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7

tentoonstellingen

21
groepen

35
bezoekers
per dag

TENTOONSTELLINGEN IN HET ECC
Eén van de doelstellingen van het ECC is de cartoon promoten bij het
publiek. Tentoonstellingen organiseren is daar uiteraard één van de
belangrijkste pijlers in. Het voorbije jaar kon je als bezoeker 7
tentoonstellingen meepikken. Een afwisseling tussen totaal verschillende
stijlen van binnen- en buitenlandse cartoonisten.

PERIODE: 26/01/2014 > 6/04/2014
Aantal bezoekers: 752

LECTRR
We begonnen het jaar met de perscartoons
van eigen bodem. De huiscartoonist van
‘De Standaard’ Lectrr zorgde voor een
mooie selectie van actualiteitscartoons, die
het grote publiek zeker en vast kon
smaken.

RIBER HANSSON
Ook de Zweedse perscartoonist Riber
Hansson mocht zijn werk aan het Belgische
publiek voorstellen in de winter van 2014.
De winnaar van o.m. de Press Cartoon
Europe (2009) en de World Press Cartoon
(2007) werkt vooral rond thema’s als milieu
en duurzaamheid, maar ook de
internationale politiek kwam in de
tentoonstelling aan bod.
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PERIODE: 13/04/2014 > 22/06/2014
Aantal bezoekers: 908

MARCO D’AGOSTINO

De Italiaan D’Agostino won in 2013 de prijs
van het ECC in de Euro-kartoenale ‘De
Fiets’, goed voor een persoonlijke
tentoonstelling in het ECC. De meeste van de
tentoongestelde ‘karicartoons’ (karikaturen
met héél wat knipogen in verwerkt) werden
speciaal voor deze tentoonstelling getekend.

HET EI

Dit jaar moesten we het niet ver zoeken
voor onze gasttentoonstelling. In Vianden
werd een cartoonfestival met als thema
‘Het Ei’ georganiseerd. Pasen, eieren,
Kruishoutem ... het was een evidente
keuze.
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PERIODE: 29/06/2014 > 21/09/2014
Aantal bezoekers: 729
HUMOR ALS WAPEN – SPOTPRENTEN IN DE GROOTE OORLOG
Twee jaar heeft het ECC gewerkt aan de
voorbereiding van deze exclusieve
tentoonstelling die kadert in de herdenking
van de 100ste verjaardag van de eerste
wereldoorlog. De tentoonstelling biedt geen
historisch overzicht van de oorlog op basis
van spotprenten, maar nodigt de bezoeker
uit om zich naar de oorlogsjaren te
verplaatsen en te kijken hoe de spotprenten
van toen je opinie als moeder, soldaat,
hongerige burger beïnvloeden. De cartoons
werden aangevuld met moderne cartoons
met als thema oorlog en vrede, omdat er in
wezen weinig veranderd is.

PERIODE: 28/09/2014 > 21/12/2014
Aantal bezoekers: 889

LUC VERMEERSCH
Luc Vermeersch uit Ieper was in 2014
huiscartoonist van het ECC. Een selectie
van zijn beste cartoons kregen dan ook een
ereplaats in het cartoon centrum. Opnieuw
werk van eigen bodem, dat te weinig
gekend is bij het grote publiek.

