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Trik/Baumgarten - We r Doomed
Maatschappijkritische cartoons + CD
We…are Doomed is een cross-overproject dat politiek design, nieuws-cartoons, muziek
en ‘spoken word’ met elkaar verbindt.
Het nieuwe boek vol sociaal-politieke illustraties/cartoons van illustrator TRIK is tevens het
derde muziekalbum van de band The Irrational Library.
Om de dieperliggende boodschap van pragmatic propaganda zo goed mogelijk tot zijn recht
te laten komen, zijn de grafische werken van TRIK gecombineerd in woord en beeld met de
teksten van leadzanger en dichter Joshua Baumgarten, en viceversa.
Dit is cartoon-activisme meets spoken soul punk rock’n roll. Dat alles te ervaren terwijl je
de bijbehorende CD opzet. Als je wilt weten waar we als wereld op dit moment staan, is dit
het tijdsdocument wat je niet wilt missen. Naast verscheidene on- en offline promotie, zal
er een live propagandatour plaatsvinden met diverse performances langs event-locaties,
kunstgalerieën, festivals en overige podia, vol kunst, muziek en performances. Hierbij zal
het werk van TRIK op diverse manieren de combinatie en confrontatie aangaan met de muziek van de band The irrational Library.

>

Voorwoorden door Joost Swarte en Leon Verdonschot

EAN 9789493109223
€ 24,99
152 pagina’s, 17 x 24 cm
Hardcover + CD
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...DAT " BELLA CIAO"...
EH... LUISTER, JIJ ZONG
HET DE HELE TIJD MET
MAMA TOEN JE KLEIN
WAS... DUS EH... HET
LIJKT ME HET BESTE
DAT JE HET GEWOON ZINGT,
GOED?

NOU... DAT IS
ALWEER ZO
LANG GELEDEN...

>

WACHT,
ASSUNTA,
WACHT... IK
BEGELEID
JE!

Alla mattina
appena alzata
O bella ciao
bella ciao
bell...

WAAR HEB JE
DAT LIED GELEERD, ASSUNTA?
IK HEB HET NOG
NOOIT GEHOORD...
MAAR
KALM AAN,
HÈ... DIT IS
VEEL LANGZA-]
MER DAN JULLIE VERSIE...
MEER EEN
KLAAGZANG...

DIE RADERTJES
DAARBOVEN
DRAAIEN OOK
NIET ERG SNEL...
VAN DE RIJSTVELDEN, ZEI IK!
M'N MOEDER WAS
MONDINA TOEN
ZE JONG
WAS...*

JA, MAAR VAN
WIE HAD JE
MOEDER HET
GELEERD?

WAT
EEN VRAAG!
QUINTO ZEI
HET TOCH AL:
VAN ONZE
MOEDER...

WAT?!

MONDINA... MONDINA!
JE BEDOELT MONDINA
ZOALS IN " BITTERE
RIJST", DE FILM MET
GASSMANN EN LA
MANGANO?!

* MONDINA: VROUW DIE ONKRUID WIEDT IN DE RIJSTVELDEN (MEERVOUD: MONDINE)
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Februari 2021

Baru - Bella Ciao (uno)

WE RENDEN
ERHEEN...

Vreemdelingenproblematiek op tragikomische wijze
in beeld gebracht
De Franse stripauteur Hervé Barulea, beter bekend als Baru, gaat in Bella Ciao op zoek naar zijn
Italiaanse roots en plaatst zijn eigen persoonlijke
verhaal in het bredere kader van de ervaringen van
de Italiaanse immigranten in Frankrijk.

EN DAAR ZAGEN
WE, MIDDEN
IN EEN GROTE
LAP TEKST, DE
NAAM VAN MIJN
OOM: EZIO
ZAMPETTI.

Hij probeert een antwoord te vinden op een brandende vraag van onze tijd: Welke prijs moet een vreemdeling betalen om geen vreemdeling meer te zijn en
onzichtbaar te worden in de Franse maatschappij?
De vreemdeling is in dit geval Italiaans, maar de
vraag is ongetwijfeld universeel.

>

>

Bella Ciao is een tragikomische mengeling van
familiekroniek en fictie, persoonlijke anekdotes en
wereldgeschiedenis. En terloops krijgen we het ware
verhaal te horen achter Bella Ciao, het verzetslied
dat in de hele wereld is omarmd door mensen die in
opstand komen tegen onrecht en uitbuiting.
ER GING EEN SCHOK DOOR
ONS HEEN! KIJK, IK KRIJG ER
NOG KIPPENVEL VAN ALS IK
EROVER PRAAT.

EAN 9789493109230
€ 27,99
136 pagina’s, 21 x 28 cm
Hardcover
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FRAGMENT UIT "
VAN MARIO MOS
MONTANA DE C
IS VAN FELTRE B
UUR DIE ZICH N
BIJ DE GARIBAL
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we reden een beetje
op de gok verder
naar het zuidoosten,
terwijl de verwarming af en toe op hol
sloeg. op de heetste
momenten natuurlijk
– dan spuwde hij
zijn plastic adem
in ons gezicht.
het landschap
bood troost.

...en de
agenten.

volgende
etappe: ankara.

>

we verdwaalden natuurlijk,
en soms liepen de toch vrij
brede wegen opeens dood.
de hoofdstad
die door
atatürk in een
niemandsland
was gesticht
als symbool
van de frisse
wind van
een nieuw
en modern
turkije.

wij waren de
nederige vorsten
van een reis vol
verrassingen.

het meest
spontaan
waren de
kinderen...

overal
waar we
langskwamen,
ontvingen
de mensen
ons allerhartelijkst.

en evenals de meesten
die we tegenkwamen, boden
ze ons een glas thee
aan, dat we doorgaans
accepteerden – een uniform
spreek je niet tegen.

!!
ha ha ha!

>

wonderful!

verdomme!

dan moesten we
rechtsomkeert maken
om de onduidelijke
afslagen te vinden die
ons weer in de juiste
richting stuurden.

steevast
gefascineerd door
ons zonderlinge
dashboard...

we dachten er niet bij na dat de
thee ongetwijfeld was besmet door
de radioactieve wolk van tsjernobyl.

“radioactiviteit is een verzinsel van
de ongelovigen.” waarna turgut özal, de
premier, enkele weken later verklaarde:

we hadden de
beweringen van
de minister van
handel natuurlijk
niet gehoord:

“de radioactiviteit
verdwijnt als
je de thee
lang kookt!”

