. Lees daarover meer op de
website van Stripdagen Haarlem

Virtual reality met Merel Barends

4 juni tot 30 aug (onder voorbehoud).

L
A Y
TU IT
IR L
V EA
R

TERUG NAAR 1913

29

EVERYONE HAS
A CRAFT SIDE

30

31

27

13

traat

Doels

26

2 25

3 23

1

11

12

37

7

9

35

18

29 22

8

31

4

t
Begijn
Lange

19

24

estraa

36

30

21

33

10

20

14

B

17

15

PLATTEGROND HAARLEM

6

16

34

5

Nagtzaam

straat
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Op vertoon van deze vouchers krijg je tijdens Stripdagen
Haarlem 2022 (van 3 t/m 12 juni) in onderstaande musea
korting op de toegangsprijs of gratis toegang. (En met een
Museumkaart heb je natuurlijk sowieso gratis toegang!)

e ook pag. 13).

GRATIS

€
8

Frans Hals Museum Hof
Je betaalt tijdens de Stripdagen slechts
€ 8,00 in plaats van € 16,00 voor een
toegangskaartje (zie ook pag. 35).

ABC Architectuurcentrum
Je betaalt tijdens de Stripdagen
geen toegang in plaats van € 4,00
(zie ook pag. 11).

–50 %

€

12,5

34

€
5,5

€
8

GRATIS

€
5,5

Museum Haar
lem

Je betaalt tijde
ns de Stripda
gen slechts
€ 5,50 in plaa
ts van € 10,50
voor een toegangskaartje.
NB De eerste zo
ndag van de
maand (5 juni
) is toegang vo
or het hel e
museum gratis
(zi

Museum van de
Geest
Je krijgt tijdens de
Stripdagen 50% ko
rting
op de entreeprijs
met de code STOR
M2022
(zie ook pag. 17 en
34).

Teylers Museum
Je betaalt tijdens de Stripdagen slechts € 12,50 in
plaats van € 15,00 voor een toegangskaartje met
de code WELKOM2022STRPDH (zie ook pag. 19).

–50 %

€

12,5

Edith Eri Louw

Op zondag 5 juni uur geven de schrijfsters Karin Giphart en Edith
Eri Louw een masterclass storytelling & wereldbouwen voor striptekenaars in het ABC Architectuurcentrum. Wat maakt een verhaal sterk, hoe bouw je het op, waarom zijn de personages,
culturen en conflicten op deze manier opgebouwd? De masterclass
is gekoppeld aan het Project MAGOR, een graphic novel-reeks gebaseerd op de urban fantasy-romans van Edith Eri Louw, waaruit in
de toekomst ook een tv-serie voor streamingdiensten wordt ontwikkeld. Magor is een verborgen rijk in een wereld als de
onze, dat al duizenden jaren een vrijstaat is voor vluchtelingen met magische krachten. Een rijke, inclusieve wereld
met veel aandacht voor gendergelijkheid.

Karin Giphart
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Duik in de wereld van auteur Marcel Ruijters en stel
hem alle vragen die je op het hart hebt na het zien van
de expo Terug naar 1913 in Museum Haarlem. Op zaterdag 11 juni geeft hij een lezing over de totstandkoming
van zijn pièce de résistance. Ruijters (1966) begon eind
jaren tachtig met het zelf publiceren van eigen strips
en zines in de underground. Hij oogstte veel lof met zijn
bewerking van Dante’s inferno gezien door de ogen
van een middeleeuwse non (Inferno, 2008) en de getekende biografie Jheronimus Bosch (2015). Zijn nieuwste reeks gaat over een wereld waarin men de tijd heeft
stilgezet in het jaar 1913. Dat is niet alleen surrealistisch, maar ook een spel met de eigenaardigheden van
het medium strip.

MASTERCLASS STORYTELLING
& WERELDBOUWEN

&
N PS
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LEZING
MARCEL RUIJTERS

25 ABC ARCHITECTUURCENTRUM GROOTHEILIGLAND 47
ZO 5 JUNI 14:00, TOEGANG GRATIS

23 MUSEUM HAARLEM GROOTHEILIGLAND 47
ZA 11 JUNI 14:00, TOEGANG GRATIS

MILAN HULSING:
ANDERS KIJKEN, MEER ZIEN

Altijd al eens kunst willen kijken door de ogen van een gerenommeerd striptekenaar? Milan Hulsing, die met werk uit zijn vuistdikke koffietafelboek Donker en
onnatuurlijk exposeert in Galerie Gemund, neemt je mee in de reeks Anders kijken,
meer zien op een rondleiding langs een aantal van de meest opmerkelijke portretten uit de rijke collectie van het Frans Hals Museum. En daarna ga je met Meester
Milan aan de slag om in een mum van tijd je eigen zelfportret te tekenen!

