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CARTOONFESTIVAL.BE
Dinsdag 14 – 17 uur
Knutsel een koksmuts en
ketting met pasta
Cultuurcentrum Scharpoord,
Maxim Willemspad 1,
8300 Knokke-Heist

T 050 630 430
cartoonfestival@knokke-heist.be
www.cartoonfestival.be

/CARTOONFESTIVAL
Volg ons ook op Facebook voor het
allerleukste cartoonnieuws.

Festival International du
Dessin Humoristique de
Knokke-Heist

International
Cartoon Festival
Knokke-Heist

Internationales
Cartoonfestival
Knokke-Heist

Tentoonstellingspaviljoen
op het strand ter hoogte
van het Heldenplein

Pavillon de l’exposition
à la plage, à la hauteur
du Heldenplein

Exhibition pavilion
on the beach
near Heldenplein

Ausstellungspavillon
am Strand auf der
Höhe des Heldenplein

Van zaterdag 29 juni tot
en met zondag
1 september 2019

Du samedi 29 juin
au dimanche
1 septembre 2019

From Saturday,
29 June until Sunday
1 September 2019

Samstag 29. Juni –
Sonntag
1. September 2019

Open elke dag van 10 tot
19 uur – gratis toegang

Ouvert tous les jours de 10 à
19 heures – entrée gratuite

Open daily from 10 a.m. to
7 p.m. – free admission

Täglich 10-19 Uhr
Zutritt gratis

v.u. Burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2019

Internationaal
Cartoonfestival
Knokke-Heist

INFORMATIONS PRATIQUES • PRACTICAL INFORMATION • PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Maandag 14 – 17 uur
Maak je eigen
cupcakesleutelhanger
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Vrijdag 14 – 17 uur
Strandbloemen in crêpepapier
Donderdag 14 – 17 uur
Creatief met glas
Woensdag 14 – 17 uur
Ontwerp jouw unieke totebag

Tijdens het Cartoonfestival kunnen jong en oud van
maandag tot vrijdag in het Cartoonpaviljoen terecht voor
Cartoon Sur+, leuke en interessante vakantieworkshops.

DAGELIJKS GRATIS WORKSHOPS

CARTOON SUR+

HÉÉL VEEL GROETJES
VAN ONZE CARTOONFESTIVAL PARTNERS.

PRAKTISCHE INFORMATIE

NL
Het 58ste Cartoonfestival is er dit jaar één
om duimen en vingers bij af te likken. In de
gastronomische gemeente bij uitstek neemt de gratis
thematentoonstelling NJAM NJAM je van 29 juni tot
en met 1 september mee op culinaire cartoontrip.
22 Belgische topcartoonisten brachten het thema op smaak
en vereeuwigden hun creatieve kronkels in hilarische
cartoons. In het cartoonpaviljoen aan het Heldenplein in
Heist kunnen kinderen hun hartje ophalen in de prachtig
ingeklede themaruimtes. Met een speciaal doeboekje,
verzamelkaartjes, prijzenrad, photobooth en dagelijkse
workshops is het Cartoonfestival meer dan ooit hét
familievriendelijk belevingsevenement aan de Belgische kust.

22 belgische Top-Cartoonisten servieren auf
dem Cartoonfestival in Knokke-Heist ... NJAM NJAM!

22 éminents cartoonistes
belges « assaisonneront » le
Cartoonfestival de Knokke-Heist
avec NJAM NJAM

RUIM 440

Die 58. Ausgabe des Cartoonfestivals nimmt in diesem Jahr die Gastroszene aufs Korn.
In Knokke-Heist, eine Küstengemeinde mit einer hervorragenden Gastronomie, läuft
vom 29. Juni bis einschl. 1. September, NJAM NJAM, eine Ausstellung über kulinarische
Cartoons. 22 belgische Topcartoonisten haben die Gastronomiewelt beobachtet und sie
in spitzfindigen Karikaturen zu Papier gebracht. Für Kinder wurde der Cartoonpavillon
am Heldenplein in Heist mit wunderschön eingerichteten Themenbereichen kreiert. Mit
einem extra Bastelbuch, Sammelbildchen, Glücksrad, Passbildautomaten und täglichen
Workshops ist das Cartoonfestival mehr denn je die familienfreundlichste Kreativ- und
Aktivveranstaltung an der belgischen Küste.

Cette année la 58e édition du
Cartoonfestival sera à s’en lécher
les doigts. Dans la commune
gastronomique par excellence,
l’exposition thématique gratuite NJAM
NJAM vous emmènera, du 29 juin
au 1er septembre inclus, dans un
cartoontrip culinaire. 22 éminents
cartoonistes belges ont concrétisé
ce thème et ont immortalisé leurs
manies créatives dans des cartoons
hilarants. Dans le Pavillon des
Cartoons, situé Heldenplein à Heise,
les enfants pourront s’en donner à
cœur joie dans les salles thématiques
magnifiquement décorées. Avec
un livre de bricolage spécial, des
cartes à collectionner, une roue de la
fortune, un photomaton et des ateliers
quotidiens, le Cartoonfestival est
plus que jamais l’événement familial
incontournable de la côte belge.

