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

 
Het Stripschap presenteert in samenwerking met 
het Gorcums Museum en Stichting De Stripdagen 

de tentoonstelling 
 

Naar de top van Heuvel 
 

 
 

Amsterdam, 8 februari 2012 
 
Stripmaker Eric Heuvel ontvangt op 10 maart tijdens De Stripdagen in Gorinchem de Stripschapprijs 
2012. Voor het eerst in de lange geschiedenis van De Stripdagen wordt de winnaar van de 
Stripschapprijs een tentoonstelling aangeboden op een andere locatie dan De Stripdagen zelf, 
waardoor de tentoonstelling langer open is voor het publiek, dankzij de medewerking van het 
Gorcums Museum. De Stripdagen wordt in 2012 voor de tweede keer georganiseerd in 
Evenementenhal Gorinchem, en wel op zaterdag 10 en zondag 11 maart. Het thema van De 
Stripdagen is 100 jaar Marten Toonder. 
 
Op de tentoonstelling Naar de top van Heuvel volg je aan de hand van zijn originele tekeningen de 
carrière van Eric Heuvel. Je ziet hoe hij in het begin met allerlei stijlen experimenteert, om uiteindelijk 
te kiezen voor de klare lijn, de stijl waarin de geestelijk vader van Kuifje, Hergé, heeft gewerkt. Je volgt 
hem langs zijn successen met de strips January Jones, Bud Broadway, Het geheim van de tijd, de 
educatieve historische strips over de Tweede Wereldoorlog (De ontdekking, De zoektocht en De 
terugkeer) naar... de come-back van January Jones. 
 
Interessant is ook zijn commerciële werk. Voor tal van bedrijven en instellingen heeft Heuvel korte 
strips, posters en illustraties gemaakt. 
 
Naar de top van Heuvel is een eerbetoon aan de gedrevenheid en het vakmanschap van Eric Heuvel, 
winnaar van de Stripschapprijs 2012. 
 
De tentoonstelling wordt op zaterdag 18 februari om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
geopend in het Gorcums Museum door mevrouw Trix van der Torren, wethouder kunst en 
cultuur van de gemeente Gorinchem. 
 
Het Gorcums Museum is gevestigd aan de Grote Markt 17, 4201 GB  Gorinchem. 
Open: t/m zondag 11 maart, dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur, zondag 13-17 uur. Op vertoon van 
de Stripmaatschapkaart 2012, de lidmaatschapkaart voor leden van Het Stripschap, is de 
tentoonstelling tijdens De Stripdagen op 10 en 11 maart GRATIS te bezoeken. 
 
Graag vernemen wij of u bij de opening aanwezig kunt zijn. 
Het is daarom noodzakelijk dat u uw komst bevestigt via info@stripdagen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Directie van het Gorcums Museum 
Het bestuur van Het Stripschap en Stichting De Stripdagen 
Directie van De Stripdagen 



          
 
 

 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Beeld over en van Eric Heuvel staat in hoge resolutie in ons virtuele persarchief van 2012 op 
www.stripdagen.nl/archief 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn daar ook nog te raadplegen.) 
 
Info over het Gorcums Museum is te vinden op www.gorcumsmuseum.nl 
Ook kunt u bellen met Piet Augustijn via 0183-632821. 
 
Voor interviewafspraken, ander beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De Stripdagen 2012 
kunt u contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De Stripdagen, via 
info@stripdagen.nl / 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Voor info over de Stripschapprijzen kunt u contact opnemen met Meerten Welleman, voorzitter van 
Het Stripschap, via info@stripschap.nl / 0255-518012 / 06-21830724, of met commissievoorzitter Ger 
Apeldoorn via 023-5269649 / 06-52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl, www.destripdagen.nl en www.toonderjaar.nl 
 
 