67
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Maart 2021

Nicolas de Crécy - Visa Transit (deel 2)
Nicolas de Crécy

VISA TRANSIT
Deel 2

Tweede deel van een hilarische roadtrip door Turkije
Juli 1986. Nicolas en zijn neef Guy vervolgen de roadtrip in hun oude Citroën Visa door
Turkije, op de hielen gezeten door een dode dichter die over zijn auteursrechten waakt.
Monotone trajecten over asfaltwegen, waar alleen klankpoëzie voor afleiding zorgt,
worden afgewisseld door schilderachtige, eeuwenoude steden, zoals het overweldigende
en angstaanjagende Istanbul.
Hun odyssee heeft geen eindbestemming – ze willen simpelweg zo ver mogelijk zien te
komen. Onderweg denkt de tekenaar na over de keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt
en mijmert hij over de werking van het geheugen. Sommige indrukken zijn nog haarscherp,
terwijl zijn herinneringen aan de Bosporus zijn verdrongen door de aquarellen van William
Turner. En onwillekeurig dwalen zijn gedachten af naar zijn reis naar Wit-Rusland, tien jaar
later, waar de wolk van Tsjernobyl nog altijd zijn schaduw wierp.

>

Nicolas de Crécy

Juist dankzij deze oude machine
konden we een ander continent
bereiken...

Nicolas de Crécy

VISA TRANSIT

VISA TRANSIT

...zonder ook maar een kilometer te
missen van de kronkelige wegen die
ons naar azië brachten.

EAN 9789493109247
€ 27,99
136 pagina’s, 21 x 28 cm
Hardcover
Eerder verschenen:
Visa Transit deel 1,
zie blz. 27
Visa_Transit_cover_NL.indd 1
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April 2021

Guy Delisle - Jeugdkronieken
Met de nauwkeurigheid en finesse die we van hem kennen, neemt Guy Delisle ons mee
naar zijn geboorteplaats Quebec, naar een papierfabriek waar hij als student drie jaar lang
zomers een baantje had. Hij schets een grappig en teder portret van de toenmalige wereld
waarin de relatie met zijn vader, die ook in de papierfabriek werkte, regelmatig aan de orde
komt.

>

>

EAN 9789493109339
€ 19,90
140 pagina’s, 2 kleuren, 16,5 x 23 cm.
Softcover met flappen

9

>

10

>

April 2021

Philippe Girard - Leonard Cohen
Een graphic novel over een van de grootste stemmen van de 20e eeuw. De Canadees Leonard Cohen (1934-2016) markeerde de muziek van de 20e eeuw door de schoonheid van
zijn composities. We herkennen Cohen aan zijn warme toon en de melancholische zoetheid
van zijn liedjes, vaak geschreven als eerbetoon aan de vrouwen van wie hij hield: Suzanne,
Marianne en anderen… In deze biografie wordt in flashbacks door het leven van deze opmerkelijke artiest gegaan, met zijn genialiteit (de covers van Hallelujah overschaduwden
soms het origineel), de wendingen van het lot (het verlies van de rechten van Suzanne, de
streken van oneerlijke agenten…) en zijn ontmoetingen met Janis Joplin, Lou Reed of Phil
Spector.

>

>

EAN 9789493109308
€ 22,99
120 pagina’s, 19 x 26,8 cm
Hardcover
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Mei 2021

Gerrit de Jager - Songlife
Een muzikale autobiografie
Handgeletterd met illustraties en strips. Een soort van autobiografie, maar dan aan de
hand van liedjes die in je leven in je kop zijn blijven hangen. Die je terugbrengen naar
bepaalde gebeurtenissen of gevoelens. Als een jukebox die aangaat in je hoofd.
Gerrit de Jager ontving in 1987 de Stripschapprijs voor zijn hele oeuvre, dat toen al indrukwekkend was: samen met Wim Stevenhagen publiceerden ze onder het pseudoniem “Prutswerk” in De Vrije Balloen en schreven ze verschillende serie zoals De Familie Doorzon en
Roel en zijn beestenboel. In 1984 stopte deze samenwerking en ging De Jager alleen verder
met deze reeksen. Begin jaren negentig maakte De Jager een uitstapje naar televisie: teksten voor Spaan / Vermeegen (Veronica), De Vereenigde Algemeene, Hoeksteen & Groenstrook. Maar strips / cartoons bleven het hoofdbestandsdeel van De Jagers oeuvre: John
(voor het Algemeen Dagblad), Krijter (voor Hard Gras), Liefde en geluk, Mik (voor Margriet),
Zusje (voor Trouw), Sneek, Toon Ladder, teveel om op te noemen eigenlijk.

>

EAN 97879493109292
€ 27,99
144 pagina’s, 23 x 23 cm
Hardcover
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Mei 2021

Eric Schreurs - Mixtape Madness
Bundeling op cd-formaat van muzieklijstjes en cd-hoesjes
Voor vrienden en familieleden stelde Eric Schreurs cd’s samen die de soundtrack
vormden voor zijn eigen universum. Eric was altijd op zoek naar muziek en deelde zijn
vondsten graag met intimi. Voor de hoesjes bij deze giften maakte Eric illustraties die
getuigen van zijn grafisch meesterschap: rauw, vitaal, absurd en melancholiek.
Schreurs was zoveel meer dan de vuile gore smeerlap waar zijn grootmoeder hem voor
hield. Muzieklijsten en hoezen nu in één boek gebundeld. Maak kennis met de melancholieke kant van de übermeester van de Vaderlandse walghumor.
Bij het grote publiek was Schreurs vooral bekend als auteur en tekenaar van Joop
Klepzeiker. Deze strip verscheen in de jaren 80 en 90 in het weekblad Nieuwe Revu. Andere
strips van Schreurs zijn Geharrebar en Dick van Bil. In 2002 won hij de Stripschapprijs voor
zijn gehele oeuvre. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor een tekenaar of tekstschrijver “die
zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en
het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder”.
In mei 2020 overleed Eric Schreurs op 61-jarige leeftijd.

>

EAN 9789493109285
€ 19,99
140 pagina’s, 13 x 13 cm
Softcover
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Juni 2021

Div auteurs - Willie Nelson
Countrymusic-icoon Willie Nelson is wereldwijd bekend door zijn muziek, door filantropie
en onmiskenbaar door zijn uiterlijk. In deze graphic novel verhalen verschillende tekenaars
alle facetten uit zijn leven in een aantal hoofdstukken.

>

>

EAN 9789493109315
€ 21,99
88 pagina’s, 19 x 25,4 cm
Hardcover
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Augustus 2021

Christopher Meuller The Mighty Millborough
Verhalen van een man met smaak
Millington F. Millborough is een excentrieke gentleman die een
kluizenaarsleven leidt in zijn victoriaanse cottage in een typisch
Amerikaans stadje tussen de twee grote oorlogen van de vorige
eeuw.
Zijn stadgenoten raken niet uitgepraat over The Mighty Millborough,
zoals hij alom bekendstaat. Sommigen zien hem als een rijke zonderling en een door seks geobsedeerde vrijgezel. Anderen noemen hem
een oorlogsheld die aan de zijde heeft gevochten van Teddy Roosevelt.
Voor zijn schaarse vrienden is The Mighty Millborough een gentleman
van de oude stempel, een avonturier, haarklover en stevige drinker, een
soms in zichzelf gekeerde en melancholieke beschouwer van de aardse
schoonheid in al haar gedaantes, die gedreven wordt door een onverzadigbare behoefte aan nieuwe avonturen.

