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KUIFJE IN HET LAND VAN DE SOVJETS
IN KLEUR
HERGÉ - DE AVONTUREN VAN KUIFJE

- HERGÉ -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

Dit eerste Kuifje-avontuur, dat werd getekend
in 1929 en nu is ingekleurd,
7
7
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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Van donderdag 22 december tot maandag 23 januari
Schrijf- en fotowedstrijd
Donderdag 29 december
Verschijning van de voorpagina van de Petit Vingt-et-unième
Van maandag 2 tot vrijdag 6 januari
Kuifje vertrekt naar Moskou
Donderdag 5 januari
Digikrant over Kuifje in het land van de Sovjets

Zondag 8 januari
Kuifje in het Hergé Museum
Woensdag 11 januari
De ingekleurde versie van Kuifje in het land van de Sovjets
ligt in de boekwinkel
casterman
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Zaterdag 7 januari
Operatie Kuifje en Bobbie op de Grote Markt van Brussel
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KUIFJE OP DE GROTE MARKT VAN BRUSSEL
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DE AVONTUREN VAN KUIFJE

ter gelegenheid van de verschijning van

KUIFJE IN HET LAND VAN DE SOVJETS
Dit eerste Kuifje-avontuur, dat werd getekend
in 1929 en nu is ingekleurd,
7
7
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.

IN KLEUR

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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14 uur
Aankomst van Kuifje op station Brussel-Centraal
Rit in een Amilcar naar de Grote Markt van Brussel
14.30 uur
Aankomst van Kuifje op de Grote Markt van Brussel
15.00 uur
Kuifje verschijnt op het balkon van het Brusselse stadhuis
15.30 uur
Selectie van de winnaars van Operatie Kuifje en Bobbie
16.00 uur
Vertrek in een Amilcar naar Kunstgalerie Tintin©Hergé op de Grote Zavel

16.45 uur
Receptie
17.30 uur
Einde
Meer info op www.Tintin.com
casterman
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16.30 uur
Aankomst van Kuifje in de galerie
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KUIFJE IN HET HERGÉ MUSEUM
HERGÉ - DE AVONTUREN VAN KUIFJE
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DE AVONTUREN VAN KUIFJE

ter gelegenheid van de verschijning van

KUIFJE IN HET LAND VAN DE SOVJETS
IN KLEUR

Dit eerste Kuifje-avontuur, dat werd getekend
in 1929 en nu is ingekleurd,
7
7
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.

KUIFJE IN HET LAND VAN DE SOVJETS

N001
ISBN 978-90-303-7198-4

9:HSTANA=X\V^]Y:

CastermanlogoR.pdf

1

11/10/16

12:07

11.00 uur
Aankomst van Kuifje bij het Hergé Museum
11.00 uur
Bezoek aan het museum
14.00 uur
Lezing met presentatie van de reis, van het inkleurproces
15.00 uur
Feesttaart

© Hergé-Moulinsart 2016

16.00 uur
Einde

Meer info op www.Tintin.com
casterman
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TINTIN À TRAIN WORLD
HERGÉ - DE AVONTUREN VAN KUIFJE

- HERGÉ -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

ter gelegenheid van de verschijning van

Dit eerste Kuifje-avontuur, dat werd getekend
in 1929 en nu is ingekleurd,
7
7
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.

KUIFJE IN HET LAND VAN DE SOVJETS

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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9.30 –10.00 uur
Ontvangst van genodigden en pers
10.21 uur
Vertrek van de Siemens-trein in Kuifje-outfit
10.33 uur
Aankomst op station Schaarbeek
10.45 uur
Familieportret met Kuifje voor de Loch Lomond-wagen
11.15 uur
Persconferentie in de Lokettenzaal in het bijzijn van o.a.
Charlotte Gallimard, Nick Rodwell, Didier Platteau, Michel Bareau
11.45 uur
Interview met de diverse sprekers

12.45 uur
Start van het bezoek aan Spoorwegmuseum Train World
14.59 uur
Vertrek met de Siemens-trein in Kuifje-outfit naar station Brussel-Zuid
Meer info op www.Tintin.com
casterman

15.20 uur
Aankomst op Brussel-Zuid – Einde
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12.00 uur
Lunch