IN GESPREK MET
MARTIN LODEWIJK

Het is begrijpelijk dat lezers op het eerste gezicht
worden overdonderd door het fraaie schilderwerk
van Don Lawrence wanneer ze de albums van Storm
openslaan, maar vergeet niet dat de meesterstriptekenaar in de Pandarve-reeks samenwerkte met
een van Neerlands beste scenaristen: Martin Lodewijk (1939). In deze reeks over de levende planeet
Pandarve stuwden beide heren elkaar naar grote
hoogten en konden ze hun fascinatie voor cinema,
popcultuur en technologische ontwikkelingen kwijt
in een wervelende mix van sf en fantasy. Ter gelegenheid van de expo Storm in de Geest gaat journalist en scenarist Ger Apeldoorn in gesprek met
Lodewijk, voorafgegaan door een lezing over het
bouwen van werelden door voormalig strip- en
filmjournalist Martijn Daalder.
MUSEUM VAN DE GEEST SCHOTERSINGEL 2

24 ZO 12 JUNI 15:00, VOOR TICKETS ZIE MUSEUMVANDEGEEST.NL/BEZOEK/TICKETS (KORTING OP VERTOON VAN
VOUCHER OP PAG. 32)

36

FRANS HALS MUSEUM HOF GROOT HEILIGLAND 62

26 ZO 12 JUNI 14:00, VOOR TICKETS ZIE TICKETS.FRANSHALSMUSEUM.NL
Portret van John Waters
door Milan Hulsing

(KORTING OP VERTOON VAN VOUCHER OP PAG. 32)

PUBSTRIPQUIZ

Een heuse pubquiz over strips, maar toch te spelen
door iedereen? Kan dat? Ja, alles kan tijdens Stripdagen Haarlem! In café de Flapcan test quizmaster Vincent
jullie algemene kennis onder de paraplu van het stripuniversum. Wanneer stonden de eerste Mannen op
de Maan? Hoe heetten de drie Dolle Musketiers van Alexandre Dumas? Muziek, plaatjes en trivia over van
alles, voor iedereen. Dus ook stripfanaten!

27 CAFÉ DE FLAPCAN ZIJLSTRAAT 9

DI 7 JUNI 20:00 UUR, € 3,— INSCHRIJFGELD PER PERSOON,
MAX. 5 PERSONEN PER TEAM.

37

Stripdagen Haarlem is niet alleen voor grote mensen in
het hartje van de Spaarnestad: welnee, in Schalkwijk
worden drie bijzondere workshops georganiseerd voor
jonge striptekenaartjes!
Op dinsdag 7 juni ga je met Tommy A en Jeroen Funke
van het allerleukste kinderstripblad van Nederland,
Brul!, aan de slag om je eigen stripheld te bedenken en
te tekenen, waarna je je eigen stripblad kunt gaan maken (8-12 jaar).
Op woensdag 8 juni is het de beurt aan de voorstelling
Fred ’t hert, van prentenboekmaker Pépé Smit met haar
personage Fred het (heel erg eigenwijze) hert. Zij wil een
boek over hem schrijven, maar hij doet niet wat zij wil!
Als dat maar goed gaat. Na afloop van de voorstelling
volgt de workshop Hoe maak je een verhaal, waarin je
zelf één of meerdere verdwenen bladzijden uit een verhaal gaat bedenken en tekenen in stripstijl (vanaf 4 jaar).
Op donderdag 9 juni sluit Merel Barends af met – helemaal in het thema van de Stripdagen – wereldbouwen
(8-12 jaar). Bedenk en teken je eigen fantasiewereld, van
de dieren die er rondlopen tot de taal die ze er spreken.
Kunnen mensen er vliegen? Eet iedereen er elke dag alleen maar drop? Niet is te gek, want jij bent de baas in
jouw eigen wereld!
De resultaten van deze drie workshops zullen worden
gepubliceerd in een prachtig boekje dat wordt opgenomen in het assortiment van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De kinderen worden begeleid door medewerkers
van KunstNest.
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KINDERWORKSHOPS IN
SCHALKWIJK

BIBLIOTHEEK HAARLEM SCHALKWIJK FIE CARELSENPLEIN 2
7,8 & 9 JUNI 15:15-17:15, TOEGANG GRATIS

VIRTUAL REALITY-WORKSHOPS

Tijdens de Stripdagen kun je je in het VRcafe onderdompelen in
virtual reality met Merel Barends, Marc-Antoine Mathieu en
allerlei speciaal voor de gelegenheid geselecteerde games (zie
pag. 29). Maar je kunt er ook zelf aan de slag. Alleen toegankelijk voor leerlingen, studenten en professionals zijn de
workshops van tekenaar/illustrator Ytje Veenstra, die sinds
2018 tekeningen en animaties maakt in virtual reality. Lees
daarover meer op de website van Stripdagen Haarlem.

