JUNI 2010
Nieuwsbrief I
-

NEDERLANDSTALIG –

De man die zijn baard liet groeien
Olivier Schrauwen
19,95 € paperback ( Bries uitgeverij)
Olivier Schrauwen maakte zichzelf als tekenaar reeds onsterfelijk door zijn
magistrale strip ‘My Boy’ en maakt opnieuw furore met ’De man die zijn baard liet
groeien’. Hij brengt zeven verhaaltjes waarin een man met een baard voortkomt,
wie die man is en of het steeds om dezelfde man gaat, komen we niet te weten.
Een wat naïeve tekenstijl maakt het geheel bevreemdend en mysterieus. Weinig
woorden worden gedeeld en er is nooit een duidelijke lijn tussen fantasie en
realiteit. Schrauwen blijft uniek en zeer apart voor ons Vlaamse striplandschap.
Olivier Schrauwen signeert zijn nieuwe strip op vrijdag 11/06 in De Stripkever!!!
Blauwe Pillen
Frederik Peeters
19,95 € (Sherpa)
De Zwitserse auteur Frederik Peeters beschrijft in zijn strip hoe hij Cati onmoet. Ze
worden verliefd en beginnen een relatie. Cati is HIV-positief, net als haar zoontje.
Een ontroerende strip die –ondanks het zware thema- vooral uitpuilt van de mooie
en eerlijke momenten. Een pracht van een liefdesverhaal! AANRADER!!!!
Bijgedachten
Niklas Asker
9,95 € ( Sherpa)
Een intrigerend verhaal over een ontmoeting tussen een fotograaf en een
romanschrijver. Ze ontmoeten elkaar op een vliegveld en deze ontmoeting zal
weldra hun levens veranderen. De Zweedse auteur Niklas Asker weet dit alles in
een stijlvolle zwartwit strip te brengen
Donker
Maaike Hartjes
12,90 € (Oog en Blik/ De Bezige Bij)
Maaike reist naar Zuid-Afrika en brengt in haar nieuwe strip een reisverslag over
een land vol extremen. Grappige, leuke en bange momenten… AANRADER!!!
Terug naar Johan
Michiel van de Pol
17,50 € (Oog en Blik/ De Bezige Bij)
Een aanstekelijke strip over vriendschap en de problemen die het volwassen
worden met zich meebrengt.

De meesterspion
Isabel Kreitz
19,90 € paperback ( Oog en Blik/ De Bezige Bij)
Een spannende graphic novel over Richard Sorge, Stalins geheim agent op de
Duitse Ambassade in Tokio. In 1941 voorspelde hij bijna op de dag af de invasie
van de Duitse Wehrmacht inde Sovjet-Unie, maar zijn waarschuwingen werden
genegeerd. Isabel Kreitz zet een verhaal neer in stijlvolle crayon-tekeningen!
Pampa
Carlos Nine en Jorge Zentner
29,95 € hardcover ( Sherpa)
Een Argentijnse western dat zich afspeelt in de oneindige grasvlaktes van
Argentinië. Een landschap dat niet bepaald wordt door de weinige mensen die er
verblijven, maar door zijn enorme natuurkrachten. Deze strip heeft grafisch het
eerder kunstzinnige aspect dat doet denken aan ‘Het geluid van Rijp’ ( Mattotti).

Vreemde liefde 2.
Jouvray – Presle
18,95 € hc (Uitgeverij L)
Een aangrijpend toekomstverhaal in de sfeer van Stanley Kubricks Dr Strangelove.
Getekend door de makers van Lincoln
Sharaz-De
Sergio Toppi
34,95 € hc (Sherpa)
De eerste verhalen van 1001 nacht, opgetekend in vaak paginagrote zwart wit
decoratieve tekeningen, met veel schaduwen en arceringen.
Ik, God en mijn Oma
Edith kuyvenhoven
11,95 € sc (Catullus)
Edith en haar zusje gaan nog één keer op bezoek bij hun oma. Het huis waar ze
vroeger kwamen als kind ruikt nog steeds hetzelfde... Edith volgde een opleiding
grafische vormgeving en is nu striptekenaar.Zij tekende hiervoor alles in zwart
potlood. Deze strip heeft een bepaald schattigheidsgehalte dat vaag doet denken
aan het werk van Maaike Hartjes en Barbara Stok. ZEER LEUKE NIEUWKOMER!!!
Edith signeert haar strip op vrijdag 18/06 in De Stripkever!!!!
Claudia Vampierridder 3. Rode opium
Tacito – Mills
6,99 € sc (Prestige)
Polderburka’s
Peter de Wit
9,90 € hc (Harmonie)
Verborgen onder hun burka geven zij nuchter en met veel humor hun mening over
religie, Nederland, en de onderdrukking van de vrouw…
Flo 4. De dagelijkse druk
Floor de Goede
9,95 € sc (Catallus)

