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TENTOONSTELLINGEN IN HET ECC
Als bezoeker van het ECC kon je het voorbije jaar GRATIS naar 8 tentoonstellingen
komen kijken. Zoals gebruikelijk werd hierbij steeds voor een evenwicht gezorgd tussen
verschillende cartoon- en karikatuurstijlen. En kwamen zowel kunstenaars van eigen
bodem als internationale cartoonisten aan bod.

PERIODE: 27/01/2013 > 17/03/2013
Aantal bezoekers: 674

POL LEURS

We begonnen het jaar met cartoons van de
Luxemburgse topcartoonist Pol Leurs. Leurs is geen
onbekende in het ECC, hij won o.m. de Eurokartoenale in 1983. Leurs éénvoudige, spitsvondige en
humoristische werken verwarmden de harten van vele
bezoekers in de barre winter. Voor de gelegenheid
maakte Pol Leurs ook een permanent werk in het ECC
door de deuren van de toiletten te voorzien van
levensgrote cartoons.
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PAWEL KUCZYNSKI

De cartoons van de Poolse cartoonist Pawel Kuczynski
zijn dan weer van een totaal andere aard: hedendaagse
problemen worden weergegeven in surrealistisch werk
vol visuele metaforen en zwarte humor. De trieste
waarheid over de sociale, politieke en
milieuproblemen die de mensheid bedreigen krijgen
vorm in zijn cartoons. Hoewel hij ook af en toe de
poëtische tour opgaat.

PERIODE: 24/03/2013 > 23/06/2013
Aantal bezoekers: 1357

EURO-KARTOENALE : DE FIETS

In 2013 werd onze tweejaarlijkse cartoonwedstrijd
‘De Euro-kartoenale Kruishoutem’ voor de 19de maal
georganiseerd. Een selectie van 150 van de beste
werken werd in het ECC tentoongesteld. Meer
informatie over de wedstrijd vind je verder in het
jaarverslag.

DE RONDE VAN MAREC

In deze zelfde periode wordt in de Vlaamse Ardennen
de 100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen
gevierd. We vroegen dan ook aan de perscartoonist
MAREC om zijn beste ‘koers’cartoons met het grote
publiek te delen.
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PERIODE: 30/06//2013 > 22/09/2013
Aantal bezoekers: 858

NORBERT VAN YPERZEELE

Een thuismatch voor de Oudenaardse cartoonist
Norbert Van Yperzeele die in 2013 onze
‘huiscartoonist’ was. Na een lange stop neemt Van
Yperzeele midden de jaren 2000 het
cartoonistenpotlood weer op en met succes, want de
selecties en prijzen in internationale
cartoonwedstrijden stapelen zich op. Genoeg werk
voor een persoonlijke tentoonstelling in het ECC met
cartoons op papier en in 3-D.

.

AGIM SULAJ

De Italiaanse-Albanees Agim Sulaj is met zijn
hyperrealistisch werk een buitenbeentje in het
cartoonwereldje. Sulaj heeft talloze prestigieuze
internationale onderscheidingen gewonnen en stelde
tentoon in vooraanstaande galerijen in Italië, Albanië,
Griekenland, Turkije, Parijs en Londen.
Ondanks de soms zware onderwerpen als milieu,
armoede en migratie vielen zijn ‘schilderijtjes’ erg in
de smaak.
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PERIODE: 29/09/2013 > 22/12/2013
Aantal bezoekers: 877

HANZZ KARIKATUREN

Het was lang geleden dat het ECC nog eens een
volledige tentoonstelling aan karikaturen gewijd had.
Nochtans moesten we het niet ver gaan zoeken:de
Izegemse karikaturist Hanzz is een echte topper.
Bovendien zorgde Hanzz ervoor dat menig bezoeker
met een eigen karikatuur naar huis kon gaan.

20 JAAR KONING ALBERT II

Albert II doet na twintig jaar troonsafstand. Hoe werd
Albert in die twintig jaar door perscartoonisten
afgeschilderd? Dat was het uitgangspunt van deze
tentoonstelling met werk van perscartoonisten uit alle
gemeenschappen van ons land: Aaargh, Cécile
Bertrand, Toon Beukels, Canary Pete, Cost, Emiel De
Bolle, Griet, Ian, Ief, Klier, Pierre Kroll, Lejon,
Marec, Nett, André Nollet, O-Sekoer, Quirit, Serdu,
Sondron, Vadot, Vanmol, Bert Vanstiphout (Mad
Man), Norbert Van Yperzeele, Vejo en Vranckx.
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In 2013 mocht het ECC 3 766 bezoekers verwelkomen. Dit is 11% meer dan
het jaar ervoor. Naast de bezoekers op zondag konden we ook 35 groepen
verwelkomen. Het gaat hier vaak om culturele en senioren verenigingen die
een geleid bezoek aan het cartoon centrum brengen.
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CARTOONS FROM BELGIUM
Het ECC stelde ook een tentoonstelling samen met werk van 10 Belgische cartoonisten
die allen prijzen wonnen op internationale cartoonfestivals. Bedoeling van de
tentoonstelling ‘Cartoons from Belgium’ is het promoten van de Belgische cartoon in het
buitenland.