29 VRCAFE HAARLEM STATIONSPLEIN 68

3 JUNI T/M 12 JUNI 10:00–22:00, MAANDAG GESLOTEN
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TICKETS € 11,50 (STUDENTEN EN CJP € 8,50)
SCHUUR LANGE BEGEIJNESTRAAT 9

30 MA 7 JUNI 19:30 UUR

TICKETS € 11,50 (STUDENTEN EN CJP € 8,50)

CAMOUFLAGE + BOB SPIT:
WE DO NOT LIKE PEOPLE

Camouflage

Een prijswinnende animatiefilm door een striptekenaar
én een uitzinnige animatiefilm óver een striptekenaar,
dat zijn Camouflage en Bob Spit: We Do Not Like People.
In de short Camouflage maken we kennis met een dystopische wereld waarin op monsters wordt gejaagd, maar
veel niet is wat het lijkt. In de stop-motion Bob Spit proberen de personages van de Braziliaanse cartoonist
Angeli te overleven in een post-apocalyptische wereld
waarin ze het moeten opnemen tegen venijnige mutanten in Elton John-vermomming, terwijl de tekenaar zelf
een identiteitscrisis bevecht. De films worden ingeleid
door festivaldirecteur Tonio van Vugt, met de makers
van Camouflage, Remco Polman en Jantiene de Kroon,
als speciale gasten. (i.s.m. Kaboom! Animation Festival)
SCHUUR LANGE BEGEIJNESTRAAT 9
MA 1 2 JUNI 20:00 UUR
TICKETS € 11,50
30
(STUDENTEN EN CJP € 8,50)

Bob Spit: We Do Not Like People
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Zwarte acteurs die rollen krijgen in Amazons nieuwe
Lord of the Rings-serie, waarom niet? Toch lijken veel
conservatieve fans daar heel anders over te denken.
Maar is in fantasy niet juist alles mogelijk? Voorafgaand aan de vertoning van Ralph Bakshi’s animatie-adaptatie uit 1978 is er een kort panelgesprek en
worden er nog meer heilige huisje omver geschopt met
Boerke. Bakshi’s film zelf ondertussen, was destijds
een baanbrekende animatiefilm, waarbij hij voor de
massascènes rotoscopie gebruikte, een techniek die
je kunt beschouwen als een voorloper van de motion-capture-techniek die Peter Jackson ruim twintig
jaar later zou gebruiken voor zijn eigen LotR-trilogie.
Als eerbetoon aan al dat grondwerk kopieerde Jackson een scène in zijn eerste deel. Grijp je kans en beleef
Bakshi’s beroemdste film nog eens op het witte doek!
(i.s.m. Kaboom! Animation Festival)

LM

SCHUUR LANGE BEGEIJNESTRAAT 9

30 MA 6 JUNI 17:00 UUR

LORD OF THE RINGS
MET PANELGESPREK

FI

BELLE DE COSPLAY-EXPERIENCE

Ga op Tweede Pinksterdag verkleed als je favoriete manga- of anime-personage naar de
speciale cosplay-voorstelling van Belle. Iedere verklede bezoeker krijgt een leuk toepasselijk cadeautje, maar daar doe je het natuurlijk niet voor: je wilt gezien worden, óók op de
stripmarkt op de Grote Markt die vooraf gaat aan de filmvoorstelling!
Belle is de visueel verbluffende, eigentijdse hervertelling van Belle en het Beest van de Japanse
animatieregisseur Mamoru Hosoda, die eerder al verbaasde en ontroerde met Paprika, The
Girl Who Leapt Through Time en Wolf Children. Suzu is een onzekere tiener die in een klein
stadje woont met haar vader. Online in de virtuele wereld van ‘U’ wordt ze Belle, een succesvolle zangeres met miljarden volgers. Gaandeweg raakt ze steeds meer verstrikt in dit dubbelleven. Door haar ontmoeting met het
Beest, een mysterieus wezen uit ‘U’,
komen haar online en offline leven
steeds vaker samen. Samen met het
Beest ontdekt ze wat het betekent om
jezelf te zijn.
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GEBOUW ZANG EN VRIENDSCHAP JANSSTRAAT 74 ZW
ZA 4 JUNI 15:00 UUR
TOEGANG GRATIS
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SCHUBERTIADE

Het heeft tien jaar geduurd eer Posthumus, het laatste album dat tekenaar Jeroen Janssen maakte met
scenarist Pieter van Oudheusden, het levenslicht
zag. Van Oudheusden heeft het zelf niet meer mogen
meemaken.
Het heeft altijd in Jeroens hoofd gespeeld om bij een
boekvoorstelling zelf werk van Schubert te spelen.
Een zomer of twee geleden leerde hij Nadiya Mehdizadeh kennen, een Iraanse met een heel mooie stem.
Hij vroeg haar of ze Schubert zou kunnen zingen in
het Perzisch, en ze was direct gewonnen. Met An
Rosiers als pianiste vormen ze het Nadiya Mehdizadeh trio.
Corona strooide roet in het eten, maar de animo
werd des te groter. Ze willen dit graag doen als uitgestelde boekpresentatie en als hommage aan Pieter van Oudheusden.