>
AcH, KaTe! bLOeM
VAN dE YUKON... WAT
Een hEerlijkE tIjD
hADdEn wE in ’99!

Al deze fascinerende avonturen zijn met engelengeduld en een verbluffende creativiteit in beeld gebracht, waardoor de neurotische persoonlijkheid van de held waarlijk tot leven komt.

yEp, zIj KON alS gEen ANDer
HET hART VAN DezE JoNgE
AvOnTURiEr vErwarmen!

DAnKZIj OnzE
ROmAnCE Was
De snEeUw vaN
KLoNdikE in eEn
mUM gESMOlTEN...

en nU staAN Ze bIj Een
OuDe maN OP eEn Plank
TE VErSTOFfen...

tROfeEëN VaN
dE JEUgD...

HA, weES
TOcH NieT Zo’n
senTiMeNTElE
sukKel,
sNIgGLeStOn!

einDe.

EAN 978949310925 4
€ 24,99
48 pagina’s zwart-wit, oblong 30,5 x 19,8 cm
Hardcover
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Aanbevolen door Chris Ware en Robert Crumb.

>
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Augustus 2021

Rob van Scheers en Gustavo Garcia Wernher Von Braun
Deel 1 - De Duitse jaren
Van nazi tot NASA: de loopbaan van raketgeleerde Wernher von Braun (1912-1977)
blijft een van de grootste raadsels van de twintigste eeuw. Brein achter de
verwoestende Duitse V2 raketten aan het einde van WO II, gevierd genie binnen
het Amerikaanse Apollo-programma dat de eerste mens op de maan zette.
Maar wie was Von Braun nu precies: slachtoffer van de omstandigheden of een
rücksichtlose opportunist? En waarom kenden de Amerikanen bepaald geen moeite
met zijn oorlogsverleden?

>

In een journalistieke speurtocht – met bezoek aan tal van sleutellocaties – probeert
schrijver Rob van Scheers het enigma Von Braun te ontrafelen. Het resultaat is een
getekende biografie met veel nieuwe feiten en inzichten. Een omvangrijk project
dat daarom in twee delen zal verschijnen:
1. De Duitse jaren
2. De Amerikaanse jaren
Net als bij hun eerdere ruimtevaartproductie Gagarin – Het grootste avontuur van de
mensheid (2011) werkt Van Scheers voor Wernher von Braunsamen met de SpaansNederlandse tekenaar Gustavo Garcia die het verhaal in pakkende beelden weet te vangen.

EAN 978949310926 1
€ 19,99
124 pagina’s, 17 x 24 cm
Hardcover
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Het voorwoord is van regisseur Paul Verhoeven. In zijn Haagse jeugd zag hij de V2’s vanuit
zijn jongenskamer overscheren.

>

Reeds verschenen

Cadène, Bétaucourt, Cartier One Two Three Four Ramones

EAN 9789082308686
€ 24,99
96 pagina’s, 30,8 x 25 cm
Hardcover

Uitverkocht

>

EAN 9789082308693
€ 18,99
160 pagina’s
26,1 x 19,1 cm
Softcover

Cédric Rassat & Ana Rousse - Karen Dalton
Deze graphic novel vertelt in stripvorm de lotgevallen van Karen Dalton –
tijdgenote van Bob Dylan, Fred Neil en Tim Hardin, maar haast vergeten.
Onterecht, want Dalton heeft een paar bijzonder fraaie platen gemaakt. Ze
speelde in dezelfde clubs in Greenwich Village tijdens de folkrevival maar
maakte in die periode maar één plaat die pas in 1969 uitgebracht wordt.
Dalton schreef zelf geen songs maar coverde op eigen wijze het werk van
anderen en wist zich met haar alles bepalende stem het materiaal toe te
eigenen. Haar debuutplaat It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You The
Best werd in één sessie en meestal in één take opgenomen. Haar tweede
plaat verscheen in 1971 en dat was het dan. Toch dient Dalton met haar
aan Billie Holiday refererende stem niet vergeten te worden en dit stripverhaal mag je dan ook zien als een tribute aan deze bijzondere zangeres.
Alcohol en drugs zorgden ervoor dat ze dakloos en met vrijwel geen tand
meer in haar mond stierf in 1993 te New York.

22

Halverwege de jaren ’70. Vier straatschoffies schudden de in slaap
gesukkelde popmuziek wakker met bliksemsnelle songs van een
ongekende intensiteit. De strip vertelt hun verhaal vanuit het gezichtspunt van Dee Dee Ramone, bassist en voornaamste songschrijver van
de band die zich voor zijn teksten over drugs, angst, wanhoop, oorlog
en prostitutie inspireerde op zijn eigen ervaringen. Als kind van een
Amerikaanse vader en Duitse moeder maakte hij al jong kennis met
alcoholisme en huiselijk geweld. Tijdens zijn puberteit in Berlijn werd
hij ingewijd in de drugs en de rock ’n’ roll. En later op de high school in
New York ontmoette hij zijn toekomstige Ramones-broers Joey, Johnny
en Tommy, die net als hij op drift waren in de grote stad. De oorspronkelijke bandleden zijn niet meer onder ons, maar The Ramones leven
voort met hun onmiskenbare look en hun gedreven muziek. Dit album
brengt een aanstekelijke hommage aan de Ramones-familie en de
punkrockbeweging zonder in karikaturen te vervallen. Éric Cartier, een
undergroundtekenaar die de Ramones-jaren in New York zelf heeft
meegemaakt, kent de punkwereld als geen ander. Zijn vitale tekenwerk
waarmee hij de duistere kant van deze no future-periode blootlegt, slaat
dezelfde akkoorden aan als de teksten van Xavier Bétaucourt en Bruno
Cadène, die even beknopt en to the point zijn als een Ramones-song.

Ravard & Rabaté Didier, Het 5de wiel aan de tractor
De 45-jarige Didier woont samen met zijn zus op een kleine Bretonse
boerderij. Didier is een gepassioneerd fan van de Tour de France, is
een stevige drinker, maar de echte Liefde ontbreekt nog in zijn leven.
Samen met de failliete boer Regis, met wie zij het bed deelt, probeert
Didiers zus daar verandering in aan te brengen door zijn profiel op
een datingsite aan te passen. En al snel levert dat aangepaste profiel
resultaat op…
EAN 9789493109001
€ 24,99
80 pagina’s, 22 x 30 cm
Hardcover

>

Uitverkocht

>

EAN 9789493109025
€ 4,99
48 pagina’s
Softcover

Leren Signeren is een stap-voor-stap
handleiding voor schrijvers, dichters
en tekenaars om signeersessies zo
aangenaam en succesvol mogelijk te
laten verlopen. Dit informatieve en rijk
geïllustreerde boekje geeft op humoristische wijze antwoord op vragen als:
Wat trek ik aan? Hoe laat moet ik arriveren? Kan ik tijdens het signeren wel
of niet eten? En bovenal: Hoe zorg ik
er voor dat ik de naam van de persoon
voor mij niet fout schrijf. Met deze
handzame uitgave die in elk colbert of
handtas past, gaat iedere auteur goed
voorbereid en zelfverzekerd op pad.
Ook leuk voor lezers!

