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- ENGELSTALIG -

Before the Incal
Jodorowsky - Janjetov
44,95 € hc (Humanoids)
Engelstalige, integrale uitgave van ‘De jeugd van John Difool’. Deze reeks speelt
zich af voor de legendarische ‘Incal’ reeks en is een absoluut meesterwerk !
Jodorowsky is verder nog bekend van reeksen als ‘De Technovaders’, ‘Alef Thau’,
‘Megalex’ en “Borgia”. ABSOLUTE AANRADER !
Batman The Dark Night – Golden Dawn
Fich - Fabok
24,99 € hc (DC)
The Crow midnight legends vol.3 – Wild Justice
Prosser - Adlard
17,99 € tp (IDW)
Dan The Unharmable 1
Lapham - Ortiz
19,99 € tp (Avatar)
Heb je een privé detective nodig, een afperser of entertainment voor in de
slaapkamer, dan moet je bij Dan zijn. Hij is van niets bang, logisch ook want hij is
onkwetsbaar… Maar er zit een haar in de boter… In zijn verleden heeft Dan 2
‘ongelukjes’ gehad, en nu zijn die ongelukjes opgegroeid… Bovendien werd hun
moeder vermoord en richten ze zich nu tot Dan. Voor Dan betekent dit de
persoonlijkste zaak uit zijn leven … Van de auteur van ‘Daredevil’, Stray Bullets’,
‘Wolverine’ en ‘Deadpool’.
Spawn Origins collection vol. 17
14,99 € tp (Image)

Ultimate Comics X-Men
Spencer – Barberi - Medina
19,99 € tp (Marvel)
Wolverine and the X-men – Alpha & Omega
Wood – Brooks - Boschi
19,99 € tp (Marvel)
- MANGA -

Soul Eater 12
Ohkubo
11,99 € tp (Yen Press)
ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA – ANIMA

Van 8 tot en met 17 februari 2013 is het weer zover ! Het Internationale
animatiefilmfestival ANIMA gaat van start en brengt voor elk wat wils. De
organisatoren maakten een selectie uit een duizelingwekkende lijst van
inzendingen (meer dan 1000 films) en stelden een sterk programma samen…

Als openingsfilm krijgen we Pinocchio van Enzo D’Alo, naar illustraties van Lorenzo
Mattotti. Mattotti is in de stripwereld ook bekend voor zijn eigenzinnige stijl en
kleurenpalet. Op zijn palmares staan pareltjes als ‘Stigmata’, ‘Brieven uit een
verre toekomst’ en ‘Het geluid van Rijp’.
Verder staan er 4 kortfilms op het programma die gemaakt werden in het kader
van het Franse project ‘La Laboratoire d’images’ dat gekende illustratoren laat
samenwerken met studenten aan de animatiefilmscholen. Onder hen Eric Lambé
(Deux Iles), Pieter De Poortere (Once Upon a Time), Gwenola Carrère (La Chute)
en Steve Michiels (Sacrée Soirée). Allen worden vertoond tijdens de
animeernacht…
Ook voor de Mangafans staat er lekkers op het programma met adaptaties van
Berserk en Asura.
Naast films loopt er ook een tentoonstelling (stop - motion) en er zijn
retrospectieven en workshops voor kinderen.
Kortom, een brede waaier aan genres waarin kwaliteit centraal staat.
Kom proeven van de wereld van animatie, stop-motion en sound design, het loont
zeker de moeite !!! Je kan een GRATiS programmaboekje verkrijgen in De
Stripkever!!

ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE - ACTIE – ACTIE
De Stripkever betaald vanaf nu 1 uur parkeertijd !
Bij aankoop van minimum 50 € krijg je 1 uur gratis parkeertijd bij Inno Parking
Leermarkt, op 100 meter van de winkel.
Hou je parkeerticket bij, geef dit bij je aankopen af in de winkel en ontvang een
stempel !!!
BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN - BESTELLINGEN
Wegens plaatsgebrek vragen wij vanaf nu aan onze klanten om bestellingen
binnen de 30 dagen op te halen in de winkel… Gelieve hier rekening mee te
houden. Bestellingen die niet tijdig opgehaald worden, worden automatisch
geannuleerd…

Bezoek ook onze koffiebar !
Er is de mogelijkheid om een paar drankjes te nuttigen waaronder Carolus
bieren, Duvel, Koffie, Thee en verschillende frisdranken…

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
Openingsuren :Zondag en maandag gesloten
Dinsdag – zaterdag: 10u-18u
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

