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Programma van het BD Comic Strip Festival en de nieuwe 
reuzenballonnen bekend 

Het BD Comic Strip Festival neemt de Tour & Taxis-wijk in van 9 tot 11 september. Er staan 
heel wat verrassingen op het programma. Dat is dit jaar trouwens rijkelijk gevuld met 
tentoonstellingen, ontmoetingen, signeersessies en animaties. Ook van de partij zijn de 
onvermijdelijke reuzenballonnen. Die worden verspreid over de hele wijk. Er zijn twee 
nieuwe ballonnen bij, een van Naruto en een van Marsupilami. Alles is aanwezig om jonge 
en minder jonge fans van de negende kunst een onvergetelijk feest te bezorgen.     

Van 9 tot 11 september staat de negende kunst centraal in Brussel met het BD Comic  Strip 
Festival. Een nieuwe naam voor het grote stripfeest dat zijn comeback maakt na corona. 
Tijdens de pandemie werd het evenement aangepast. Dit jaar krijgen we een volwaardige 
editie met animaties, signeersessies, ontmoetingen en de onvermijdelijke reuzenballonnen. 
Dit alles in het prachtige en indrukwekkende kader van Tour & Taxis. Een must voor 
stripfanaten.  

Een overzicht van het programma   

De expo’s 

Tijdens het BD Comic Strip Festival lopen er verschillende tentoonstellingen in de Tour & 
Taxis-wijk maar ook in het Belgisch Stripcentrum.   

Stripmuseum   

De Hoebashow!  

Diep in de jungle van Palombië schuilt een schepsel dat de harten van heel wat generaties 
stripliefhebbers veroverde. In de stripgeschiedenis zijn er maar weinig nevenpersonages die 
zoveel sympathie opwekken als de Marsupilami. Noem hem gerust een moderne held. 
Marsupilami is tegelijk sterk en breekbaar, grappig en onbevangen. Hij beschermt zijn familie 
maar ook zijn woud. Dit jaar viert hij zijn 70ste verjaardag. Voor die gelegenheid duiken we in 
de wereld van de mensen die hem creëerden en in leven hielden. Het is een hommage aan de 
lach in geel en zwart. De tentoonstelling laat je letterlijk en figuurlijk de eerste stappen zetten 
in de kleurrijke en betoverende wereld van Marsupilami.   

Van 08/09/2022 tot 15/01/2023.   



 

 

   

Naruto. Het ninjafenomeen.    

De manga Naruto werd in 1999 in Japan in het leven geroepen. Het werd een instant succes. 
Sindsdien is zijn populariteit blijven groeien. Intussen is Naruto de op twee na best verkochte 
manga ter wereld. Twintig jaar geleden werd de reeks vertaald naar het Frans. Om die 
verjaardag te vieren, is er in het Stripmuseum een tentoonstelling rond het werk van Masashi 
Kishimoto. De expo nodigt je uit om de hoogtepunten uit de avonturen te beleven en de 
sterkten van deze cultreeks te (her)ontdekken.    

Van 08/09/2022 tot 13/11/2022    

Tour & Taxis   

Goldorak (Bajram, Dorison, Cossu, Sentenac, Guillo)   

Zomer 1978. Een gigantische Japanse robot bestormt de televisie en dringt de verbeelding 
van kinderen binnen. De robot is overal, op speelplaatsen, in speelgoedwinkels, in 
krantenwinkels, op mosterdpotten... Zijn naam? Goldorak !  Sommige van de kinderen van 
1978 zijn inmiddels bekende stripauteurs geworden. Maar hun jeugdhelden zijn ze nooit 
vergeten.  Met de goedkeuring van Gō Nagai, de Japanse schepper van Goldorak, begonnen 
vijf auteurs aan een waanzinnig avontuur: een laatste deel toevoegen aan de cultsaga. 
Actarus, Venusia, Alcor, Phenicia, maar ook de indringers van Vega en hun angstaanjagende 
Golgoths maken hun heroptreden in dit deel. De tentoonstelling was te zien in Angoulême en 
Parijs en houdt een weekend halt in Brussel. Op het programma staat een honderdtal platen, 
uitvergrotingen en reproducties. Zo kan het publiek zich onderdompelen in het universum 
van deze laatste episode van Goldorak.   