Pascal Rabaté De Nederlaag deel 1 & 2

EAN 9789493109049
€ 24,99 per deel
96 pagina’s, 22 x 29,5 cm
Hardcover

Met weinig woorden en subtiele tekeningen geeft Pascal Rabaté een genuanceerd beeld van het traumatische debacle in juni 1940, toen Frankrijk onder
de voet werd gelopen door het Duitse leger.
We volgen de gebeurtenissen door de ogen van soldaat Videgrain die ziet hoe landarbeiders die eigenlijk het graan zouden moeten oogsten, gedwongen
worden de slachtoffers van de luchtaanvallen te begraven en tussendoor een hapje te eten op de doodskisten. In het tweede deel, als de capitulatie een
feit is, doet Videgrain er alles aan om te ontsnappen uit de stoet krijgsgevangenen en terug te keren naar zijn gezin. Maar de keuzes die hij gaandeweg
moet maken, zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe heldendom in tijden van oorlog
geen alom aanwezig fenomeen blijkt
te zijn. Overtuigend in beeld gebracht
door Pascal Rabaté.

Stripschrift ****
NRC ****
23

Rabaté brengt een respectvolle hommage aan de mensen die tijdens de oorlog proberen te overleven met de middelen die tot hun beschikking staan:
humor en wreedheid, camaraderie en verraad. Rabaté schrijft bijzondere verhalen over gewone mensen. Hij wil vooral dat zijn personages geloofwaardig
zijn: “Ik streef ernaar dat je je een voorstelling kunt maken van hun levens voor en na het verhaal, ik wil dat je gelooft dat ze echt bestaan, dat ze van vlees
en bloed zijn.” Als tekenaar kiest hij steeds de werkwijze die het beste bij het verhaal past: “Ik heb geen stijl, ik probeer gewoon ervoor te zorgen dat de
vorm overeenkomt met de inhoud. Als ik een komedie wil vertellen, ga ik niet expressionistisch tekenen. En verder heb ik er een hekel aan mezelf te herhalen.” Rabaté brak door met Ibicus, een vuistdikke bewerking van een roman van Aleksej Tolstoj. Sindsdien heeft hij een reeks opmerkelijke scenario’s
geschreven die hij deels zelf tekende en deels aan andere tekenaars toevertrouwde. Eerder verscheen bij Concerto Books het album Didier, het 5e wiel
aan de tractor dat hij met François Ravard maakte.

Reeds verschenen

Peter de Wit - Leren signeren

>

Reeds verschenen

>
EAN 9789493109018
€ 34,99
192 pagina’s, 23 x 32 cm
Hardcover

Een verrassende interpretatie van zijn leven.

Robert Deutsch - Turing

Piet Oomes - Drenkelingen

Computerpionier, codekraker en wiskundig genie:
er is bijna geen wetenschapper in de 20ste eeuw geweest die ons huidige bestaan zo heeft gevormd als
Alan Turing. Maar wie was deze man eigenlijk? Hoe
leefde en werkte hij? En wat leidde tot zijn tragische
zelfmoord op pas 41-jarige leeftijd? Turing ontcijferde het Duits Enigma coderingssysteem in de tweede
wereldoorlog. Dit is één van de grootste prestaties in
de tweede wereldoorlog, die de alliantie de uiteindelijke overwinning heeft gebracht.
Robert Deutsch belicht in Turing een buitengewoon
leven dat heen en weer ging van koninklijke ridderslag naar geheime homoseksualiteit, van geniale
vindingrijkheid naar diepe depressie.

In Drenkelingen beschrijft Piet
Oomes gebeurtenissen en scènes
in het café waar hij als barman
werkt. Het is een café in het hart
van Amsterdam zoals er nog
zoveel van zijn, maar tegelijk
ook steeds minder. De scènes
zijn kort, met vaste klanten of
met vreemdelingen. Soms zijn
het gebeurtenissen die zich vlak
voor zijn neus afspelen, dan weer
zijn het herinneringen die zich
aandienen. Maar vaak ook lijkt
er in de verhalen vrijwel niets te
gebeuren, met een paar vaste
klanten als figuranten aan een
tafeltje. Want het café is ook
een plaats waar mensen naar
toegaan en naar terugkeren, op
zoek naar vertier, naar andere
mensen, of juist naar de stilte. Zo
wordt langzaam maar zeker een
beeld geschetst van de onvermijdelijke verandering van de
Amsterdamse binnenstad, zoals
die op de straat voor het terras
te zien is, en zoals die zich ook
in het café zelf voltrekt; oude
verhalen die plaats maken voor
korte gesprekken in het Engels,
lunchkaarten die overal liggen,
een glaasje vieux dat nog één
keer gedronken wordt, bij het
overlijden van een jeugdvriend
van de barkeeper. Toch zijn de
verhalen niet somber; integendeel. Melancholisch af en toe,
maar daardoorheen schemert
altijd het optimisme van de barman, want ook in deze tijden valt
er nog genoeg moois te zien.

Robert Deutsch, in 1981 in Köthen geboren, studeerde in Halle illustratie en communicatiedesign.
Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig illustrator en
grafisch ontwerper. Zijn werk is tentoongesteld in
onder meer Berlijn, Leipzig, Porto en Los Angeles,
en gepubliceerd in talloze tijdschriften. In 2014 werd
Deutsch onderscheiden met de Giebichen Stein Designpreis in de categorie ‘Beste communicatie’, en
met zijn debuut Turing was hij in 2015 finalist voor de
Comicbuchpreis van de Berthold-Leibinger Stiftung.
In het juryrapport schreef stripjournalist Lars von
Törne: “In kunstzinnige acrylschilderingen die aan
de jaren vijftig doen denken, zet illustrator Robert
Deutsch de biografie neer van de Britse wiskundige
en informatica-pionier Alan Turing. Een uitgekiende
pagina-opmaak geeft op speelse, charmante maar
ook complexe wijze de grillige kanten van Turings
persoonlijkheid weer, alsmede de tragische kanten
van zijn leven als homoseksueel in een tijd dat dit in
Groot-Brittannië strafbaar was.”
Als basis voor zijn grafische biografie gebruikte
Deutsch het boek Enigma van Andrew Hodges,
maar bepaalde gedeelten van zijn verhaal zijn fictief.
Robert Deutsch woont en werkt in Leipzig.