KINDERTHEATER: LTTRS

LTTRS is een voorstelling over lezen. Lot houdt van
voorlezen en van woorden, maar haar papa Loetje
niet. Gelukkig heeft Lot haar knuffel, Zeedraak.
Die geeft haar elke ochtend een woord van de dag.
Maar dan gaat Zeedraak terug naar zee. Als
afscheidscadeau geeft ze Lot en Loetje een boek.
Nu is de beurt aan papa. Toch?
LTTRS is gemaakt voor kinderen in de leeftijd van
4 tot 7 jaar en hun ouders. Een grappige, meeslepende theatervoorstelling vol muziek, die kinderen en hun opvoeders enthousiast maakt over
(samen) leren lezen en nieuwe woorden leren. Na
afloop van de voorstelling krijgen alle kinderen
het prentenboek Zeedraak zoekt een plek. LTTRS
is een productie van Eigen Werk Theaterteam en
wordt gespeeld door Pieter Tiddens en Sabrina
NaberMacnack.
BIBLIOTHEEK SCHALKWIJK FIE CARELSENPLEIN 2
11 JUNI 14:00
TOEGANG GRATIS VOOR OUDERS EN KIND

FIEP! DE COLLEGEVOORSTELLING

Fiep! is een collegevoorstelling over tekenen
en kijken. Kim van Zeben en Rieks Swarte
(tevens verantwoordelijk voor concept, tekst
en decor) geven het publiek een kijkje in de
keuken van de vermaarde illustrator Fiep
Westendorp. Westendorp is vooral bekend
van de de Jip en Janneke-boeken van Annie
M.G. Schmidt, maar er is meer. Met haar tekeningen vernieuwde ze de manier van kijken naar de
wereld. Ze leerde de naoorlogse generatie kijken met
een kinderlijke blik. Weg met de afbeeldingen van de
werkelijkheid, op naar een verbeelding waarin alles
tegelijkertijd getoond kan worden. Wie was Fiep Westendorp, hoe keek ze, wie waren haar voorbeelden en wie
mochten op haar schouders staan? Fiep! De Collegevoorstelling is een productie van Stichting Swarte Kunst.
DE SCHUUR LANGE BEGIJNESTRAAT 9

33 10 JUNI EN 11 JUNI 20:30 12 JUNI 15:00
TICKETS € 23,- (CJP EN STUDENTEN € 11,-)
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Wouter Goudswaard – Ridiculand
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SLOTFEEST STRIPDAGEN HAARLEM
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LQRQ

PACESHIFTERS + KITTYHAWK BOMBER BILLIES +
DE SCHULDJONGENS + THE STOMP BROTHERS + DJ’S

Een festival was pas een festival als er een slotfeest is geweest, dus ook deze editie sluiten
we af met een avond vol gruizige blues, vuige rock & roll en andere muzikale delicatessen.
En waar anders dan wederom in die unieke wereld van Slachthuis13! We trappen af met The
Stomp Brothers, die flameusmuziek brengen, een unieke mix van jaren 20 en 30 folkblues,
jazz, surf, sixties pop en flamenco. De legendarische Sufgerukte Wallies bestaan niet meer,
maar je zou De Schuldjongens uit het diepe zuiden des lands als een meer dan waardige
opvolger kunnen beschouwen, met ex-Wallies Sparks Lovecavern (alias stripmaker Berend
J. Vonk) op zang en Safari Safaribeek op gitaar. Onveranderd gebleven is die unieke mix van
rock & roll, smartlap en humor. Daarna is het de beurt
aan de recent heropgerichte Kittyhawk Bomber Billies,
met de in de stripwereld ook niet onbekende Michiel
Hoving en Shamrock in de gelederen: rockabilly zoals
onze lieve heer het bedoeld heeft!
De avond wordt in stijl afgesloten door de alternatieve
rockband Paceshifters, die in hun relatief korte bestaan
al een indrukwekkend rijtje albums op hun naam hebben staan. En omdat Slachthuis13 en Stripdagen Haarlem ook dit slotfeest een feestje voor iedereen willen
maken, is de toegang wederom gratis!

34 SLACHTHUIS13 OORKONDELAAN 3

ZA 11 JUNI 19:00-00:00, TOEGANG GRATIS
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ZA 11 JUNI 19:00-00:00, TOEGANG GRATIS

De Schuldjongens

Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar er zijn nog steeds mensen die nog nooit een
Lamelos-veiling hebben meegemaakt. Gelukkig kun je er inmiddels van op aan dat deze
geniale formule tijdens Stripdagen Haarlem vaste prik is, dus grijp je kans (want je weet
nooit wanneer het je laatste is)! Er worden door de bezoekers kavels ingebracht waarop je
mag bieden: om mee naar huis te nemen, of om hartstikke kapot te laten gooien door een
van de ervaren veilingmeesters. Hoe dan ook is iedereen een winnaar, want de opbrengst
wordt onmiddellijk omgezet in gratis bier voor iedereen!
Wanneer de dampen zijn opgetrokken en de scherven zijn opgeruimd is het tijd voor een
geweldige set muziek. Nog niet alle namen zijn bevestigd op het moment dat dit programmaboekje wordt gedrukt, maar LQRQ alleen al is voldoende reden om te komen: met scheurende gitaren en Arabische toonladers verrees LQRQ uit de as van Cairo Liberation Front.
Ex-leden Yannick Verhoeven en Joep Schmitz slaan voor dit nieuwe project de handen ineen
met de Nederlands-Iraakse punkzangeres Bagdaddy en zanger/gitarist N.R. Safi (The Myrrors & Naujawanan Baidar). Het resultaat is een soundscape van vurige elektronische beats
en psychedelische cross-culturele punk met een flinke dosis Arabische en Perzische folk.
Dj’s Mr & Mevr Koot draaien na afloop de allerbeste plaatjes! Dat alles in de sfeervolle undergroundomgeving van Slachthuis13, vol waanzinnige kunst en bizarre beelden, want waar
kun je beter een kleurrijk stripfeest organiseren dan daar? Hou voor het volledige
programma van die avond onze website en die van Slachthuis13 goed in de gaten.

