FEBRUARI 2014
Nieuwsbrief I

BESTEL NU VIA ONZE NIEUWSBRIEF EN KRIJG JE STRIPS
THUISGESTUURD !!!
-

Stuur een mail met je bestelling en adresgegevens
Wij vullen je klantenkaart in, zo kan je steeds na 12 bestellingen een korting bekomen
Je ontvangt van ons een mail met de overschrijvingsgegevens
Na ontvangst wordt je pakket onmiddellijk verzonden!

Portkosten:
België:
-

Tot 2 Kg: € 6,40
Tot 10 Kg: € 8,30

Nederland:
-

Tot 2 Kg: € 8,30
Tot 10 Kg: € 11,20

-NIEUWE OPENINGSURENDE STRIPKEVER HEEFT IN 2014 NIEUWE OPENINGSUREN!!!! :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag, vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN

- SIGNEERSESSIE -

OP ZATERDAG 15 MAART VANAF 14.00u. SIGNEREN SERGE BAEKEN MET ‘SUGAR’
EN PHILIP PAQUET MET DANSEN,DRINKEN,BETALEN HUN STRIPS IN DE
STRIPKEVER!!! WEES ERBIJ, KOOP NU AL JOUW EXEMPLAAR….
- NEDERLANDSTALIG SUGAR – Leven als kat.
€ 16.95- HC met stofwikkel (Blloan)
Serge Baeken
Baeken creeërde een prachtig stripboek over het leven van een kat, door de ogen
van een kat! Voordien verdiende Serge zijn strepen reeds met mooie illustratieve
strips als ‘Fast Forward’ , ‘Shuffle’ en ‘50/50’. Hij won de debuutprijs op Strip
Turnhout en werd er al snel stadstekenaar….

De allerlaatste tijger
€ 19.00- SC (Oogachtend)
Michaël Olbrechts
Af en toe zijn er zo van die debuutstrips uit ons Belgenland die meer dan de
moeite waard zijn! Het verhaal speelt zich grotendeels af in een rode Volvo.
3 broertjes en hun zus zijn samen met ouders op weg naar Nederland voor een
bezoek aan hun overgrootmoeder die in een serviceflat woont in Oosterbeek…
In de wagen ontstaan verhalen dat de familie terugbrengt naar Java in het begin
van de twintigste eeuw.
Met een frisse stijl en prachtige kleuren brengt Olbrechts ons een mooi
familieverhaal. Op naar de achterbank van je wagen om dit te lezen…..

Op zoek naar de tijdvogel 8 – Voor de zoektocht 4. Ridder Bolster
€ 9,50- SC (Dargaud)
Loisel – Le Tendre – Mallié
Het heeft een tijdje geduurd, maar nu is er eindelijk een vervolg van deze
klassebak van Loisel! AANRADER!!

Betoveringen 2.
€ 9,50- SC (Dargaud)
Dufaux – Munuera
Sfeervol nieuw deel van deze sprookjesachtige serie met prachtig tekenwerk van
Munuera ( ‘Fraternity’ , ‘Het teken van de maan’)!

De 7 levens van de sperwer Ninon-cyclus 1. Vijftien jaar later.
€ 12,95 HC (Dargaud)
Juillard – Cothias
Na de eerste 7-delige cyclus ‘De 7 levens van de sperwer’ en de tweede 4-delige
cyclus ‘De wuivende veder’ is er na lange tijd een nieuwe cyclus van deze
historische avonturenklassieker….

Django unchained
€ 24,95- HC (Bloann)
Tarantino – Guéra – Latour
Voor liefhebbers van deze film van Tarantino is er nu ook het gelijknamige
stripverhaal….

De werelden van Thorgal – De jonge jaren 2. Het oog van Odin.
€ 12,95- HC (Le Lombard)
€ 7,50- SC (uitgesteld naar maart 2014!!)
Surzhenko – Yann – Rosinski
Station 16
€ 14,95- HC (Le Lombard – Getekend collectie)
Hermann – Yves Huppen
Met ‘Jeremiah’ zit Hermann misschien wat vastgeroest op een terugkerende
formule. Met ‘Station 16’ scoort hij samen met zijn zoon toch in het opzet!
In een griezelachtige sfeer (geef toe, wat clichématig) leggen beiden een verhaal
bloot over een goedbewaard geheim uit 1955. Nova Zembla, een plek in NoordRusland als proefterrein voor de krachtigste kernbommen uit de geschiedenis ,
wordt in dit deel het decor voor een hoop spanning…AANRADER!!

Hell 1. De vele gezichten van de dood.
€ 9,50- SC (Le Lombard)
Vrancken – Desberg
Harmond Ellmander was ooit een gerespecteerd ridder aan het hof. Nu is hij uit het
koninklijk hof verbannen en moet hij in de achterbuurten van de stad zorgen voor
een vorm van gerechtigheid onder misdadigers….

Sisco 7. De wet van Murphy
€ 7,50- SC (Le Lombard – Derde stroming)
Legrain – Benec

Kid Lucky 2. Lasso Mortale
€ 6,95- SC (Lucky Comics)
Achdé – naar Morris

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 :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag , vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