>
EAN 9789493109063
€ 24,99
144 pagina’s, 17 x 24 cm
Hardcover

De Volkskrant ****
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Oorlogsheld en nu ook stripheld.

Een tijdsdocument.

De Morgen

Het Parool

Guido van Driel - In Hollandia Suburbia, I.H.S.
EAN 9789493109117
€ 34,99
160 pagina’s, 22 x 30 cm
Hardcover

EAN 9789493109070
€ 19,99
160 pagina’s, 17 x 25 cm
Softcover

>

De excentrieke, boomlange Otto Pizcok woont op het caravanpark van zijn oudoom in
een saaie Amerikaanse industriestreek. Hij laat zich de Baron noemen en gedraagt zich
als iemand uit een ander tijdperk, ook al levert hem dat pesterijen en gegniffel op van de
patsers en cheerleaders van zijn school. Hij keurt hen geen blik waardig. Hij ziet alleen
de wulpse Terry Workman staan. Samen met twee vrienden wordt Otto vaste klant bij
concertzaal The Bank. Bizar genoeg treden daar de pioniers van de punkrock op. Otto
ontdekt in dit muziekhol een fantastisch alternatief voor de grijze sleur in zijn dorp. Met
zijn branie en rappe tong weet hij de sympathie te verwerven van de zaaleigenaar. Nu kan
de Baron zich eindelijk ontplooien…
Punk Rock & Mobile Homes is zowel een coming-of-age verhaal als het portret van een
muziekscene. Het verhaal speelt zich begin jaren tachtig af in Richford, een dorp onder de
rook van Akron in het Amerikaanse Ohio. In een reeks hilarische episodes lopen we onder
anderen Joey Ramone, Joe Strummer en Lester Bangs tegen het lijf. Derf Backderf tovert
deze verdichting van zijn eigen jeugd om tot een ontwapenende ode aan de puberteit.

Herve Bourhis Het kleine boek van
de Beatles
EAN 9789493109100
€ 19,99
176 pagina’s, 21,9 x 21,9 cm
Softcover
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Puzzelstukjes, ik kan niet
wachten op deel 2.

Knack/Focus ****

In een typische Hollandse buitenwijk met eentonige rijtjeshuizen wordt op een nacht het lijk van een 18-jarige jongen
gevonden. De dode is Jonas van der Geest. Hij is lid van het
‘garage’-bandje In Hollandia Suburbia (I.H.S). Jonas heeft
alleen een bloederige snee op zijn voorhoofd. Waaraan hij
is bezweken is niet meteen duidelijk. Een buurman vertelt
dat hij hem de avond ervoor op handen en voeten door de
voortuinen van de huizen heeft zien kruipen. Inspecteur van
politie Harry Kleijn gaat de dood van Jonas onderzoeken. De
inspecteur onderzocht ook de zaak van een ander bandlid
van I.H.S., Ido Lindemans. Die moest een half jaar geleden
onverwacht zijn linkerarm missen. Die werd eraf geslagen
door een rondvliegende metalen schijf. Gewoon op straat,
toen ze op een avond terugliepen na een repetitie.
Wat is er aan de hand?
Tóen beweerde Jonas bij hoog en bij laag dat hij voorafgaand
aan de ‘aanval met de metalen schijf’ drie lichten boven de
wijk had zien hangen. En Jonas’ vader, een grondwerker,
ontdekte dat de mysterieuze schijf het afsluitdeksel was geweest van de boorput op het Wilde Landje. Die boorput was
in de jaren zestig gegraven door de NAM. Ondanks dat er een
diepterecord werd verbroken (4850 meter) werd er gas noch
olie gevonden.
Het onderzoek van de inspecteur brengt een keten gebeurtenissen aan het licht. Is er iets buitenaards de buurt binnengedrongen? Of juist iets ónderaards? Horen we bij de hemel
of horen we bij de aarde? De ogenschijnlijk saaie buurt blijkt
een reeks kleurrijke personages te bevatten die ieder zo hun
eigen geheimen met zich meedragen.

Derde herziende druk! Volledig bijgewerkte uitgave van het leukste Beatlesboek,
overvol met tekeningen, feitjes en anekdotes.
Al tekenend volgt Hervé Bourhis het spoor van deze mythische popgroep waarvan
elk nummer uitgroeide tot een klassieker: The Beatles. Het kleine boek van de
Beatles is een duizelingwekkende opeenvolging van triomfen en vondsten, van kameraadschap en verraad, van (pop)harmonieën en dissonanten. John, Paul, George
en Ringo waren charismatisch, gewiekst, veelzijdig, arrogant en, uiteraard, enorm
getalenteerd. Vier jongens wier verhaal zich laat lezen als het schoolvoorbeeld van
een rockavontuur. Hervé is fan, maar hij is ook kritisch. Zijn verbeelding is net zoveel
beïnvloed door beelden op hoezen, op foto‘s en in films als door de teksten en de
muziek zelf. Dit is zijn unieke perspectief op de legendarische ’Fab Four‘, vol verliefde overgave, maar grondig gedocumenteerd. Een verfrissend kijk op The Beatles in
woord en beeld.

Reeds verschenen

Derf Backderf Punk Rock & Mobile Homes

>

Reeds verschenen

Jacques Tardi - Het ware verhaal van de onbekende soldaat /
Het gedrocht en de guillotine Derde druk
Twee verhalen over lust, waanzin en dood. De onbekende soldaat en Het
gedrocht en de guillotine behoren tot de hoogtepunten uit het oeuvre van
Tardi en – zeg maar gerust – de hoogtepunten van het volwassen beeldverhaal. Ook na veertig jaar hebben deze klassieke vertellingen niets van hun
dramatische kracht verloren.

>

Prado - De gestolen Triskel
Een jonge student krijgt een fantastisch dagboek in
handen. De schrijver ervan heeft na jarenlang onderzoek ontdekt dat er een oude orde van engelen en
demonen herrezen is. De student begint een speurtocht via universiteitsbibliotheken, achterkamertjes,
antiekwinkels en slaperige oude villa’s.
In De gestolen Triskel overpeinst Prado het fragiele
evenwicht tussen mens en natuur. Hij construeert
een barok verhaal over een krachtige talisman,
ontwakende wezens uit een oude cultuur en hun niet
aflatende strijd tussen goed en kwaad.
In de loop van de jaren heeft Prado vele prijzen in de
wacht gesleept. Onder meer in Frankrijk voor zijn
album Trait de craie (Trazo de Tiza).
Andere albums zijn: Kronieken van de onlogica
(4 delen Arboris), Krijtlijn, Ardalen en Peter en de
wolf.

