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Moulinsart en Casterman  
in samenwerking met Train World

hebben het genoegen u uit te nodigen op de persconferentie  
van de lancering van

HET EERSTE AVONTUUR VAN KUIFJE  
Kuifje in het land van de Sovjets in kleur

Op maandag 9 januari 2017 om11u 
Afspraak in het treinstation Brussel-Zuid ter hoogte van de Kuifje-fresco,  

tussen 9u30 en 10u. Toegang naar de Sovjets-trein vanaf 10u,  
aankomst in het station van Schaarbeek om 10u30

U krijgt ter plaatse een toegangsbadge overhandigd.

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk 

Gelieve uw aanwezigheid voor 3 januari via e-mail te bevestigen aan Viviane Vandeninden : 
https://goo.gl/forms/EUTQ7VXqwrqAGqUi1
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Dit eerste Kuifje-avontuur, getekend in 1929 en nu ingekleurd,  
verrast door zijn nieuwe en moderne leesbaarheid.

De energieke Kuifje, toen al blakend van enthousiasme, krijgt zijn definitieve fysieke gestalte  
als hij wegraast in een krachtige bolide met open dak.  

Om extra nadruk te leggen op de hoge snelheid, laat Hergé zijn kuif omhoog waaien… voorgoed.
De jonge auteur is dan 21 en volgde nooit tekenles.

Toch twijfelde hij er niet aan net een held gecreëerd te hebben,  
die tijdens zijn vierentwintig avonturen universeel en mythisch zal worden.

- HERGÉ -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE
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Dit eerste Kuifje-avontuur, dat werd getekend in 1929 en nu is ingekleurd, 
doet verrassend modern en leesbaar aan. Kuifje, die al blaakt van enthousiaste energie, 

krijgt zijn definitieve fysieke gestalte als hij weg raast in een bolide met opvouwbaar dak. 
Om extra nadruk te leggen op de hoge snelheid, laat Hergé zijn kuif omhoog waaien... voorgoed.

De jonge auteur is dan 21 en volgde nooit tekenles. 
Maar hij heeft net een held gecreëerd die in de loop van zijn vierentwintig 

avonturen universeel en mythisch zal worden.
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