34 SLACHTHUIS13 OORKONDELAAN 3

Paceshifters

Kittyhawk Bomber Billies

TYPEX & LAMELOS PRESENTEREN
HET ECHTE FUIVEN 4.0
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Grzegorz Rosinski
Paul Teng
Beatrice Tillier
Jean Dufaux
Jérémy Petiqueux

met orginelen uit

De klaagzang
van de verloren Gewesten
Expo en signeersessies tijdens Stripdagen Haarlem 3 t/m 12 juni 2022
naaiatelierhaarlem.nl Spaarnwouderstraat 124, 2011 AH Haarlem
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Net als in voorgaande edities bevindt het
hoofdkwartier van Stripdagen Haarlem zich
in een pop-up store op een steenworp
afstand van de festivalactiviteiten. Het is
niet alleen de aangewezen plek voor de
aanschaf van flessen Mulle Petat en andere
Stripdagen Haarlem-merchandise, maar
ook voor het halen van het programmaboekje, voor de originelen en prints die het
festival te koop aanbiedt, voor het bekijken
van de prachtige inzendingen voor de Small
Press Award, en voor diverse boekpresentaties en signeersessies. Hou de website en
de social media van Stripdagen Haarlem in
de gaten voor updates over activiteiten in
de pop-up store.

MAGAZINE EN JUBILEUMBOEK

In navolging van het succesvolle magazine
Bevrijd! van het Stripweekend 2020, heeft ook
Stripdagen Haarlem 2022 een thema-magazine gekregen: Wereldbouwers. Voor slechts
€ 5,— heb je een mooie herinnering aan dit festival met onder meer essays, interviews en
strips. Enkele namen: Cor Blok, Don Lawrence,
Marcel Ruijters en Merel Barends. Voormalig
festivaldirecteur Joost Pollmann ondertussen
schreef een fraai en onderhoudend jubileumboekje over 15 edities en 30 jaar Stripdagen
Haarlem. Voor € 7,50 te koop in o.a. de pop-up
store, evenals het thema-magazine.
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POP-UP STORE STRIPDAGEN HAARLEM
KLEINE HOUTSTRAAT 26
25 MEI T/M 12 JUNI DI T/M ZA 11:00-17:00
TIJDENS DE FESTIVALWEEKENDEN VAN 4/5
JUNI EN 11/12 JUNI 11:00-17:00

PRESENTATIE VAN
HANCO KOLKS POPPY

Op zaterdag 11 juni om 13:00 wordt in de
pop-up store Hanco Kolks nieuwe graphic
novel Meccano: Poppy ten doop gehouden, met
een korte lezing
en signeersessie
van de maestro
zelf. Maar voor die
tijd is in onze winkel al een preview
van het nieuwe
boek te bezichtigen tijdens de festivaldagen.

HET STRIPBIER VAN 2022:
MULLE PETAT
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POP-UP STORE
STRIPDAGEN
HAARLEM

Geheel volgen traditie ontwierp onze huissstijltekenaar samen met Jopen Brouwerij het Stripbier – zowel
het etiket als de smaak! Dieter Van der Ougstraete
doopte zijn ontwerp Mulle Petat, wat ‘stomdronken’
betekent in het West-Vlaams van zijn geboortestreek. Met een alcoholpercentage van 8.5 procent
doet Mulle Petat zijn naam dan ook alle eer aan.
Daarbij bevat het bier één wel heel bijzonder ingrediënt: aardappelschillen van het Haarlemse
Friethoes. Bierkenners omschrijven het amberkleurige nat als een ‘doordrinker.’ Kortom:
een verraderlijk bier, dat tijdens het festival ongetwijfeld het beste genuttigd kan
worden met een frietje erbij voor de bodem,
omdat het risico anders aanzienlijk is dat
je de evenementen daarna kruipend moet
bezoeken. In de pop-store kun je trouwens nog meer Dieter genieten: er zijn
diverse originele werken van zijn hand
te bewonderen (en te koop!).

