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Heb ik wat met strips? Nou, niet dat ik ze stuklees, verzamel of voor een nieuwe release van de bank 
spring. Ken ik zelf mensen die strips maken? Dat dan weer wel, het heerst nogal in mijn 
vriendenkring, net zoals jongens met platen. En gek genoeg zijn die jongens met platen ook  vaak 
verslingerd aan strips.  Dat ik dan toch geen fervent liefhebber ben? Daar heb ik het brein niet voor, 
dat kijken en lezen tegelijk.  Maar m’n ogen uitkijken op de illustraties op zoiets als de 
KunstStripbeurs, dat gaat me moeiteloos af. 
 
En je ogen uitkijken: dat ga je zeker doen. Met vijf-en-vijftig verschillende makers met net zoveel 
verschillende stijlen is dit bijna een uitje voor het hele gezin, hoewel niet elke maker die gedachte zal 
omarmen.  Wat opvalt is dat steeds meer deelnemende kunstenaars hun werk vormgeven voorbij 
het platte vlak van een boek of een print. Je vind hun werk terug op gebruiksvoorwerpen als tassen 
en servies. Leuk èn handig! Check de producten van T-Tas gemaakt uit hergebruik van ‘event 
banners’ van  werk van Turkartoon en -jawel-  HAFF banners, of het servies van Rob van Barneveld 
dat zeker niet voor de poes is of gun iemand een wijndoos uit de altijd prachtige stand van Utrechts 
fabrikaat/Niels de Hoog . Het is hier goed kado shoppen mensen en alles vriendelijk geprijsd. 
 
Denk je dat je kunststrippend Nederland nu wel kent? Kijk dan zeker even op de verhoging achterin 
de kerk bij de jongens en meisjes van Artez en HKU Media voor een indruk van wat de nieuwe 
lichting gaat brengen. 
 
En heb je altijd zelf al willen leren tekenen? Kom dan om 14:30 uur naar de Wobbyclub Masterclass 
in de kruiskapel en een klein half uurtje later ben jij misschien de nieuwste kunststripmaker. Wobby 
staat met een eigen stand naast de kapel en is sowieso een club waar je lid van wilt worden met hun 
risograph gedrukte blad. Dit wordt helemaal de hype. 
 
Met nog veel meer presentaties, als laatste om 16:00 uur de uitreiking van de StripGrafiekPrijs.  
Alleen vandaag tot 17:00 te zien! Dus kom nu van die bank af en zie voor € 3 mooi werk en ontmoet 
de maker, ze zien u graag. 
 
Meer info? Check: Kunststripbeurs op facebook of kunststripbeurs blogspot 
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