Gratis expo van 09/09/2022 tot 11/09/2022   

Renée (Pieter de Poortere)   

Ontdek Brussel en het werk van René Magritte!  Het album Renée laat je kennismaken met de 
diversiteit van Brussel. Het hoofdthema van deze kleurrijke citytrip is het werk van de 
beroemdste surrealistische schilder van België, René Magritte. Elke bladzijde is een 
verwijzing naar het werk van Magritte. Nu eens subtiel, dan weer heel expliciet. Je stoot er 
ook op heel wat bekende Brusselaars zoals Toots Thielemans, Hergé, Vincent Kompany, 
Jean-Claude Van Damme, ...  Een must voor alle Brusselaars! In de tentoonstelling ontdek je 
de tekeningen op ware grootte. Hierdoor ga je ongetwijfeld het talent en de precisie van de 
auteur nog meer waarderen.   

Gratis expo van 09/09/2022 tot 11/09/2022   



 

 

  

Chez Marylène, la frite est belle (Anne Simon)   

"Chez Marylène, la frite est belle" is een ludieke tentoonstelling die de belangrijkste thema's 
van Les Contes du Marylène van Anne Simon aansnijdt. Dat zijn feminisme, kritiek op het 
kapitalisme, het patriarchaat en de mechanismen van de macht.  De expo neemt je mee op 
reis door de 5 delen van de reeks: La Geste d'Aglaé, Cixtite Impératrice, Boris l'Enfant Patate, 
Gousse & Gigot en L'Institut des Benjamines. Zo geraak je helemaal in de sfeer van het land 
van Marylène. Wie woont er allemaal? Wat gebeurde er vroeger? Het zit allemaal vervat in het 
eigenzinnige, feestelijke en kleurrijke universum van Anne Simon.  

Gratis expo van 09/09/2022 tot 11/09/2022  

De reuzenballonnen  

Ook de fameuze reuzenballonnen zijn van de partij op het BD Comic Strip Festival. Ze zijn 
overal in de Tour & Taxis-wijk te bewonderen.  Dit jaar zullen twee nieuwe ballonnen met de 
helden Naruto en Marsupilami hun opwachting maken.   

Signeersessies   

Geen stripfestival zonder signeersessies! Heel wat bekende auteurs zullen erbij zijn om de 
trouwste stripfans zeker niet teleur te stellen. In totaal staan er op Tour & Taxis zo’n 200 
signeersessies op het programma. Alle details komen in de loop van de komende weken op de 
festivalwebsite.    

Ontmoetingen en events   

Uitgeverijen en auteurs stelden een programma samen met heel wat ontmoetingen rond 
striphelden, actuele thema's of trends in de stripwereld zoals burgerstrips en het LGBTQIA+-
thema. En dat is nog niet alles! Ook zullen er tijdens het festival tal van leuke activiteiten voor 
jong en oud worden georganiseerd.   

Het internationaal paviljoen  

België is bijzonder trots op zijn stripverleden. Maar er zijn veel landen die kunnen prat gaan 
op een interessante stripcultuur. In het Internationaal paviljoen maak je kennis met de 
negende kunst in een aantal andere landen.  

 

 



 

 

De Atomiumprijzen 

Het maken van strips is de jongste jaren een hachelijke onderneming geworden. Voor 
professionele auteurs is het vaak niet makkelijk om met beeldverhalen de kost te verdienen. 
Daarom reikt de Brusselse overheid al meer dan vijf jaar de Atomiumprijzen uit. Dat gebeurt 
telkens in het kader van het Brussels stripfeest. Het gaat vooral om geldprijzen. Die moeten 
ervoor zorgen dat de winnaars hun werk kunnen financieren. De prijsuitreiking gebeurt dit 
jaar op 9 september. Er worden 9 prijzen uitgereikt in het kader van het BD Comic Strip 
Festival voor een totaalbedrag van meer dan 95.000 euro.  

Meer informatie over de verschillende activiteiten en de Atomiumprijzen vind je op 
bdcomicstripfestival.brussels   (website wordt geregeld bijgewerkt)  

Perscontacten: Noémie Wibail, +32 490 49 43 84, n.wibail@visit.brussels 

 