Wouter Goudswaard – Ridiculand
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WAS GETEKEND…

B

BUITENLANDSE GASTEN

Christoph Mueller

Op pagina 15 heb je al kunnen lezen dat het complete creatieve team van de geliefde Franse fantasyreeks De Klaagzang van de verloren Gewesten naar de Spaarnestad komt:
Jean Dufaux, Grzegorz Rosinski, Béatrice Tillier, Jérémy Petiqueux en (onze Rotterdamse trots) Paul Teng. Maar zij zijn niet
de enige buitenlandse gasten waar de bezoeker van de Stripdagen zich op kan verheugen tijdens het beursweekend van
4 en 5 juni, nu er weer meer gereisd kan worden. Van onze
directe zuiderburen komen Jeroen Janssen (Posthumus, Mijn
kameraad Che Guevara), Brecht Vandenbroucke (Shady),
Céline Hudréaux (Maelstrom) en Lukas Verstraete (Ramone,
Een boek waarmee men vrienden maakt). Uit Duitsland komt
Christoph Mueller, die met zijn Verhalen van een man met
smaak het Europese antwoord is op Chris Ware (Robert
Crumb is fan!). Fransman Pierre Place heeft een hit met zijn
boek Muertos, waarin hij een frisse Mexicaanse draai aan het
zombiegenre geeft in een klassieke tekenstijl: pulp van zeer
hoog niveau. Landgenoot Xavier Coste gooit hoge ogen met
zijn recent verschenen bewerking van George Orwells 1984.
Het Italiaanse echtpaar Stefano Turconi en Teresa Radice
signeren tijdens Stripdagen Haarlem de kersverse Nederlandse editie van hun vuistdikke kinderstrip De Verboden
Haven. En Canadees Philippe Girard tenslotte (zie ook pag.
25) zal met liefde een prachtig portret tekenen in je exemplaar van Leonard Cohen: On a Wire.

ETALAGES IN
DE KLEINE
HOUTSTRAAT

De Kleine Houtstraat zal tien
dagen niet hetzelfde zijn nadat
Dido Drachman, Michiel Offerman,
Roel Smit, Ben Westervoorde en
voormalig huisstijltekenaar Hans
‘Schwantz’ Klaver met hun kunsten
de etalages van meer dan twintig
winkels hebben verfraaid. Huisstijltekenaar van 2022 Dieter Van
der Ougstraete laat er zijn signatuur achter in de Hero Walk, waar
bekende strippersonages de ‘Dieter VDO-behandeling’ krijgen en
ook tien dagen lang niet dezelfde
zullen zijn…

Hieronder vind je een lijst met signerende auteurs in het beursweekend van 4 en 5 juni. Hoewel we ons best hebben gedaan zo compleet
mogelijk te zijn, kunnen er last minute altijd nog namen bijkomen of
afzeggen. Hou daarom ook onze website in de gaten.

stand/
locatie stripmaker

stand/
locatie stripmaker

stand/
locatie stripmaker
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Alex Turk
Amanda Majoor
Anne Stalinksi
Anouchka de Graaf
B. Carrot
Béatrice Tillier (zo)
Bob op ’t Land
Brecht Vandenbroucke (za)
Céline Hudréaux (zo)
Chad Bilyeu
Christoph Mueller
Coco Ouwerkerk
Coen de Moor
Dewy Venerius
Dick Heins
Dido Drachman
Dinie de Zeeuw
Edwin Hagendoorn
Eleanna Mavrofrydi
Eric Hercules
Eric Heuvel
Erik de Graaf
Erik Varekamp
Esther Bund
Ever Meulen
Evert Kwok
Evi Nijs
Evvey Lee
Fay Lovsky
Ferry Seegers
Finn
Floor de Goede
Floor van het Nederend
Frits Smid
Gees Voorhees
Gerard Leever
Gerben den Heeten
Gerben Valkema
Gerrit de Jager
Gijs Kreutzkamp
Grzegorz Rosinski (zo)
Guido van Driel
Hans van Oudenaarden
Hennie Vaessen
Henrieke Goorhuis

Hollaceday
Irene Berbee
Jaap Boots (zo)
Janine Veenstra
Jean Dufaux (zo)
Jérémy Petiqueux (zo)
Jeroen Janssen
Johan Kleinjan
Joost Swarte
Jordi Zelle
Josh Bone
Karida van Bochove
Kay de Vries
Kees de Boer
Kenny Rubenis
Larie Cook
Leonie Jonk
Levan Busurashvili
Lipsa de Vipsa
Lukas Verstraete (zo)
Marc Scherbateyev
Marc Verdult
Marc Verhaegen
Marcel Ruijters
Mark Hendriks
Mark van Herpen
Marloes de Vries
Marq Broekhoven
Martha Verschaffel (zo)
Martin Lodewijk
Matt Baay
Merel Moonen
Michiel Offerman
Michiel van de Pol
Michiel Walrave
Michiel Wijdeveld
Miel Vandepitte
Milan Hulsing
Paul Teng (zo)
Peter de Wit
Peter van Dongen (za)
Philippe Girard
Pierre Place
Pieter Hogenbirk
Ralph Dikmans