EAN 9789493109087
€ 22,99
64 pagina’s, 23 x 29,5 cm
Hardcover

Piero Macola - Ongedierte
Een verhaal over illegalen en wettelozen, rampzalige liefdes en eenzaamheid. Ongedierte speelt zich af aan de oevers van de Italiaanse
rivier de Po. De langzaam verdwijnende ochtendmist op de Povlakte
weerspiegelt het desolate leven van Bruno, die probeert zijn geliefde
Ennio te vergeten.
Ennio liet Bruno achter met een gebroken hart. Bruno sleept zich voort
door het leven, hier aan de waterkant. Hij trekt veel op met de oude
Maria die in haar eentje aan de rivier woont sinds haar man is overleden. Samen proberen ze er het beste van te maken.
Op de bouwplaats waar Bruno vroeger heeft gewerkt, ontmoet hij op
een dag Anton. Anton is een jonge, ontsnapte illegaal uit Moldavië.
Bruno verbergt Anton in zijn huis.
Tussen de twee mannen ontstaat een bijzondere vriendschap. Maar
plotsklaps staat Ennio weer voor de deur…
Dit boeiende debuut van Piero Macola is met potlood getekend, in
prachtige, sfeervolle kleurschakeringen. Piero Macola (1976) werd geboren in Italië en is nu woonachtig in Parijs. Hij maakte ook de albums
Kérosène, Dérivés en Le Tirailleur.
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EAN 9789493109124
€ 24,99
120 pagina’s, 20 x 27 cm
Hardcover

EAN 9789493109155
€ 24,99
104 pagina’s
24 x 27 cm
Hardcover

>

Charles Burns - Daedalus

Herinneringen, prachtige landschappen, voorbije jeugd, vriendschap: met Visa Transit
beschrijft Nicolas de Crécy de roadtrip van twee jonge mannen naar Oost-Europa.

Brian, een jonge, introverte student, is een fervent liefhebber
van oude horrorfilms. Hij tekent zijn schriften vol met fantasierijke hersenspinsels. Samen met zijn vrienden organiseert
hij regelmatig filmavonden. Op een van die avonden wordt
Brian aangesproken door Laurie. Ze brengt de schuchtere
jongen danig in de war. Het is het begin van een relatie maar
ook van een mysterie…

“Ik moet vertrekken en leven, of blijven en sterven”, schrijft Shakespeare. In de zomer
van 1986, een paar maanden na de nucleaire ramp in Tsjernobyl, waren Nicolas de Crécy
en zijn neef amper 20 jaar oud toen ze een stokoude Citröen Visa kregen. Ze gooien de
auto vol met boeken die ze niet zullen lezen, nemen ook twee slaapzakken en stapels
sigaretten mee... en gaan op een reis zonder bestemming. Ze doorkruisen Noord-Italië,
Joegoslavië, Bulgarije en dalen af naar Turkije.
Deze roadtrip confronteert hen evenzeer met de wereld als met zichzelf.
Nicolas de Crécy (1966) was animator o.a. bij Disney alvorens hij in 1991 debuteerde met
zijn meerder malen bekroonde boek Foligatto. Daarna publiceerde hij o.a. Léon La Came
(Alph Art, Beste Album Angoulême), Période Clacaire (in opdracht van het Louvre),
Salvatore ( Nominatie Eisner Award) en De hemelse Bibendium.

>

Reeds verschenen

Nicolas de Crécy - Visa Transit (deel 1)

Het eerste deel van een nieuwe serie waar Burns zich de
komende vijf jaar aan zal wijden. Er verschijnt geen Engelse
uitgave. Charles Burns publiceerde o.a. Zwart gat, Big Baby,
Hardboiled detectives en Curse of the Molemen.

Daedalus is een prachtige mengeling van horror, romantiek, adolescentie en stripgeschiedenis. Mindblowing!

Knack/Focus ****

EAN 9789493109216
€ 22,99
64 pagina’s, 20,8 x 28,4 cm
Hardcover

Weergaloos tekenwerk!
Het Stripschap
Een pareltje!

Derf Backderf - Kent State,
vier doden in Ohio

Knack/Focus
Alles aan dit album klopt.
Schrijf dit juweeltje alvast
op voor album van het
jaar!

Genomineerd voor de
Angoulême Awards 2021

Op 4 mei 1970 schoot de Nationale Garde onbewapende studenten neer die op de universiteit van Kent State
protesteerden tegen de oorlog in Vietnam. In een dodelijk
spervuur van zevenenzestig schoten werden vier studenten
gedood en negen gewond.
Met de journalistieke vaardigheden die hij ook inzette bij
Mijn vriend Dahmer en Trashed heeft Backderf uitgebreid
interviews gedaan en research verricht om de levens van
deze vier jonge mensen te boekstaven, evenals de gebeurtenissen van die vier dagen in mei.

Veronica Gids

De journalistieke aanpak van Backderf is indrukwekkend.
EAN 9789493109209
€ 24,99
136 pagina’s, 21 x 28 cm
Hardcover
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EAN 9789493109193
€ 28,99
280 pagina’s, 17,8 x 26 cm
Hardcover

NRC ****
Bloedbad zonder precedent en nu weer hoogst actueel.
De Volkskrant ****
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Reeds verschenen

Chris Ware Rusty Brown
Tweede druk
Genomineerd voor de
Angoulême Awards 2021

Willem - De nieuwe avonturen van de kunst
Wat is kunst nu eigenlijk? We grijpen elke gelegenheid aan om erover te praten, te discussiëren, haar af te keuren, of ermee te imponeren. We zien haar ook als een lucratieve belegging.
Maar verder… zeg ’ns eerlijk… wat heeft kunst eigenlijk voor nut?
Willem maakt schoon schip met alle
schoolse regeltjes. Hij is de ultieme
gentleman-anarchist. Niets is heilig
voor hem.
In dit album schetst Willem aan de
hand van een honderdtal portretten
van kunstenaars uit de afgelopen
anderhalve eeuw een hilarisch portret van de kunst zelf.
Historisch of verzonnen, de anekdotes in deze Nieuwe avonturen
van de kunst worden dankzij
Willems visie en vileine humor in
hun juiste context gezet. En zo verrijst, het antwoord op onze beginvraag: Wat heeft kunst dan voor nut?
Simpel: ze houdt onze ogen open!

