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

De Stripdagen verhuist in maart 2011 
naar Gorinchem 

 
 

Amsterdam, 9 december 2010 
 
Doelgroepen: kunst, cultuur, media, jeugd, evenementen 
 
 
In 2011 zal De Stripdagen, het grootste jaarlijkse evenement op het gebied van 
het beeldverhaal in de Benelux, verhuizen naar Evenementenhal Gorinchem. In 
een andere omgeving, maar met een vertrouwde setting en organisatie, kan het 
publiek daar op 12 en 13 maart genieten van al het moois dat de stripwereld 
hen te bieden heeft. 
 
 
Waarom? 
 
De Stripdagen had op de evenementenkalender al tientallen jaren een vertrouwde 
plek in het najaar. In 2011 zal er rond dezelfde periode echter een stripevenement 
worden georganiseerd in het centrum van Breda. Het zou voor de branche, maar ook 
voor de bezoekers, onverantwoord zijn om twee evenementen die zich op dezelfde 
doelgroep richten zo kort na elkaar te laten plaatsvinden. Daarom is besloten om 
De Stripdagen naar het voorjaar te verplaatsen. In Expo Houten, waar het 
evenement al sinds 2005 onderdak had, bleek in het gewenste weekend geen ruimte 
te zijn, dus was het even zoeken naar een nieuwe – goed bereikbare – locatie die 
dezelfde faciliteiten kan bieden aan onze vele duizenden bezoekers. Die locatie is na 
lang speuren gevonden in Evenementenhal Gorinchem. 
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Locatie 
 
In Evenementenhal Gorinchem is ongeveer 6000 m2 ruimte gehuurd, verdeeld over 
drie grote aaneengeschakelde beursruimten – voor uitgevers, stripwinkels, 
smallpress en particuliere handelaars – alsmede twee theaterlocaties en enkele 
kleinere ruimten voor bijvoorbeeld themapresentaties en exposities. 
De Stripdagen zal – samen met het enthousiaste team van Evenementenhal 
Gorinchem – op deze nieuwe locatie alles in het werk stellen om er wederom een 
geslaagd festival van te maken. 
 
 
Vervoer 
 
Evenementenhal Gorinchem is gelegen aan de A15, vlak naast afrit 28 (Arkel). Het 
complex is daardoor goed bereikbaar met de auto, maar ook het OV stopt om de 
hoek. De Stripdagen laat – net als voorheen in Houten – het hele weekend ook nog 
een eigen pendelbus rijden vanaf NS-station Gorinchem, waarmee een deel van het 
publiek netjes voor de deur wordt afgezet en weer opgehaald. 
 
 
De Stripdagen 
 
De Stripdagen wordt in 2011 voor de 43e keer gehouden, en wel op 
zaterdag 12 en zondag 13 maart in Evenementenhal Gorinchem. De Stripdagen is 
al meer dan veertig jaar een jaarlijks terugkerend grootschalig stripevenement. Het 
biedt 6000 m2 stripplezier met striptekenaars, theater, film, stripboekenbeurs en 
-verzamelbeurs, manga, exposities, webcomics, een kinderprogramma, special 
guests, stripboekpresentaties en muziek. Tijdens De Stripdagen worden ook de 
Stripschapprijzen uitgereikt. 
 
 
Thema 
 
Tijdens De Stripdagen in 2011 zal er speciale aandacht zijn voor de grafische 
roman, in al haar facetten. 
 
 
Het Stripschap 
 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen 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. In 2011 reikt Het Stripschap voor de 38e keer de Stripschapprijs uit. Dit 
is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
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Quotes 
 
Voorzitter Meerten Welleman: “De Stripdagen is al vele tientallen jaren het 
visitekaartje van de Nederlandse stripwereld. En dat zal zo blijven met 
Evenementenhal Gorinchem als nieuwe locatie. Na zes mooie jaren in Expo Houten 
verheugen we ons erop om voortaan met De Stripdagen het stripfestivaljaar te 
mogen openen.” 
 
Festivaldirecteur Arco van Os: “De Stripdagen verhuizen naar Evenementenhal 
Gorinchem wordt een mooie uitdaging, zeker omdat we nog maar zo’n 3 maanden te 
gaan hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in dit nieuwe jasje wederom 
niemand zullen teleurstellen, want zo’n verhuizing biedt ook veel nieuwe kansen.” 
 
 

 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Voor meer info kunt u contact opnemen met Meerten Welleman, 
voorzitter van Het Stripschap en Stichting De Stripdagen, 
via info@stripschap.nl / 0255-518012 / 06-21830724, 
of met festivaldirecteur Arco van Os 
via info@stripdagen.nl / 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Onze websites: www.destripdagen.nl en www.stripschap.nl 