De tentoonstelling was in 2013 te zien in het Turkse Eskisehir en het Franse Saint-Just-leMartel. Er werd met verschillende musea over de ganse wereld verder onderhandeld voor
tentoonstellingen in 2014.

PEACE DOVE
Het Israëlische Cartoon Museum van Holon heeft in 2013 een tentoonstelling met als
thema ‘vredesduif’ georganiseerd. Een deel van de tentoonstelling mocht door andere
cartoonmusea samengesteld worden. Op deze manier toonden enkele Belgische
cartoonisten hun kijk op het thema ‘vredesduif’.
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EURO-KARTOENALE: DE FIETS
DE CIJFERS
De Euro-kartoenale was in 2013 al aan zijn 19de editie toe. Wat ooit begon als een kleine
cartoontentoonstelling tijdens de Paasfeesten in 1978 is ondertussen uitgegroeid tot één
van de belangrijkste cartoonwedstrijden ter wereld.
Gezien de ‘100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen’ werd voor het thema ‘De
Fiets’ gekozen. 718 cartoonisten uit 79 landen lieten zich door het thema inspireren en
zonden 2483 cartoons in. De meeste deelnemers kwamen uit Europa (57%) gevolgd
door Azië (31%), Zuid-Amerika (8%), Noord-Amerika (3%), Afrika (1%) en Oceanië
(0,5%).

Deelnemers
Europa
Azië
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Afrika
Oceanie

De ingezonden cartoons benaderden de fiets in al zijn aspecten: de wielersport met
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bijbehorende dopingschandalen, romantische fietstochtjes, fietsdiefstallen, de fiets als
vervoersmiddel ... .
Door de economische crisis hadden de organisatoren moeite om een hoofdsponsor te
vinden en werd de Euro-kartoenale volledig met eigen middelen bekostigd.

DE INTERNATIONALE JURY
Een internationale wedstrijd betekent ook een internationale jury van experten die de
werken beoordeelt en de uiteindelijke prijswinnaars bepaalt.
De jury was dit jaar samengesteld uit:








André Nollet cartoonist en voorzitter van de jury
Alessandro Gatto (Italië) cartoonist
Pawel Kuczynski (Polen) cartoonist
Pol Leurs (Luxemburg) cartoonist
Jan De Graeve - IAN cartoonist
Leon De Borger – cartoonist – afgevaardigde KEVER/FECO
Herman Somers – cartoonist – afgevaardigde ECC

DE WINNAARS
Aan de eindmeet werden negen prijzen uitgedeeld.
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Eerste prijs: Mohsen Asadi (Iran) - 1 600 Euro + trofee
Tweede prijs: Constantin Pavel (Roemenië) – 1 400 + trofee
Derde prijs: Ross Thomson (Engeland) - 1 200 Euro + trofee
Beste Europese inzending: Constantin Sunnerberg (België) – 750 Euro
Beste Belgische inzending: Nikola Hendrickx (België) – 750 euro
Prijs van het ECC: Marco D'Agostino (Italië) – persoonlijke tentoonstelling
Cover award: Angelo Campaner (Zwitserland)
Eervolle vermelding: Peter Ruge (Duitsland)
Eervolle vermelding: Jorgo Schäfer (Duitsland)

Behalve Ross Thomson waren alle prijswinnaars aanwezig op de openingceremonie.

DE CARTOONS

1ste prijs

Beste Inzending Europese Unie
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2de prijs

3de prijs

Beste Belgische Inzending

DE CATALOGUS
Ook voor de 19de editie van de Euro-kartoenale werd een prachtig cartoonboek
uitgegeven met 100 van de beste werken. De collectie cartoonboeken wordt stilaan een
collectorsitem.

DE TENTOONSTELLING
Naast een grote tentoonstelling van de beste cartoons in het ECC, werd een kleinere
rondreizende tentoonstelling samengesteld. Deze tentoonstelling met 56 cartoons was het
voorbije jaar te zien in Aalst, Hooglede, Koksijde, Luxemburg, Putte, Tongeren en
Zottegem.
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projecten

5

extra's

5
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PROJECTEN
Het ECC heeft ook aandacht voor lange termijnprojecten rond cartoons. Projecten achter
de schermen, die nu nog niet echt zichtbaar zijn voor onze bezoekers, maar die toch een
belangrijke investering van tijd en geld vragen.