EAN 9789493109094
€ 39,99
352 pagina’s, 17,8 x 23,5 cm
Hardcover

>

Een monumentale gebeurtenis in de striphistorie. Het eerste deel van een nieuw
meesterwerk door de auteur van Building Stories.
Chris Ware doet een poging de zin van het bestaan te vatten in één enkel, schitterend
vormgegeven beeldverhaal. Rusty Brown volgt een halve dag lang de levens van drie
mensen in het Amerikaanse midwesten. Chris Ware vervlecht het leven van de jongen
die wakker wordt met superkrachten met het leven van de tiener die later als vader zijn
teleurstellingen wegstopt op Mars en met het leven van de vrouw die naar de liefde van
slechts één andere persoon op aarde verlangt. Rusty Brown is een minutieus uitgewerkte
studie over intermenselijke relaties, twijfels en volharding tegen wil en dank; opgemaakt
en getekend op maar liefst 352 pagina’s. Met zijn verraderlijk eenvoudige stijl creëert Chris
Ware een overdonderende leeservaring. Alles is tot op de millimeter nauwkeurig in beeld
gebracht in een poging zo diep mogelijk in de geest van de hoofpersonen te kruipen. Hun
breed uitwaaierende overpeinzingen omvatten zowel de allergrootste thema’s als de allerkleinste momenten van het leven; van de jongste herinneringen in de kindertijd tot aan de
laatste dagen in ouderdom.
Deze duizelingwekkende reis door de gedachtewereld van de hoofdpersonen zal een brede
lezersgroep aanspreken. De meer traditionele liefhebbers van de graphic novel kunnen hun
hart ophalen aan de geweldige tekeningen en schitterende vormgeving. Chris Ware wordt
alom beschouwd als een van de beste striptekenaars van zijn generatie. Zijn werk wordt
regelmatig gepubliceerd in The New Yorker, McSweeney’s, en The Best American Comics.
Hij is de auteur van meerdere baanbrekende graphic novels, waaronder Jimmy Corrigan,
de slimste jongen van de wereld, en de New York Times-bestseller Building Stories.

Chris Ware slaat weer toe en hoe! Een nieuw meesterwerk.

NRC *****
Niemand is zo orgineel en invloedrijk als Ware binnen zijn branch.
De Volkskrant
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Zijn tekeningen verschenen vanaf
1965 o.a. in Provo, Hitweek, Aloha,
De Nieuwe Linie, HP/De Tijd, Hara
Kiri en Charlie Hebdo. Hij werd onderscheiden met de Grand Prix de la
ville d’Angoulême, en de Bibliothèque Nationale verwierf zijn volledige
archief. In 2015 ontsnapte hij aan de
aanslag op Charlie Hebdo, hij was
nog onderweg naar de redactievergadering, toen deze terreurdaad
plaatsvond.
EAN 9789493109131
€ 26,99
160 pagina’s, 17 x 24 cm
Hardcover

Tekenaar Willem zet de kunstwereld
grandioos te kakken.

De Volkskrant
Zijn humor is even radicaal en hard
als zijn penseelstreken verfijnd.
Knack/Fokus

>

Tweede druk
Beste Graphic Novel 2020

Knack/Focus *****

9789493109186
€ 29,99
160 pagina’s, 20 x 27,2 cm
Hardcover

Voor zijn nieuwste project reisde
gelauwerd stripjournalist Joe Sacco
af naar de Northwest Territories
in Canada, waar het ‘s winters min
veertig graden wordt. In dit gebied
zijn de gevolgen van de wereldwijde
honger naar fossiele brandstoffen
direct voelbaar. De Dene zijn de
inheemse bewoners die hier al
generaties lang leven. Ze zijn bijna
zonder uitzondering in dienst van de
oliemaatschappijen in het gebied.
Sacco gaat in gesprek met hen en
schetst in Terug aan het land op
genuanceerde wijze welke invloed
de olie-industrie heeft op hun leven.
Enerzijds zorgt de industrie voor
werkgelegenheid, geld om scholen
te stichten en sociale voorzieningen
te onderhouden. Anderzijds wordt
het landschap blijvend veranderd
door deze zware industrie. De langetermijngevolgen voor het milieu
zijn niet bekend. Stripjournalist Joe
Sacco is de auteur van o.a. Onder
Palestijnen, Gorazde en Fikser.
Zijn veelal internationaal gelauwerde boeken zijn in veertien talen
uitgebracht. Hij publiceert met
regelmaat in de New York Times
Magazine, Time en Harper‘s.

>

Indrukwekkend.

NRC
Één van de meest hartverwarmende boeken van het jaar.
De Standaard
Sacco neemt het op voor de verliezers van de geschiedenis.
De Volkskrant
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Creek
Country
WELCOME TO



PORTRETTEN UIT DE FOLK,
50COUNTRY
& BLUEGR ASS
DOOR

Erik Kriek

Erik Kriek Welcome to
Creek Country
Met een cd van Tim
Knol en de Blue Grass
Boogiemen met o.a. de
Lasses en Erik Kriek)
Tweede druk
EAN 9789493109162
€ 29,99
120 pagina’s, 14 x 20 cm
Hardcover met cd

Staat als een huis, veel sfeer,
veel details.
Het Parool

“Tekenen in het algemeen en strips maken in het bijzonder is een vrij eenzame bezigheid. Uren en uren worden in eenzaamheid achter de tekentafel doorgebracht. Alles voor
de juiste concentratie. En niks gaat vanzelf. Het werk is immers pas af als het ‘af’ is,
ongeacht hoe lang dat duurt. Vanzelfsprekend is muziek is daarbij de beste vriend van de
tekenaar en door middel van muziek wordt de arbeid lichter. Ik ken geen enkele tekenaar
die niet van muziek houdt, sterker nog; veel van mijn collegatekenaars zijn ook muzikant
en als ze geen instrument beheersen dan hebben ze een uitgebreide platenkast en ditto
smaak. Veel van hen hebben een voorliefde voor country. Misschien is het het eerlijke,
ambachtelijke aspect ervan. Ik persoonlijk houd erg van het instrumentarium en van de
stemmen, vooral de close-harmony die vaak te horen is in de bluegrass. Ook ben ik liefhebber van verhalende songteksten, recht voor zijn raap en vaak bestaande uit gecomprimeerde tragedies. Vooral die teksten die zich bezighouden met duistere thema’s spreken
me aan. Ik heb er al een keer een heel (strip)boek aan gewijd.
Het boek dat voor u ligt is een heel arbitraire verzameling van een liefhebber, niet per sé
van een muziekhistoricus of kenner. Het zijn er 50 omdat dat een mooi rond getal is, niet
omdat ik een top vijftig met de beste artiesten heb willen maken Het gevaar bij het maken van een dergelijk boek is dat er de indruk ontstaat dat er een zekere pikorde is, maar
geloof me, ik vul met gemak nog twee of drie van dit soort boeken. Er valt nog zoveel te
ontdekken uit het ‘mer à boire’ dat de muziekgeschiedenis ons geeft.
Dat is weer stof voor een mogelijk volgend boekje. Wie zal het zeggen?”

Erik Kriek

Reeds verschenen

Joe Sacco - Terug aan het land

>

Diversen

Knack - Top 10
Concerto Books is met maar liefst 3 boeken vertegenwoordigd in de top 10 van
beste strips van 2020 van het Belgische weekblad Knack/Focus.
Met een eerste plaats is Terug aan het land van Joe Sacco album van het jaar
geworden, met een mooie derde plaats voor Daedalus van Charles Burns en een
vierde plaats voor Kent State van Derf Backderf
Een resultaat om trots op te zijn. We zullen proberen om in 2021 een soortgelijk
resultaat te bewerkstelligen.

