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

 
De Stripdagen presenteert 

in samenwerking met Galerie De Etage 
de tentoonstelling 

 

5348 lijnen van Hanco Kolk 
 

 
 

Amsterdam, 27 februari 2012 
 
 
De expositie 5348 lijnen van Hanco Kolk laat een dwarsdoorsnede zien van het werk van 
stripmaker/illustrator Hanco Kolk (1957), bij het grote publiek vooral bekend als de maker van de 
krantenstrip Single, die dagelijks in Algemeen Dagblad en Het Parool wordt gepubliceerd. 
 
Naast deze dagelijks verschijnende strip maakt Kolk hoogst divers werk, zoals de grafische roman 
Van Istanbul naar Bagdad met Arnon Grunberg, de meermalen bekroonde serie Meccano en Tot 
Ziens, Justine Keller met de muzikant Spinvis. 
 
Sinds dit jaar experimenteert Kolk met driedimensionale toepassingen van zijn stijl in de vorm van 
levensgrote draadfiguren waarin de kenmerkende soepele lijn duidelijk te herkennen is. 
 
Voor Galerie De Etage in Gorinchem heeft Kolk een selectie gemaakt uit zijn vrije en toegepaste werk. 
Ook zal op de expositie een voorproefje te zien zijn van zijn nieuwe prentenserie rond Casanova, die 
in juni als printcollectie zal verschijnen. 
 
Voor de eerste 1000 bezoekers van de galerie is ter gelegenheid van De Stripdagen een exclusieve 
ansichtkaart verschenen die er gratis kan worden opgehaald. 
 
5348 lijnen van Hanco Kolk is een eerbetoon aan het vakmanschap van Hanco Kolk. 
 
De tentoonstelling wordt op zaterdag 3 maart om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) geopend 
d.m.v. een soort getekende speech van de kunstenaar/stripmaker zelf. 
 
Galerie De Etage is gevestigd boven Boekhandel Cursief, Kruisstraat 4, 4201 GE  Gorinchem. 
 
De expositie van Hanco Kolk is nog te zien tot en met woensdag 28 maart, en geopend op 
maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-17.30 uur, donderdag van 9.00-21.00 uur en zaterdag van 
9.00-17.00 uur. 
 
Graag vernemen wij of u bij de opening aanwezig kunt zijn. 
U kunt uw komst bevestigen via info@stripdagen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Directie Galerie De Etage / Boekhandel Cursief 
Bestuur van Stichting De Stripdagen 
Directie van Stichting De Stripdagen 



                            
 
 

 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Beeld 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 Galerie De Etage is te vinden op www.boekhandelcursief.nl/ 
Ook kunt u bellen met Anja Kok via 0183-660645. 
 
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. 
 
Meer info: www.stripschap.nl, www.destripdagen.nl en www.toonderjaar.nl 
 
 
 