GESCHIEDENIS BELGISCHE CARTOON
In 2012 werd een belangrijk luik voor de permanente tentoonstelling ‘Geschiedenis van
de Belgische cartoon’ afgerond. Op basis van de resultaten van de studie heeft de vzw
Geheugen Collectief in 2013 een algemeen tentoonstellingsconcept uitgewerkt.
Gezien het cartoonerfgoed in België nauwelijks in kaart werd gebracht zijn we overtuigd
van het belang van verder onderzoek en een permanente tentoonstelling in het ECC. Er
werd bij de Vlaamse minister van Cultuur een subsidieaanvraag voor het verdere
onderzoek ingediend, zodat we in 2014 tot een concrete uitwerking van de tentoonstelling
kunnen komen.

HUMOR ALS WAPEN
In 2013 werd hard gewerkt aan de herinneringstentoonstelling ‘Humor als Wapen –
spotprenten in de Groote Oorlog’ die in de zomer van 2014 te zien zal zijn in het ECC.
De tentoonstelling is een partnership tussen het ECC, het Belgische Legermuseum en het
Bureau du Tourisme des Ardennes brabançonnes en gebeurt in samenwerking met de
Heemkundige Kring Kruishoutem, het Talbot House en het Liberaal Archief.

DIGITALISERING BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van het ECC werd ook in 2013 verder uitgebreid met 136 cartoonboeken.
Tijd dus om werk te maken van een degelijke ontsluiting van het systeem. Er werd een
specifiek programma ontwikkeld zodat de verschillende cartoonboeken snel en makkelijk
teruggevonden kunnen worden. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt.
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ANDERE ACTIVITEITEN
Het ECC grijpt héél wat kansen aan om de niet-traditionele museumbezoeker naar het
ECC te lokken door het organiseren van allerhande activiteiten. Een manier ook om geld
in het laadje te krijgen om alle tentoonstellingen in het ECC gratis ter beschikking te
kunnen stellen van het grote publiek.

PANNENKOEKENFESTIJN EN ONTBIJTBUFFET
Traditioneel organiseert het ECC in februari een pannenkoekenfestijn en op moederdag
verwennen we de moeders en hun familie op een uitgebreid ontbijtbuffet.

BIERPROEVERIJ
Voor het eerst werd ook een bierproeverij ter gelegenheid van vaderdag georganiseerd.
Een geslaagd evenement waar bieren uit de Vlaamse Ardennen geproefd en uitgebreid
besproken werden door bierkenner Geroen Vansteenbrugge. In 2014 zal deze activiteit
naar het najaar verhuizen.

BLINKERCARTOONFIETSZOEKTOCHT
Kruishoutem is ook de thuishaven van jeugdauteur Marc de Bel. Ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘De Fiets’ werd dan ook een heuse cartoonfietszoektocht georganiseerd.
Langs het parcours van de Blinkerroute kwam je allerlei cartoons en bijbehorende
vraagjes tegen en er konden héél wat leuke prijzen gewonnen worden. Een geslaagde
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activiteit die we samen organiseerden met de Kruishoutemse Gezinsbond en het
Blinkerroutecomité.

EINDEJAARSCONFERENCE
De Gentse perscartoonist André Nollet mocht het jaar weer afsluiten met een eigen
eindejaarsconférence op basis van de actualiteitscartoons van het voorbije jaar.
Traditiegetrouw wordt hier een eindejaarsreceptie aangekoppeld, waarbij we bij een glas
en een hapje vooruitblikken op het komende jaar.

PEDAGOGISCH PROJECT
Ook in 2013 werd aandacht besteed aan het in contact brengen van kinderen en jongeren
met cartoons als kunstvorm. De nadruk van het pedagogisch project ligt voornamelijk op
het leren kijken en interpreteren van cartoons. Naast het pedagogisch project dat speciaal
ontwikkeld werd voor kinderen uit de 3de graad van het lager onderwijs worden
aangepaste programma’s aangeboden voor jongere en oudere leerlingen die een bezoek
aan de tijdelijke tentoonstellingen plannen. 5 verschillende scholen brachten het voorbije
jaar een bezoek aan het ECC.

