Een boek voor iedereen

U kan ook gewoon vooraf intekenen voor het boek
en dit tot eind februari 2016. U betaalt dan slechts
20 euro (handelsprijs daarna: 25 euro).
Indien u het boek niet kan afhalen tijdens de tentoonstelling, betaalt u de verzendingskosten.
In Grimbergen en Schepdaal wordt het vooringetekende boek gratis aan huis besteld.
U kan storten op rekening:
BE21 9531 3235 0203 van “Brasser 2016”.
Op de betalingsstrook duidelijk adres vermelden waar het
boek eventueel naartoe moet gestuurd worden.
U kan extra boeken bestellen aan 20 euro
(exclusief de eventuele verzendingskosten).

Organisatie
De herdenking, de organisatie van de tentoonstelling en de
uitgave van het boek zijn het werk van ‘Brasser2016’, met de
steun van de Brasservrienden uit Dilbeek-Schepdaal.
"Brasser2016" bestaat uit de familie De Valck, Dorpsvriend,
KH Sint-Cecilia, KF Rumolduszonen, Marnixring Zennedal,
Marnixring Noordrand, Sas Events, KM De Vliegende Ster.
De tentoonstelling omvat een 300-tal cartoons, deels geselecteerd
uit de tentoonstelling “Brasser – Tijdloze Humor” van ’t Pallieterke,
en aangevuld met een reeks zelden tentoongestelde spotprenten
en foto’s.
Aan de tentoonstelling wordt ook een cartoonwedstrijd verbonden,
in samenwerking met de Grimbergse scholen.

”Brasser, leven en werk”

Formaat:
Omslag:
Bladzijden:
Papier:
Lettertype:

240 x 200 mm
hardcover
256 blz. - genaaid,
waarvan een deel in quadri
170 gr. mat/satiné
Garamont regular

Voor meer informatie kan u terecht op
“Brasser 2016”, Kerkstraat 242, 1851 Humbeek of
u stuurt een mail naar brasser2016@gmail.com
Volg ons op Facebook: Brasser Humbeek
Verantwoordelijke uitgever: Tijdelijke Vereniging Brasser2016, Kerkstraat 242, 1851 Humbeek
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Foto Brasser: Paul Van den Abeele

Paul De Valck (1937-2001)

Schrijf nu in voor het kunstboek
“Brasser, Leven en Werk”

Paul De Valck

alias Brasser, werd in Humbeek
geboren op 6 maart 1937 en
draagt de titel
"Ereburger van Grimbergen".
Op 15 maart 2016 zal het
15 jaar geleden zijn dat de alom
gewaardeerde tekenaar en cartoonist
overleed.
Brasser produceerde meer dan
15.000 cartoons, die gepubliceerd werden in vele kranten
zoals De Standaard,
Het Nieuwsblad en 40 jaar lang
in ‘t Pallieterke.
Brasser tekende ook veel gelegenheidswerk voor privépersonen en verenigingen.
Als cartoonist behaalde hij heel wat prijzen op nationaalen internationaal gerenomeerde cartoonales zoals Japan,
USA, Zuid-Korea, England, Zuid-Afrika, Polen, Nederland, Frankrijk,...
Grafisch lesgever en cartoonist André Nollet noemde
Brasser “de Keizer van de Vlaamse cartoonisten”.
Zijn collega’s en vrienden, waaronder Emiel De Bolle,
waarderen hem nog steeds en werken mee aan de uitgave
van het kunstboek over Brasser.
Om de herinnering aan Brasser levend te houden,
organiseert de tijdelijke vereniging ‘Brasser2016’ een
passend eerbetoon met een huldeviering op donderdag 10
maart en een grote tentoonstelling van Brassercartoons
op 12, 13 en 14 maart 2016 in Humbeek.
Daarnaast wordt over zijn “Leven en Werk” een kunstboek uitgegeven.
Dit zal naast getuigenissen van familieleden en collega’s
van Brasser ook ruim 500 spotprenten bevatten.
We nodigen u van harte uit dit initiatief mee te steunen.

Realisatie van het kunstboek

Het boek “Brasser - Leven en Werk” wordt uitgegeven door de familie De Valck – Van Belle uit Schepdaal.
De redactie wordt gecoördineerd door geschiedkundige Dr. Frank Daelemans.
Het werk zal 256 bladzijden tellen.
Heel wat inwoners van Humbeek en Schepdaal verlenen hun medewerking, evenals de cartoonisten
Emiel De Bolle, André Nollet, Canary Pete, Bob Vincke, Marec, Bing, Jan Op De Beeck, O-Sekoer, Jean-Pol,
en de burgemeesters van Dilbeek en Grimbergen.

Steun het Brasserboek !

Wij nodigen u uit de uitgave van het kunstboek financiëel te steunen door in te schrijven op één van volgende
mogelijkheden:

Beschermcomité ”Brasser2016”

Lid worden van het Beschermcomité door storting vanaf 150 euro.
U ontvangt het gesigneerde kunstboek waarin uw naam wordt opgenomen, een
genummerde gekleurde cartoon en een uitnodiging op de huldeviering en receptie
op donderdag 10 maart 2016.

Steuncomité ”Brasser2016”

Lid worden van het Steuncomité door storting vanaf 50 euro.
U ontvangt het kunstboek waarin uw naam wordt
opgenomen en een uitnodiging op de huldeviering en receptie
op donderdag 10 maart 2016.

Het verschuldigde bedrag kan worden
gestort op rekening:
BE21 9531 3235 0203 van “Brasser2016”
Duidelijk naam en adres vermelden op de
betaalstrook en de naam die gepubliceerd
mag worden.
U kan extra boeken bestellen aan 20 euro
(exclusief de eventuele verzendingskosten).