BRILJANTE CARTOONS
In het paviljoen hangen cartoons van 22 gerenommeerde Belgische
cartoonisten. Onder hen bekende namen, maar ook jonge talenten
die de uitdaging aangingen om NJAM NJAM te vereeuwigen in
spitsvondige spotprenten.
Chrostin, Joris Snaet, Bart Schoofs, Marec, Floor Denil, Lectrr,
Canary Pete, Fient tekent, ZAZA, Erwin Vanmol, Laura Janssens,
Steve Michiels, Pieter De Poortere, Mat(Daniël), Kim,
Wim De Blende, Fritz, Lise Vanlerberghe, Ilah,
Eva Mouton, Fritpak.

22 leading Belgian cartoonists add flavour to
the Cartoon Festival Knokke Heist with NJAM NJAM
This year’s 58th Cartoon Festival will have you licking your chops. From 29 June until
1 September, NJAM NJAM, a free themed exhibition in Belgium’s foremost culinary
destination, will take you on a culinary cartoon trip. 22 leading Belgian cartoonists set
to work with this tasty theme, capturing their creative ideas in some hilarious cartoons.
Children will love the beautifully-decorated themed spaces in the cartoon pavilion in
Heldenplein in Heist. The Cartoon Festival is the most family-friendly event and experience
at the Belgian seaside, with a special activity booklet, trading cards, a wheel of fortune, a
photo booth and daily workshops.

Naast de thematentoonstelling zijn ook de geselecteerde cartoons van
de grote prijs Knokke-Heist Gouden Hoed en de grote prijs KnokkeHeist Press Cartoon Belgium aanwezig in het Cartoonpaviljoen.

PIER SEZ
NOORD
JOKE STOP TOCH
MET KOKEN

Welkom in het nieuwe sterrenrestaurant van
Welkom in hetMet
nieuwe
sterrenrestaurant
van
Knokke-Heist.
een uniek
uitzicht op onze
Knokke-Heist.
Met een uniek
uitzicht op onze
Noordzee serveren
we topcartoons.

SEZ
ALS MARKTKRAMER
BEN IK GEBOREN
Welkom in het nieuwe sterrenrestaurant van
Knokke-Heist.
Met een
uniekfoodtrucks
uitzicht op...onze
Gezelligheid, lokale
boeren,
deNoordzee
hippe markt
is
helemaal
terug van
serveren we topcartoons.
nooit echt weg geweest te zijn.
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De stijgende wereldbevolking zorgt voor
De stijgende
zorgten
voor
een
constantewereldbevolking
druk op de productie
een
constante
druk
op
de
productie
en
zal invloed hebben op onze dagschotel…zal

LOKALE KEUKEN
Er was eens een Chinees, een Belg en een
Italiaan… We zijn allemaal dol op onze nationale
gerechten. Maar hoe Belgisch zijn die frieten
eigenlijk?

In de keuken kan er veel fout gaan. Een bron van
smeuïge creativiteit voor onze 22 top cartoonisten.

SUPERMARKT

GROTE PRIJS
KNOKKE-HEIST PRESS
CARTOON BELGIUM

Door de supermarkten is onze relatie met voedsel
voveranderd. We eten appels uit Nieuw-Zeeland...
Bestellen grote voordeelverpakkingen en gaan voor
3+1 gratis...

De beste Belgische perscartoons uit 2018.

GROTE PRIJS KNOKKE-HEIST
GOUDEN HOED

PLASTIEK SOEP
Het is algemeen bekend, onze zeeën kreunen onder het
plastiek afval. En bedreigen ook onze favorieten: garnalen,
kreeften, mosselen,...

Een indrukwekkende selectie cartoons uit alle hoeken
van het universum.

APERO TIME

WORKSHOP RUIMTE

We beginnen onze culinaire reis, hoe kan het ook
anders in Knokke-Heist, in een strandbar.

Interessante maar vooral ook leuke workshops voor
kinderen. Van maandag tot vrijdag.
M

CARTOONSHOP
PRIJZENRAD
Dankzij het Cartoonfestival en de lokale handelaars
maak je 3 keer kans op een prijs.

WE LOVE CANDY!
TAKE IT EASY
Even bekomen van alle indrukken en cartoons kan het
best in onze zomerse cartoonlounge.
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Het is onze achilleshiel… we geven er zo graag
aan toe… Maar wat maakt suiker nu verslavend en
wat doet al dat zoet met ons? Maakt het ons echt
gelukkig? Gelukkiger? En is patisserie echt meer
chemie dan gewoon koken?

PHOTOBOOTH
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