Raquel Versteeg
Remco Polman
Roanny
Rob van Barneveld
Robert van der Kroft
Romano Molenaar
Ron Schuijt
Ruben Gringhuis
Sam Peeters
Sanne Rosa
Sarah San van der Wagt
Stefano Turconi
Sterric
StoneCold-Hammer
Teresa Radice
Thessa Blijleven
Tim Artz
Tommy A
Trik
Typex
Victor Meijer
Wasco
Wilbert van der Steen
Wilfred Ottenheijm
Wouter Gresnigt
Xavier Coste
Yann Gevuld		
Ype Driessen

Hero Walk: Dieters stripmutantjes
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SMALL PRESS
AWARD 2022

Op vrijdagavond 3 juni vindt de uitreiking prijs van
de allereerste Small Press Award, een nieuwe jaarlijkse prijs in samenwerking met het Rotterdamse festival Cross Comix, platform voor visual storytelling.
Er is weinig dat méér bij de moderne stripmaker hoort
dan het fenomeen small press: in eigen beheer gepubliceerde, handgemaakte en fraai vormgegeven uitgaves in een beperkte oplage, waarbij de maker zijn
eigen unieke signatuur kwijt kan. De meeste small
press-boekjes zijn prachtige voorbeelden van wat je
allemaal kan doen met het medium strip: het zijn
echte hebbedingen die je niet snel in de winkel zult
aantreffen. In een paar maanden tijd waren er meer
dan vijftig prachtige inzendingen, van met de hand
gebonden miniatuurtjes tot een strip in heuse houtsnededruk, van een poolreizigersdagboek verpakt in
zeildoek tot een inzending met wandtegels! De vakjury, bestaande uit Joost Swarte, stripmaker en small
press-veteraan Wasco en grafisch ontwerper Borinka
Beeke, maken op 3 juni de drie winnaars bekend: een
hoofdprijs van €1500,— en een tweede en derde prijs
van € 500,— elk. De longlist is te bezichtigen in de
pop-upstore van Stripdagen Haarlem en tijdens het
beursweekend in de Philharmonie, en veel van de
auteurs zullen ook vertegenwoordigd zijn op de beurs
en in onze pop-up store.
STRIPS, CULTUUR & CURIOSA SINDS 1994

illustratie: Jan Vriends

Voor een
ruim(telijk)ere
blik op strips!
zone5300.nl/webshop
facebook.com/zone5300

INFOSTAND STICHTING
BEELDVERHAAL NEDERLAND /
STRIPDAGEN HAARLEM

Op 26 en 27 mei kun je de infostand van Stichting Beeldverhaal
Nederland vinden in de Philharmonie recht tegenover de ingang
(stand nummer 9). De infostand van Stripdagen Haarlem vind
je op de Buitenbeurs op de Grote Markt naast het beeld van Coster. Bij beide stands kun je terecht voor vragen, het stripbier, de
portfolio en overige merchandise.
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4 & 5 JUNI 10:00-17:00

EXTRA BEURS OP
2E PINKSTERDAG

ZE

36 DE PHILHARMONIE LANGE BEGIJNESTRAAT 11

R

De Binnenbeurs vindt plaats in het eerste
weekend (4 en 5 juni) in de Foyer van de Philharmonie. Op deze locatie staan voornamelijk uitgevers en signeren tekenaars hun werk.
De lijst met tekenaars groeit nog tot aan de
eerste beursdag. Raadpleeg onze website
voor de meest recente lijst.

EU

BINNENBEURS &
UITGEVERSBEURS

Ben je wel klaar met die meubelboulevard,
zoek je een goed excuus om een familie-uitje
te ontlopen of wil je alsnog dat ene leuke
boek kopen? Op maandag 6 juni is er op de
Grote Markt van 10:00 tot 17:00 een extra
buitenbeurs met diverse kramen – en wie
weet, signerende tekenaars. Raadpleeg voor
de complete lijst onze website.

LIVE INTERVIEWS

In de Kleine Zaal van de Philharmonie vinden tijdens de
beurs in het eerste weekend diverse spannende interviews
plaats met beroemde festivalgasten en de nieuwe generatie stripauteurs. Hoor en zie Rosinski, Dufaux, Teng, Tillier en Petiqueux in een groepsgesprek over hun magnum
opus De Klaagzang van de verloren Gewesten. Marcel
Ruijters en Marc-Antoine Mathieu gaan in op elkaars werk.
Stripauteur Charlotte Pasveer en schrijfsters Karin Giphart en Edith Eri Louw nemen de kunst van het wereldbouwen onder de loep. Melanie Kranenburg, Valentijn
Hamel en Niek van Ooijen praten over autobiografische
strips die ertoe doen. Er gaat gesproken worden over de
toekomst van de strip, de kansen van nieuwe makers, over
Leonard Cohen en over gender en indentiteit. Zie voor het
volledige interviewschema onze website.

