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90 JAAR KUIFJE 

KUIFJE BLAAST 90 KAARSEN UIT !

Tijdens zijn verjaardagjaar zal Kuifje, als wereldreiziger, rondtrekken van Congo  
naar Seoul, van Brussel naar…. De Maan, in de ruimte !

Volledig programma in bijlage
Beelden via de site www.tintinpressclub.com

Data van de evenementen :
10 JANUARI 2019 : 
Persconferentie en debat in het Stadhuis van Brussel

12 JANUARI 2019 : 
Afspraak op de Zavel, in de galerie TINTIN©HERGÉ, in een Congolese sfeer

13 JANUARI 2019 : 
Uitzonderlijke presentatie van de originele platen van Kuifje in Congo,  
in het Hergémuseum

22 MEI 2019 : 
In het Hergémuseum, een overzicht van 10 culturele jaren.

www.tintin.com
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Geboren op 10 januari 1929, via de pen van Hergé, is Kuifje meer dan ooit een werel-
dicoon. Met de verkoop van 275 miljoen albums in 110 talen (nationale en regionale 
talen en dialecten) verschillende langspeelfilms, waarbij het Geheim van de Eenhoorn 
van Steven Spielberg, naast een reeks tekenfilms voor televisie; andere producten met 
kwaliteit, een rekordprijs op veiling, meer dan 2.500.000 € voor de originele tekenin-
gen op de kaften in Oost-indische inkt.

Hergé verklaarde : " de wereld van Kuifje is optimistisch ". Vandaag, meer dan ooit, 
trekken zijn avonturen de aandacht en de lectuur ervan geeft ons de mogelijkheid 
te ontsnappen, de wereld te verkennen, en ontspanning te vinden in rust en goed 
humeur. Iedereen draagt iets van Kuifje in zichzelf. Hij is het centrum van een complex 
universum dat ons naar de eigen realiteit brengt.

De 90ste verjaardag biedt de gelegenheid een jaar lang, 2019, de universele waarden 
van Kuifje te bevestigen via een programma met  de nieuwste technieken, reportages, 
tentoonstellingen en animatie. Een voorsmaak:

• Het tweede avontuur van de jonge reporter, Kuifje in Congo, verschijnt in een nieuw 
medium, en sluit zeer nauw aan bij de tekening van Hergé, want men vertrekt van 
de originele bladen, die geheel gerestaureerd en gekleurd werden via hedendaagse 
technieken. 

• •De Koninklijke Munt geeft een muntstuk van 5 euro uit, met de beeltenis van Hergé.

• •Voor de 10de verjaardag van het Hergémuseum, ligt de nadruk speciaal op Hergé. 

Wij vieren vandaag niet alleen de verjaardag van de meest beroemde reporter in de 
wereld, maar ook zijn schepper. Het Hergémuseum dat helemaal gewijd is aan zijn 
werk, viert in 2019, zijn tiende verjaardag

" Hergé heeft dezelfde invloed gehad op mijn werk als Disney.

Voor mij is Hergé meer dan een tekenaar van strips.

Er bestaat bij hem een politieke en satirische dimensie. "
Andy Warhol