1

Terug aan het land
JOE SACCO

>

Stripjournalist Joe Sacco (Onder
Palestijnen, Moslimenclave Gorazde)
laat in zijn lijvige reportage bij de
Dene, de oorspronkelijke bewoners
van Noordwest-Canada, haarscherp
zien hoe onze westerse levensstijl
andere culturen en de natuur kapotmaakt.

2

Familiar Face
MICHAEL DEFORGE

Victor Meijer - Straatgezicht
Piëzografie
50 x 70 cm.
Oplage: 50 ex., genummerd en gesigneerd
€ 125

Stabiliteit bestaat niet meer, want
wegen, huizen en zelfs mensen
krijgen voortdurend onverwacht
updates waardoor ze onherkenbaar
veranderen. Ontregelend boek.
(Engelstalig)

3

Daedalus 1
CHARLES BURNS

Een jongeman neemt een meisje op
een eerste date mee naar de cultfilm Invasion of the Body Snatchers.
Charles Burns (Black Hole) onderzoekt de invloed van horror op de
verbeelding.

4

Fay Lovsky’s fijne nieuwe Jopo-songs zijn
wederom voorzien van prachtige illustraties
door Joost Swarte. Hoe gaat het na al die jaren met Jopo? Jopo XL gaat verder waar het
eerste Jopo album, Jopo in Mono eindigde.
Het plaat- en boekwerk van dit illustere duo
bevat zowel Jopo in Mono als Jopo XL.

Vijftig jaar geleden schoot de
Amerikaanse National Guard vier
ongewapende studenten dood bij
protesten tegen de oorlog in Vietnam. Derf Backderf (Mijn vriend
Dahmer) is nog altijd woedend over
het overheidsgeweld van toen.

5

Aaron
BEN GIJSEMANS

>

Een jongeman moet onder ogen zien
dat hij zijn seksuele oriëntatie niet
kan kiezen. Extra vervelend als je op
kinderen valt. Verteld in een duizelingwekkende stijlbeheersing door
deze jonge Vlaamse auteur.

7

Ik kom van ver maar blijf
niet lang
WARD ZWART & ENZO SMITS

Het sfeervolle testament van de dit
jaar veel te jong gestorven Ward
Zwart verbeeldt de onrust van een
groepje jongeren in een bosrijk dorp
eind jaren negentig.

8

The Loneliness of the
Long-Distance
Cartoonist
ADRIAN TOMINE

Kent State: vier doden in
Ohio
DERF BACKDERF

Joost Swarte & Fay Lovsky JopoXL

6

The Swamp
YOSHIHARU TSUGE

Bundeling van intieme verhalen uit
de jaren zestig over raadselachtige
relaties, afgelegen plaatsen en vreemde ontmoetingen waarmee Tsuge een
culticoon werd. (Engelstalig)

De minder glamoureuze kant van het
auteursbestaan, van mislukte lezingen in de lagere school tot signeersessies zonder volk, verteld met een
onweerstaanbaar gevoel voor humor.
(Engelstalig)

9

De
beste
10
strips
van 2020

Sapiens: het ontstaan
van de mensheid
DANIEL CASANAVE, DAVID
VANDERMEULEN & YUVAL NOAH
HARARI

Onverwacht sterke adaptatie van de
bestseller van Harari over het begin
van de mensheid, met als extra troeven humor, nuance en tekeningen
van uitgestorven mensensoorten.

10 Anaïs Nin: Sur la mer des
mensonges

LÉONIE BISCHOFF

Het leven van schrijfster Anaïs
Nin leent zich uitstekend voor een
biografie en de Zwitserse (maar in
Brussel werkende) Léonie Bischoff
toont in prachtige kleuren hoe Nins
passionele leven tot artistieke bevrijding leidde. (Franstalig)
door Gert Meesters

Uitgave: boek met vinyl en boek met cd.
Verschijnt in september 2021
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9

Davodeau - De luchtcorridors (werktitel)
Yvan is vijftig jaar geworden. Hij herinnert zich nog goed dat hij op z’n
twintigste naar vijftigjarigen keek als ouden van dagen, aan het eind van
hun leven. Nu is het zijn beurt. Binnen enkele maanden verloor hij zijn
vader, zijn moeder en zijn baan. Z’n vrouw werkt veel en verkeert continu
in een jetleg. En de kinderen hebben het nest verlaten. Het is dus onvermijdelijk dat Ivan de weg een beetje kwijt is. Hij zoekt zijn toevlucht in de Jura,
bij zijn vrienden voor het leven Thierry en Sandra.

Floor van het Nederend, Alexander Bartels
en Phil van Duim - De Duizendpoot

Edwin Hagendoorn - Engnek

September 2021

Tobias Tak - De Droommaker

>
EAN 978949310914 8
€ 29,99
152 pagina’s, 21 x 29,7 cm, Hardcover
September 2021

Oktober 2021

Droom en werkelijkheid lopen door
elkaar in dit poëtische en fantasierijke
avontuur.

Verder verwacht in 2021:

Magnum opus van
de op 7 januari 2020
overleden tekenaar.

Charles Burns - Daedalus 2

Voorwoord door
Joost Swarte.
Aanbevolen door
Robert Crumb, Joost
Swarte, Art Spiegelman en Joann Sfar.

EAN 9789493109322
€ 21,99
104 pagina’s, 20 x 24 cm, Hardcover
November 2021

Guido van Driel - In Hollandia Suburbia, I.H.S. (deel 2)

2022

>

Edwin Hagendoorn - Bubblegum Geisha

Jan Cleijne, Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux Alles komt goed
Een reis door Amsterdam anno 2091,
prachtig geïllustreerd
door Jan Cleijne.
Een gids naar de
tijdsgeest van morgen
die onze tijd in een
hoopvol perspectief
plaatst want: Alles
komt goed.
Oktober 2021
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Een sensatie!
Verder verwacht in 2022:

Peter van Dongen - Spectaculair overzicht
Nicolas de Crécy - Visa Transit deel 3
Robert Crumb - Nieuw album

Verwacht / in voorbereiding

2021

Voor vragen over distributie en andere info:
Concertobooks, Utrechtsestraat 52-60, 1017 VP Amsterdam
www.concerto.amsterdam
hansje@concertobooks.nl
dick@concertobooks.nl

>

Telefoon Hansje: +31 (0) 641205252
Telefoon Dick: +31 (0) 653314016
www.concertobooks.nl
De boeken zijn verkrijgbaar via:
Het Centraal Boekhuis - info@cb.nl
New Book Collective verkoop@newbookcollective.com +31 (0) 20 2260238
Strips in voorraad – info@stripsinvoorraad.nl, +31 (0) 646433579
Concerto - dick@concerto.nl, +31 (0) 653314016
Pinceel - bart@pinceel.be, + 32 (0) 16893928 (voor België)
Wijzigingen voorbehouden.
I.v.m. de Corona-maatregelen kunnen de verschijningsdata veranderen.

