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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

FREEK DE JONGE BEZOEKT DE STRIPDAGEN 2009 
 

Amsterdam, 17 september 2009 
 
Op zaterdag 26 september bezoekt theaterpersoonlijkheid Freek de Jonge De 
Stripdagen in Houten, het grootste jaarlijkse festival op het gebied van het 
beeldverhaal in de Benelux. Hij zal daar op de stand van het vakblad Stripschrift van 
14-16 uur zijn jongste boek – De komiek – signeren dat recent in stripvorm 
verscheen. Tekenaar Dick Matena – die eerder De avonden en Kort Amerikaans 
'verstripte' en nu De komiek omwerkte tot een 'grafische roman' – schuift 
hoogstwaarschijnlijk ook aan. 
 
'De komiek was in 1980 de eerste solovoorstelling van Freek de Jonge en maakte 
hem tot wie hij nu is: Nederlands belangrijkste theatervernieuwer', aldus zijn uitgever 
Augustus. 
 
 
Stripschrift 
Stripschrift is al sinds 1968 hét informatieblad op het gebied van strips. 
 
Het Stripschap en De Stripdagen 
De Stripdagen worden jaarlijks georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands 
centrum voor belangstellenden in strips. De doelstelling van deze vereniging is de 
promotie van het beeldverhaal in al haar facetten. De Stripdagen wordt voor de 41e 
keer georganiseerd en voor de 36e keer reikt Het Stripschap de Stripschapprijs uit. 
Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
___________________________________________________________________ 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Beeldmateriaal van De Stripdagen – waaronder het Officieel Programmaboek 2009 – is beschikbaar 
in onze virtuele persmap op www.stripdagen.nl/2009 
 
Voor ander beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De Stripdagen 2009 kunt u contact 
opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De Stripdagen, via info@stripdagen.nl of 010-
2201063 / 06-22408450. 
 
Meer info: www.destripdagen.nl 


