Belangrijk nieuws uit stripland! Binnenkort verschijnt bij de uitgeverij Bonte (Brugge) ‘de integrale’ van de zeven Rud Hart-albums van striptekenaar Gilbert Declercq (www.gilbertdeclercq.be). Het wordt een mooie gekartonneerde feesteditie op
groot formaat (24 X 31 cm), in twee delen.
Rud Hart speelt een belangrijke rol in de stripgeschiedenis. In zijn ultieme naslagwerk over de Belgische strip, België gestript (Ballon Media nv, 2015), schrijft Geert
De Weyer (Vlaams stripjournalist en onbetwistbare autoriteit in de stripwereld) het
volgende: “Het Nederlandse stripblad Eppo lanceerde in 1977 uiteindelijk ook
een eigen pilotenreeks: Rud Hart van de Vlaming Gilbert Declercq. Nog zo’n gepassioneerde luchtvaartfan. Toen hij vijftien was, debuteerde hij al met een docustrip
over het supersonische onderzoeksvliegtuig D-558-2 Skyrocket. Declercq wilde
het anders aanpakken dan zijn voorgangers en zocht zijn heil in een zogenaamde
burgerversie van Danny, Tanguy, Laverdure en Cooper. Hij waakte erover dat zijn
titelheld allesbehalve gelijkenissen zou vertonen met de onverschrokkenheid en
koelbloedigheid van voornoemde heren. Buck Danny-tekenaar Victor Hubinon - die
overigens ook een verleden als piloot had - had het graag zelf zo aangepakt. “Buck
Danny is te volmaakt”, liet hij zich ooit ontvallen. ‘Hij is het typische voorbeeld van
de klassieke held, en een held is niet amusant. Als ik de serie mocht overdoen, zou
ik een meer menselijke held nemen, zoals Blueberry van Giraud”. (p. 224)
Bij zo’n editie past een feestelijke boekvoorstelling. Inleiding door Tom Vanwynsberge , voorzitter Cultuurplatform Zwijnaarde. Vervolgens neemt Jan Cumps (KU
Leuven) u mee op verkenning door het werk van Gilbert Declercq. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni 16u00 in zaal PZ2 van het Ontmoetingscentrum Nieuwe
Melac Dorpsstraat 31 te Zwijnaarde, geboortedorp van Gilbert Declercq. Dit in samenwerking met Cultuurplatform Zwijnaarde, Davidsfonds, Porcaera, Kunstkring
Spectrum. Na de voorstelling klinken we uiteraard op het succes van Rud Hart en
van de kunstenaar.
De Rud Hart-integrale zal op dat ogenblik te koop zijn (prijs € 70,00 voor de tweedelige uitgave). De winkelprijs bedraagt € 90,00. Gilbert Declercq zal uw exemplaar graag signeren. De koper van de uitgave wordt tevens een gratis exemplaar
aangeboden van een nieuwe editie van het stripalbum ’Een koffer vol hoop’.
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INTEKENFORMULIER RUD HART INTEGRAAL DEEL 1 EN 2

Naam:
Straat en nummer:
Postcode:
Stad:
Hoeveel sets van 2 delen:

Kostprijs per set van 2 boeken is 70 euro (winkelprijs 90 euro), eventuele verzending (BE) is
5 euro extra. Vooraf overschrijven op het rekening nummer van uitgeverij Bonte.
Peter Bonte
iban : BE44 3800 0840 7345
bic : BBRU BE BB
ING België
De feestelijke boekvoorstelling zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni 16u00 in zaal
PZ2 van het Ontmoetingscentrum Nieuwe Melac Dorpsstraat 31 te Zwijnaarde.
Het ingevulde formulier bezorgen aan Gilbert Declercq of uitgeverij Bonte,
ofwel de gegevens bezorgen via e-mail. Betaling kan gebeuren via overschrijving of tijdens de voorstelling al is de voorraad boeken beperkt. Wie vooraf betaalt,
heeft voorrang.

Gilbert Declercq
Cyriel Buyssestraat 41
9850 Nevele
Tel./fax 09 371 98 92
gilbert.declercq@hotmail.be
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