36 KLEINE ZAAL DE PHILHARMONIE LANGE BEGIJNESTRAAT 11
4 & 5 JUNI 11:00-15:00

37

SMALL PRESS
BEURS

Op de Small Press Beurs staan self publishing tekenaars, kleine uitgevers en
genootschappen die hun werk in exclusieve kleine oplage onder de aandacht
willen brengen bij het publiek. En je vindt
er ongetwijfeld ook de winnaars van de
Small Press Award! Raadpleeg onze website voor de meest recente lijst van deelnemers en signerende tekenaars.
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Sherpa
Oogachtend
Schratch Books
Uitgeverij L
Art of Comics
Hum!
Silvester
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Infostand SBN
Comic Watch
Bries
De Harmonie
AniPopGam GMBH
Xtra
Strips en Kennis VZW
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Concerto Books
Black Olive Press
Jopo in Mono XL
Het Stripschap
Cliché
Yan Gevuld
Boumaar
Stripstift
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STANDHOUDERS
BINNENBEURS
PHILHARMONIE
Grote of
Sint-Bavok
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Puzzelman
Wilbert van der Steen
Marc Scherbateyev
Funky Sweeties
Irene Berbee
Zone 5300
Brul!
Jeroen Funke
Coco Ouwerkerk
5-Panel Beeldenstorm
Alex Turk
Anuka
Argibald Cartoons en Illustratie
Art by Leonie Jonk
Evi Nijs
Amateur Graphic
Anouchka de Graaf
Gerb-Art
B. Carrot
Chad in Amsterdam
Larie Cook
Creaturealda
Bun Bun
Studio Rood Gras
Eleanna Mavrofrydi
Evvey Lee
ArtEZ University of the Arts
Michiel Wijdeveld
Wobby.club
Elisa Zee
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Marc Verdult
Stripmakers De Noordelingen
Studio Machii
Wouter Gresnigt
Super-Kip Art
C-edition
Marq, Mark en Peter
Merel Moonen
Mortimer Stripinformatieblad
Michiel Wijdeveld
Mudhoen
Ron Schuijt
Raquel Versteeg
Sarah San van der Wagt
Scorpio Press/ Josh Bone
Sherpa
Gr'nn
Levan Busurashvili
Wimpie Comics
Strips Outlet Utrecht
Cliché
De Bezeten Bezitter
Buddy’s Bookshop
Het Gele Teken
Personalia
Stripgoed
Stripschap
Evert Kwok
Hennie Vaessen
Kaas Comics
KAF
Kenny Rubenis
Marloes de Vries
The Flying Dutch
Faeries and Ents
Ferry Segers
Gees Voorhees
Genuine Comics
Dewy Venerius
Tokyo Doll
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PRAKTISCHE INFO

STRIPDAGEN HAARLEM 3 T/M 12 JUNI 2022
Openingstijden
Het festival bestaat uit tal van verschillende activiteiten met elk hun eigen openingstijden, looptijden en toegangsvoorwaarden. Voor de meest actuele informatie bekijk je onze
website: www.stripdagenhaarlem.nl en volg je ons via Facebook en Instagram.
Infopunten tijdens het festival
Tijdens de beurzen op 4 en 5 juni vind je ons van van 10:00 tot 17:00 op de Grote Markt en
in de Philharmonie bij onze infostand.
Van 20 mei t/m 12 juni ben je van harte welkom in onze pop-up store voor al je vragen en
opmerkingen of om je Stripdagen Haarlem-inkopen te doen. Wij zijn deze dagen
aanwezig van 11:00 tot 16:30 (tijden onder voorbehoud).
Uiteraard kun je ons ook altijd mailen via: info@stichtingbeeldverhaal.nl

LAST MINUTES
Stripdagen Haarlem is sinds de oprichting in 1992 een zwaan-kleef-aan-festival. Dit betekent dat buiten de door onszelf georganiseerde programma-onderdelen tekenaars, projecten en dergelijke zich mogen aansluiten bij de festivalroute.
Soms melden deze zich echter nog zo ‘last minute’ dat ze net buiten het programmaboekje
vallen. Omdat we je deze interessante activiteiten niet willen onthouden, hebben we op
onze website een speciale plek voor alle last minutes ingericht.
Bezoek onze website:
www.stripdagenhaarlem.nl/nieuws/last-minutes-2022.html
om de Last Minutes van deze editie te ontdekken.

COLOFON
Stripdagen Haarlem is een initiatief van
Stichting Beeldverhaal Nederland
Team Stripdagen Haarlem 2018:
Artistiek directeur: Tonio van Vugt Zakelijk directeur: Yvonne Pos
Huisstijltekenaar 2022: Dieter Van der Ougstraete
Pers: Natasja van Loon Social media: Marijn Kramp
Redactie programmaboekje: Alfred Bos, Tonio van Vugt
Grafisch ontwerp: buro RuSt Advertentieverkoop: Hans Goes
Webdesign: INcreatie / Apollo
Tonio van Vugt dankt in het bijzonder: de familie Blok, Hugo Bongers,
Bart Nauwelaerts, Sigge Stegeman, Hein van Putten, Ytje Feenstra,
Toon Dohmen, Sandra Kleine Staarman en Alfred Eichholtz

62