VLADIMIR KAZANEVSKY
Vladimir Kazanevsky is een cartoonist van
wereldklasse. Hij publiceerde cartoons in
week- en dagbladen over de ganse wereld en
won meer dan 400 prijzen in 49 landen. Hij
is ondermeer gekend om zijn mensen en
dieren zonder hoofd. Cartoons die meer dan
ooit doen nadenken, vooral als je weet dat
Kazanevsky in Oekraïne woont en dus van
dichtbij geconfronteerd wordt met oorlog en
conflict.
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In 2014 mocht het ECC 3 278 bezoekers verwelkomen. Dit is iets minder dan het
jaar ervoor. Toch is dit nog steeds een gemiddelde van 35 bezoekers per dag dat het
cartoon centrum open is. In het algemeen kunnen we stellen dat de jaren waarin de
Euro-kartoenale georganiseerd wordt (oneven jaren) meer bezoekers opgetekend
worden.
Naast de bezoekers op zondag konden we ook 21 groepen verwelkomen. Het gaat
hier vaak om culturele en seniorenverenigingen die een geleid bezoek aan het
cartoon centrum brengen.
Het aantal bezoekers wisselt sterk van tentoonstelling tot tentoonstelling waardoor
het moeilijk is om specifieke ‘drukkere’ of ‘minder drukke’ periodes in het jaar te
identificeren. Voor groepsbezoeken daarentegen kan je stellen dat april/mei en
september/oktober de piekperiodes zijn.
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TENTOONSTELLINGEN OP REIS
CARTOONS FROM BELGIUM
In 2013 stelde het ECC 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 2014 nog te zien
in het Bulgaarse ‘House of Humor’ van
Gabrovo, in het Kroatische Zagreb , .... Ook
in 2015 trekt deze tentoonstelling verder de
wereld rond.
‘HUMOR ALS WAPEN: SPOTPRENTEN IN DE GROOTE OORLOG’
De door het ECC samengestelde tentoonstelling ‘Humor als Wapen:
spotprenten in de Groote Oorlog’ was na de zomertentoonstelling in het
ECC nog te zien in Waver en Rixensart. In 2015 zal ze o.m. ook te zien
zijn in Welkenraedt, Eupen, Luik, ... en ook steden in Duitsland en
Denemarken zijn in de tentoonstelling geïnteresseerd.

EURO-KARTOENALE ‘DE FIETS’
De Euro-kartoenale 2013 met als thema ‘De Fiets’ trok in 2013 al
Vlaanderen rond. Een selectie van een 60-tal van de beste werken was in
2014 ook nog te zien in Putte, Zottegem en Hogelede-Gits. De kartoenale
van 2011 met als thema ‘Schoenen’ kon je in 2014 nog gaan bekijken in
Izegem.
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3

projecten

5

extra's

6

scholen

PROJECTEN
Het ECC organiseert projecten rond cartoons. Het gaat vaak om lange
termijn 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
Gezien het cartoonerfgoed in België nauwelijks in kaart werd gebracht
zijn we overtuigd van het belang van verder onderzoek naar de
‘Geschiedenis van de Belgische cartoon’. Het ECC is daarom reeds enkele
jaren gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van een
permanente tentoonstelling rond dit thema in het ECC. In 2014 werd
nauwer samengewerkt met erfgoedinstellingen als het Liberaal Archief en
KADOC om het project vorm te geven.

DIGITALISERING BIBLIOTHEEK
In 2014 werd onze bibliotheek en archief verder uitgebreid met 205
exemplaren, waarbij enkele zeldzame cartoonboeken die reeksen
vervolledigen, en originele werken. De digitale ontsluiting van het archief
werd ook verdergezet, in dit kader werd een intensievere samenwerking
met het Liberaal Archief aangegaan.

EURO-KARTOENALE 2015
In het najaar 2014 werd de 20ste Euro-kartoenale 2015 met als thema
‘Bodemverontreiniging en –sanering’ gelanceerd. Het werd dus een jaar
van voorbereiding: partners en sponsoren zoeken, reglementen bepalen,
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communicatie en verwerken van de binnenkomende cartoons. Het lijkt
alweer een topeditie te worden.

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.

KROKUSKRIEBELS

Ook dit jaar sloegen het ECC en de Gezinsbond Kruishoutem opnieuw de
handen in elkaar om deel te nemen aan ‘Krokuskriebels’. Tijdens de
krokusvakantie gingen 143 kinderen en hun (groot)ouders op
ontdekkingstocht in de cartoonwereld en speelden er allerlei
cartoonspelletjes, een tentoonstellingsquiz en werkten aan teken- en
kleuropdrachten. Uit een bevraging blijkt dat 100% van de deelnemers
aangeeft tevreden tot héél tevreden te zijn.

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. 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.
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BIERPROEVERIJ
Voor het tweede jaar op rij werd een bierproeverij georganiseerd. Thema
dit jaar was ‘Bier en Chocolade’. Een leerrijke avond waar de twee typisch
Belgische producten tot hun volle recht kwamen. En dit onder de
deskundige leiding van bierkenner Geroen Vansteenbrugge.

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

PEDAGOGISCH PROJECT
Ook in 2014 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.