-

MANGA Engelstalig –

Gantz vol 10.
Hiroya oku
12,99 € sc (Dark Horse)
Saturn Apartments 1.
Hisae Iwaoka
12,99 € sc (Viz)
Ergens in een verre toekomst, hebben de mensen de aardbol verlaten, en is het
aardoppervlak enkel nog voor de natuur voorbehouden. Mensen wonen nu in een
gigantisch ringstructuur rond de aarde. De bovenste verdieping (die dus ook het
meeste natuurlijke zonlicht vangt) is voor de rijkeren, en de onderste verdieping
voor de armsten. Mitsu is een kleine jongen, die de job van zijn gestorven vader
overneemt. De gevaren als ruitenwasser van de buitenramen zijn niet gering,
maar geven hem ook een zicht op aarde, en een inkijk op de verschillende
appartementjes... Mooi en pakkend verhaal, in de stijl van Solanin (Asano)
Blade of the Immortal ARTBOOK
Hiroaki Samura
29,99 € hc (Dark Horse)
Bundel van prachtige paginagrote tekeningen in potlood, penseel of kleur
Negima vol 26
Akamatsu
10,99 € sc (Dell Rey)
World of warcraft – shadow wine vol 1
World of warcraft – Mage
Knaak – Hwan Kim - Kawakami
12,99 € sc (Tokyopop)
20th century boys vol 8
Urasawa
12,99 € sc (Viz)
-

ENGELSTALIG –

Scalped vol. 6: The gnawing
Aaron – Guera
14,99 € sc (DC-Vertigo)
Aanrader!

Air vol.3 : Pure land
Wilson – Perker
12,99 € sc (DC-Vertigo)
Aanrader!
Cowboy Ninja Viking vol.1
Lieberman – Rossmo
17,99 € sc (Image)
Batman – Long Shadows
Winick – Benes - Bagley – Hunter
19,99 € hc (Dc)
Anita Blake – the laughing corpse vol 3
Laurell K Hamilton - Lim – Ruffner – Booth
19,99 € hc (marvel)
Spider-woman : Agent of S.W.O.R.D
Brian Michael Bendis – Maleev
29,99 € hc (Marvel)
- AKTIVITEITEN In samenwerking met Bries uitgeverij een nieuwe
signeeraktie op vrijdag 11/06 van 15.00 u. – 17.30 u.
Auteurs die zullen signeren in De Stripkever:
- Olivier Schrauwen (My Boy) : De man die zijn baard liet groeien.
- Reinhard (Just,Hunker Bunker 1): Hunker Bunker 2.
- Paquet (Yume, Over naar jou: Playin‘, smilin’ , fightin’, cookin’.
BE THERE!

Ook een week later, op Vrijdag 18 juni,
Zal er een signeeractie plaatsvinden, en wel van Edith Kuyvenhoven, met
haar nieuwe leuke strip ‘Ik god en mijn oma’
Edith en haar zusje gaan nog één keer op bezoek bij hun oma. Het huis
waar ze vroeger kwamen als kind ruikt nog steeds hetzelfde...Edith
volgde een opleiding grafisch ontwerp en nu is ze striptekenaar. Dit is
haar eerste graphic novel. Zij tekende hiervoor alles in zwart potlood.
Deze strip heeft een bepaald schattigheidsgehalte dat vaag doet denken
aan het werk van Maaike Hartjes en Barbara Stok.
Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
015/21.76.05
Stripkever@skynet.be
BEZOEK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: www.stripkever.be
Openinsuren:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

