MAART 2011
Nieuwsbrief II
-

NEDERLANDSTALIG –

Ythaq 8. De spiegel van de schijn
Arleston – Floch
8,90 € sc – 16,95 € hc (Uitgeverij L)
Voorlaatste deel. Wie zal het monsterlijke galactische spel overleven?
Slhoka 1. Het vergeten eiland
Godderich – Floch – Lyse
12,95 € hc (Uitgeverij L)
Slhoka is een gevechtspiloot. Als zijn gevechtsvliegtuig crasht op de wereld LinkArchoide, waar mens en natuur in harmonieus evenwicht verkeren worden hij en
zijn kameraad liefdevol opgenomen in de samenleving van de Gouden, een volk
met speciale gaven. Maar de vrede is van korte duur…
Van de tekenaar van Ythaq! (eerste 2 delen vroeger reeds verschenen bij Blitz)
Hasta la Victoria 2. Cubaanse mambo
Casini
19,99 € hc (Saga)
Kroniek der Barabaren 2. De wet van de vikingen
Mitton
7,99 € sc (Saga)
Van de auteur van Vae Victis
Oekaze 3. Wapenbroeders
Oekaze 4. De lange rokade
Espinosa – Stoffel – Brahy
19,99 € hc (Saga)
-

IN DE KIJKER –
Babygloss – babys eerste verhaaltje
La fee verte – Sabrina Marchal
14,70 € hc (ecologische druk met plantaardige inkt)
Kom mijn lieve schattemuis, en dans met mama door het
hele huis… Korte lieve doe-rijmpjes worden vergezeld van
de allermooiste tekeningen. Door La fee verte (bekend van
haar hangertjes en broches, eveneens hier te koop.
Meer info: http://www.lafeeverte.be/

Chico & Rita
Mariscal – Trueba
29,90 € hc (Oog en blik – Bezige bij)
Chico is een veelbelovende pianist. Rita is een knappe zangeres met een zeer
bijzondere stem. Samen willen ze hun dromen waarmaken. Om hogerop te komen
trekken ze naar New York en Las Vegas. Hun relatie is turbulent en neemt in elke
stad andere vormen aan; soms is ze zwoel als de tango, dan weer wispelturig als
de jazz, maar altijd meeslepend en kwellend als een Latijns-Amerikaanse bolero.
(ook de animatiefilm won verschillende prijzen)
Barst
Marmus
23,00 € sc (Bries)
Een mislukte relatie en een nieuwe verliefdheid, stoorzenders in de klas, een
demente moeder… het leven gaat niet altijd over rozen
De avonturen van Razor 1. De rechtvaardige rechters
Yann Gevuld
13,95 € hc (YG promoties)
Zaken en werk
Peter van Straaten
6,95 € hc (Van Gennep)
U straal
Edgar P Jacobs
39,95 € hc (L’age d’or)
Oorspronkelijke uitgave van de bekende Blake en Mortimer strip zoals die destijds
in het weekblad bravo was verschenen.
- ENGELSTALIG –

Takio
Bendis – Oeming
9,95 € hc (icon)
Van de maker van Powers,…
Wildcats 3.0 year two
Casey – nguyen – Phillips – Ferry – Rouleau
24,99 € sc (Dc)

Batman beyond – Hush Beyond
Beechen – Benjamin – Stanisci
14,99 € sc (Dc)
Amazing spiderman – Grim hunt
Joe Kelly – Van Lente – Dematteis – Jiminez – …
14,99 € sc (Marvel)
- OP STAP –
Deze week nog tot en met 13 maart loopt het jaarlijkse Anima festival in
het flagey-gebouw in Brussel. Zeker de moeite om eens wat minder voor
de hand liggende, en nochtans vaak pareltjes van tekenfilms te zien. Ook
van eigen bodem zullen Randall C (Slaapkoppen) en Brecht Evens (Ergens
waar je niet wilt zijn) op zaterdagavond een tekenbattel doen op groot
scherm, begeleid door een Dj…
Meer info: http://anima2011.eu/

Ook is er nog een reuzegrote manga-beurs Made in Asia in het verschiet,
met o.a. als eregasten Hiroki Kanno (Full Metal Alchemist) en Nobuhiro
Watsuki (Kenshin). Dit gaat door op 18,19 en 20 maart in de expo-hallen
van Brussel
Meer info: http://www.madeinasia.be/nl/

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
www.stripkever.be
Openinsuren
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

