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Hoeba! Hoeba! Het stripfeest keert terug onder een nieuwe naam.
Na twee bijzondere edities vanwege corona is er opnieuw een groot stripfeest in Brussel. Het
festival vindt plaats van 9 tot 11 september. De terugkeer van het stripfeest wordt gevierd met
een nieuwe naam, het BD Comic Strip Festival. En dat is nog niet alles. Het festival verandert
ook van setting en zal zijn tenten opslaan in het sublieme Gare Maritime en in de sheds van Tour
& Taxis. Special guest van het BD Comic Strip Festival is niemand minder dan Marsupilami.
Van 9 tot 11 september staat Brussel helemaal in het teken van de negende kunst. Met de nieuwe
naam BD Comic Strip Festival neemt het stripfeest afscheid van de formules van de jongste jaren.
Toen moest het festival zich opnieuw uitvinden vanwege de coronacrisis. De nieuwe naam luidt ook
de terugkeer in van de animaties, signeersessies, conferenties en de onvermijdelijke
reuzenballonnen.
Een grote naam op de affiche
Niemand minder dan Marsupilami siert de affiche van het BD Comic Strip Festival. De Marsupilami
is het bekende fictieve beest dat in 1952 door André Franquin werd gecreëerd. Het viert zijn 70e
verjaardag op het BD Comic Strip Festival. De festivalaffiche is een prachtig ontwerp van de
Belgische tekenaar Renaud Collin. Met een expo, een ballon en meerdere animaties is er geen
ontsnappen aan de Marsupilami. Het dier zal het hele weekend rondstuiteren tijdens het festival.
Tentoonstellingen, signeersessies en animaties
Het BD Comic Strip Festival vindt niet alleen plaats in de Gare Maritime. Ook in de loodsen van Tour
& Taxis en in het Belgisch Stripcentrum zijn er verschillende tentoonstellingen. Een ervan is gewijd
aan de bekende robot Goldorak. Ook mangaheld Naruto krijgt zijn eigen expo. De uitgeverijen zijn
opnieuw van de partij met exclusieve signeersessies en animaties voor jong en oud. Ook de
reuzenballonnen van stripfiguren zijn er weer. Die vind je overal verspreid over de Tour & Taxis-site.
Voor wie houdt van ontdekkingen is er het internationaal paviljoen.
De winnaars van de Atomiumprijzen 2022 worden op 9 september bekendgemaakt
Voor stripmakers is het de jongste jaren moeilijk geworden om te kunnen leven van hun passie.
Daarom reikt de Brusselse overheid al meer dan vijf jaar de Atomiumprijzen uit. Dat zijn
onderscheidingen die stripauteurs een duwtje in de rug geven en waarmee ze hun werk kunnen
financieren. Jaarlijks worden ze uitgereikt tijdens het Brusselse stripfeest. Dit jaar worden in het
kader van het BD Comic Strip Festival 9 prijzen uitgereikt voor een totaalbedrag van meer dan
100.000 euro.
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten en de Atomiumprijzen, check
bdcomicstripfestival.brussels (website wordt geregeld bijgewerkt)
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