EXPERTISECENTRUM
Doorheen de jaren hebben de vrijwilligers van het Europees Cartoon
Centrum een sterke expertise opgebouwd rond cartoons en het
organiseren van cartoontentoonstellingen en –wedstrijden. Meer en meer
organisaties doen een beroep op die kennis die in Kruishoutem aanwezig
is. Het ECC vindt het dan ook belangrijk om anderen te ondersteunen,
begeleiden en samen te werken om kwaliteitsvolle cartoonwedstrijden en
–tentoonstellingen te garanderen.
De ECC-medewerkers waren het voorbije jaar vertegenwoordigd in de
jury van de cartoonales van Boechout en de Beltud cartoonwedstrijd
rond ’50 jaar migratie in België’ in Vlaanderen en de special award jury
van Tabrizcartoon in Iran.
Daarnaast was het ECC aanwezig op verschillende cartoonfestivals en –
tentoonstellingen in binnen- en buitenland: Knokke, Olen, Boechout,
Baja (Hongarije), Kever-tentoonstelling Mol ... .
In het kader van de internationale samenwerking werd een delegatie van
de cartoonistenvereniging van Estland ontvangen in het ECC (april), werd
een uitwisseling met de Kroatische cartoonistenvereniging georganiseerd
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(juni), werden presentaties gegeven over de werking van het ECC in
Boedapest (Hongarije) en Tabriz en Teheran (Iran) in september. De
resultaten van deze bezoeken vertalen zich in de organisatie van concrete
tentoonstellingen in het ECC en in de betrokken landen de komende
jaren.

Het ECC in Tabriz - Iran

Het ECC in Boedapest - Hongarije
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WEBSITE
www.ecc-kruishoutem.be is één van de belangrijkste referentiewebsites
voor cartoonisten en cartoonliefhebbers. De website telde het voorbije
jaar 56 miljoen hits.
De meest bezochte websitepagina is de pagina waar tal van
internationale wedstrijden aangekondigd werden, gevolgd door de pagina
van de Euro-kartoenale (het reglement voor 2015 werd aangekondigd in
het najaar van 2014 en cartoonisten konden checken of hun werken
goed toegekomen waren).

populairste pagina's website
6%4%
30%

Wedstrijden
Euro-kartoenale
60%

Homepage
Andere

Zoals de voorbije jaren waren ook in 2014 de Engelstalige pagina’s het
populairst. Dit wijst erop dat de website van het ECC haar toppositie
inzake informatiekanaal voor cartoonisten van over de ganse wereld
behoudt.
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SOCIALE MEDIA
Sociale media zijn het meest bevoorrechte kanaal om contacten te
onderhouden met cartoonisten en organisatoren/musea uit de ganse
wereld. Facebook en Twitter zijn de populairste kanalen.
Het aantal volgers van de Facebookpagina is gestegen met 32% en het
aantal volgers op Twitter steeg met 16%. Naast de officiële accounts zijn
de vrijwilligers van het ECC met meer dan 1000 cartoonisten bevriend op
Facebook, wat voor een meer persoonlijk belangrijk netwerk zorgt.

1497

627

BLOGS
Actueel nieuws over cartoonfestivals en –tentoonstellingen kan je volgen
op de blog van het ECC
(http://europeancartooncenterkruishoutem.wordpress.com) en op de
blog van de ECC Cartoonbooksclub (http://www.ecccartoonbooksclub.blogspot.com) verschijnen héél wat besprekingen over
cartoonboeken.
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NIEUWSBRIEF
De populariteit van de maandelijkse nieuwsbrieven van het ECC stijgt elk
jaar. Momenteel zijn meer dan 600 geïnteresseerden geabonneerd op de
elektronisch Nederlandstalige nieuwsbrief.
Vier maal per jaar wordt ook een Engelstalige nieuwsbrief wereldwijd
verstuurd naar meer dan 2500 cartoonisten en –cartoonorganisaties.

SCHERPER

Het enige cartoontijdschrift van
Vlaanderen – Scherper – werd in 2014
opnieuw 4 maal gepubliceerd met héél
wat interessante interviews en
achtergrondnieuws uit de
cartoonwereld. Volgend jaar zal het
cartoontijdschrift 10 jaar bestaan.
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DANK JE WEL VOOR DE STEUN IN 2014

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. En een welgemeende dankjewel aan iedereen
die ons occasioneel helpt ... op de eindejaarsconference, achter de
schermen of gewoon door het aanbrengen van een goed idee.
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