EXPERTISECENTRUM
Van bij het prille begin wou het Europees Cartoon Centrum de jarenlang opgebouwde
expertise in cartoons en meer specifiek in de organisatie van cartoonwedstrijden ter
beschikking stellen van andere organisaties. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking
de enige manier is om op een kwaliteitsvolle manier de cartoon onder de aandacht te
brengen.
In 2013 was het ECC partner in de cartoonwedstrijd Beltud ’50 jaar in België’.
Het ECC maakte deel uit van de jury van de cartoonales van Lebbeke en Brugge.
Verder waren de vrijwilligers van het ECC vertegenwoordigd op inauguraties van tal van
cartoonfestivals en tentoonstellingen in binnen- en buitenland: Boechout, Bergen-opZoom (Nederland), Brugge, Eskishir (Turkije), Hasselt, Knokke-Heist, Lebbeke,
Luxemburg, Olen, Vianden, Porto (Portugal), Saint-Just-le Martel (Frankrijk) en Waver.
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WEBSITE
De website van het ECC (www.ecc-kruishoutem.be) blijft voor vele cartoonisten en
cartoonliefhebbers dé stek voor informatie rond cartoons. De website werd het voorbije
jaar gemiddeld 10 552 keer per dag bezocht. Dit is een lichte daling tegenover 2012. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat in de tweede helft van 2012 cartoonisten de
informatie over de Euro-kartoenale downloaden van de site en er konden checken of hun
werken goed aangekomen waren. Dit verklaart ook nog de zeer hoge piek van bezoekers
in januari 2013 (deadline euro-kartoenale: half januari) met een gemiddelde van 28 479
bezoekers per dag.
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Gemiddeld aantal bezoekers website/dag

2009
4335,34

2010
5096,417

2011
7498,25

2012
13800,33

2013
10551,83

De meest bezochte websitepagina is de wedstrijdpagina, gevolgd door de hoofdpagina
(met activiteiten en nieuwtjes) en de activiteitenpagina.

Populairste pagina's

6

4 5
Wedstrijden
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Homepage
Activiteiten

73

Euro-kartoenale
Andere

De Engelstalige pagina’s zijn het populairst. Dit geeft aan dat cartoonisten overal ter
wereld de website werkelijk als een belangrijke informatiebron rond internationale
cartoonwedstrijden gebruiken.

Taal van de bezochte pagina's
2
20

Engels
Nederlands
Frans
78

SOCIALE MEDIA
Het ECC onderhoudt de contacten met cartoonisten en cartoonliefhebbers eveneens via
sociale media kanalen als Pinterest, YouTube, Slideshare, Facebook en Twitter. De
laatste twee kanalen lijken het meest populair bij het doelpubliek van het ECC. Het aantal
volgers van de Facebookpagina is gestegen met 38% en het aantal volgers op Twitter is
in 2013 meer dan verdubbeld. De klout-score (sociale media impact) is ongeveer stabiel
gebleven. Het zijn vnl. buitenlandse cartoonisten die ons via sociale media volgen. Naast
de officiële accounts zijn de vrijwilligers van het ECC met honderden cartoonisten
bevriend op Facebook, wat voor een meer persoonlijk netwerk zorgt.
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1134

538

BLOGS
Actueel nieuws over cartoonfestivals en –tentoonstellingen kan je volgen op de blog van
het ECC (http://europeancartooncenterkruishoutem.wordpress.com) . In 2013 verschenen
14 posts en bezochten 6809 personen de blog.
De blog ECC Cartoonbooksclub (http://www.ecc-cartoonbooksclub.blogspot.com)blijft
een héél gespecialiseerd publiek van cartoonboekenverzamelaars boeien en in 2013 werd
de club uitgebreid met leden uit India, Engeland, Pakistan en Malawi. Bezieler Jan
Oplinus startte in 2013 met een reeks lezingen rond zijn passie ‘cartoonboeken
verzamelen’.

NIEUWSBRIEF
Maandelijks werd ook een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd die wordt verstuurd
naar meer dan 460 geïnteresseerden. De internationale cartoonwereld krijgt ook nog 4x
per jaar een Engelstalige nieuwsbrief die naar meer dan 3000 leden wordt verstuurd.

SCHERPER

Het unieke cartoontijdschrift Scherper, een uitgave van het ECC, was in 2013 al aan zijn
8ste jaargang toe. Tijd voor hoofdredacteur Herman Somers om de fakkel door te geven
aan een nieuwe hoofdredacteur.
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DANKJEWEL

PARTNERS EN SPONSORS

VRIENDEN VAN HET ECC

ECC-TEAM
Anthony, Dominique, Dorine, Fernand, Filip, Herman, Jan, Monique, Paul, Rita, Ro,
Rudy, Saskia, Sebastien en Véronique.
Ook een speciale dank aan cartoonist André Nollet die altijd voor ons klaar staat en Jan
Oplinus. Rest ons nog alle anderen te bedanken die occasioneel een handje toesteken... op
de eindejaarsconférence, achter de schermen of gewoon door het aanbrengen van een
goed idee. Oprecht bedankt!
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