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EXTRA NIEUWSBRIEF: FOTOVERSLAG VAN DE BOEKPRESENTATIE

Dit is hotel het Paviljoen bovenop de Grebbeberg. Hier werd in mei 1940 zwaar gevochten. Het hotel
werd helemaal verwoest en na de oorlog weer opgebouwd en is nu een bloeiende zaak.

 

 

Deze middag vindt hier een belangrijke
gebeurtenis plaats. De presentatie van een
stripboek!
In de hal staat al een inzage-exemplaar met
daaromheen een kleine tentoonstelling van de
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daaromheen een kleine tentoonstelling van de
ontstaansgeschiedenis van de strip.

 

 

13.00 uur. In de zaal luisteren zo’n 80
volwassen belangstellenden en 20 kinderen
van groep 7 en 8 ademloos naar het verhaal
van stripmaker Hennie Vaessen. „Voor je
begint te tekenen, maak je eerst een
storyboard."

 

 

 

„Let op de kleur. Kleur is heel belangrijk. Het
geeft de emotie weer en vertelt als het ware het
verhaal."

 

 

 

Dan is het tijd voor burgemeester Hans van der
Pas van de gemeente Rhenen om het eerste
boek in ontvangst te nemen.
„Hartelijk dank.” „Graag gedaan."

 

 



 

 

 

Hennie deelt de eerste boeken uit aan de
schoolgaande jeugd (goed lezen, jongens) en
de verzamelde pers maakt foto’s.

 

 

 

Er wordt driftig gelezen.

 

 

 

In de hal is ondertussen een signeersessie. De
heer rechts is een oude bekende. Voormalig
uitgever Ton de Jong van PrimaMedia.

 

 

 

 

 

 

Tenslotte is er nog de opening van de
tentoonstelling in het hotel. Dit is het pronkstuk.
De cover opgeblazen tot  70 bij 90 centimeter.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot 1 juni.



 

 

Maandag, 23 maart 2015. Hennie doet het
allemaal nog eens dunnetjes over. Hij bezoekt
de scholen van Rhenen voor een workshop en
om boeken uit te delen. Hier de Ericaschool.
De kinderen zijn enthousiast en het is een
groot succes. 

 

Foto’s: Huub Vaessen, Bert Rietberg, Leo
Schoonhoven. Lex Mulder

Agenda
7 maart Stripdagen Gorinchem, (de nieuwe uitgave is nog niet te koop, wel inzage in tekeningen

en inschrijven)
20
maart Verschijning Stripboeken "Strijd om de Grebbeberg" en "Slag om de Grebbeberg"

21
maart

Signeersessie Hennie Vaessen bij Stripboekhandel De Noorman, Arnhem, 13:00 tot
16:00 uur

2 mei Signeersessie Hennie Vaessen Readshop Doorwerth, 12:00 uur
3 mei Strips op de Markt, Gouda
9 mei Signeren Hijman Ongerijmd, Arnhem, 13:30-15:30 uur
16-17
mei Militracks, Overloon

30-31
mei Weekend van het oorlogsboek, Oosterbeek

Niet meer geïnteresseerd? Veilig uitschrijven
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Wijzig uw inschrijving
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