
AANBOD VOOR BIBLIOTHEKEN EN CULTUURCENTRA
B. Proost (met Verhast, Criva en Barcas)

Historische strips & graphic novels

kant-en-klare huurexposities 
educatieve bundels en online tools

lezingen en workshops





Een leuke, educatieve en historische stripreeks en expositie voor uw bib of CC.

Deze expositie is gebaseerd op de stripreeks ‘Alexander De Grote’ van tekenaar Bart Proost en scenarist 
Barcas.

De stripreeks

Deze parodiërende gag- en avonturenstripreeks is gebaseerd op het leven van Alexander. Zo'n 2300 jaar 
geleden veroverde deze legendarische Macedonische veldheer al op jonge leeftijd een heus wereldrijk. 
Doorheen de geschiedenis werd het militaire genie van deze jonge koning al vaak bejubeld... En daar 
willen deze albums een beetje verandering in brengen. Geschiedkundige feiten worden gecombineerd 
met mythologische verhalen en absurde humor. Deze leuke familiestripreeks telt reeds vijf titels.

Album 4 : De Vloek van Poseidon (Bart Proost & Barcas) – 6.95€ –  ISBN/EAN: 9789087353278
Album 3 : Het Raadsel van de Sfinx (Bart Proost & Barcas) – 2016 – 6.95€ –  ISBN/EAN: 978-90-8735-250-9
Album 2 : De Sandalen van Hermes (Bart Proost & Barcas) – 2013 – 6.95€ –  ISBN/EAN: 978-90-8735-181-6
Album 1 : Alfa en Omega (Bart Proost) – 2013 – 6.95€ – ISBN/EAN: 978-90-8735-165-6 – 6.95€
Album 0 : De Kleine Alexander (Bart Proost) – 2017 – 6.95€ –  ISBN/EAN: 978-90-8735-294-3 – 6.95€

Deze albums zijn te verkrijgen / te bestellen via stripspeciaalzaken en Standaard boekhandels
(distributie: Stribbel Strips voor Uitgever: Strips2Go: johan.gerlings1@pandora.be .

De tentoonstelling

Bovendien is de reeks ook voorzien van een groots uitgewerkte, kleurrijke huurtentoonstelling. Deze 
expo was reeds te zien in Eindhoven, Lanaken, Pelt, Mol, Rotselaar, Turnhout, Lommel, Maaseik, enz... 
Met het nodige succes.
Samen met de auteurs ontwikkelden Het Beeldend Verhaal vzw, educatief auteur Mario Stabel en uitge-
verij Strips2Go een leerrijke expo. De verschillende thema’s in deze expositie zijn: gschiedenis (histori-
sche feiten en mythologische weetjes) en het beeldverhaal (hoe worden strips gemaakt en verteld).
De expo wordt geleverd met een gratis educatief dossier en online tool!

Prijs: 300 euro per maand (incl. opbouw, afbouw, ondersteuning, educatief materiaal / excl. vervoersonkosten)

De lezing

Naast deze tentoonstelling is er ook een lezing (duur: 70 minuten) door germanist Stijn Verhaeghe (alias 
scenarist Verhast). Eerst schetst Verhaeghe de historische context van ‘de zaak Hauser’.



De lezing

Naast deze expositie is er ook een lezing. Docent Bart Proost schetst - aan de hand van verhalen, 
afbeeldingen en fragmenten - het leven, de veroveringen, de dood en de invloed van Alexander De 
Grote. En die militaire, culturele, artistieke en religieuze invloed is groter dan men zou vermoeden... 
Proost vertelt hoe ons ‘beeld’ van Alexander vooral een mix is van historische feiten, veronderstellin-
gen en mythevorming. En dit alles verbindt hij natuurlijk ook op leuke wijze aan de stripreeks en de 
stripexpo.

Prijs: 150 euro (excl. vervoersonkosten)

De Workshop

Illustrator Bart Proost leert jongeren tussen de 9 en de 14 jaar de basisbeginselen van het striptekenen 
a.h.v. leuke en bruikbare tips. Samen schetsen en ontwerpen we onze eigen stripfiguren. Maar we leren 
ook hoe strips worden gemaakt: de opzet, de tekst, de inkleuring...

Een leuke en leerrijke workshop (duur: 100 minuten).

Prijs: 200 euro (excl. vervoersonkosten)

Lezing / Bibliografie

Ter referentie. De volgende werken (boeken, films, documen-
taires) waren een inspiratie voor dit project en worden ook 
vermeld in onze expositie en lezing.

Boeken
‘In de voetsporen van Alexander De Grote’ (Michael Wood 2011)
‘Alexander De Grote - De reizen van Alex ’(Jacques Martin 2011)
‘Alexander De Grote’ (Robin Lane Fox 2001)
‘Het leiderschap van Alexander De Grote’ (Kets & Engellau 2003)

Films
‘Alexander’ (Oliver Stone 2004)
‘Alexander The Great’ (Robert Rossen 1956)
 
Documentaires
‘Michael Wood - In de voetsporen van Alexander De Grote’ (BBC 2005)
‘Alexander: The God King’ (BBC 1996)

We zijn ervan overtuigd dat deze mooie combinatie (boek, 
expo, lezing, workshop) een meerwaarde kan betekenen 
voor uw bibliotheek. Indien u deze expositie, lezing en/of 
workshop wenst te boeken of als u gewoon meer info 
wenst, neem dan gerust contact op:

Bart Proost, Slinkerstraat 38A, 3920 Lommel, België
GSM: 0494372419 / bartproost@yahoo.com

Meer info:

sites.google.com/wico.be/eduscape-alexander-de-grote/

https://www.facebook.com/alexanderdegrotestrip/

http://www.alexanderdegrote.com/



de online tool

alexanderdegrote.com - facebook.com/alexanderdegrotestrip

Scan deze QR-code en ontdek
onze  leuke en leerrijke online
tool over Alexander De Grote!

(voor pc’s, tablets en
smartphones)





Een bijzondere en historische graphic novel, expositie, lezing en workshop voor uw bib of CC.

Deze expositie is gebaseerd op het internationaal gepubliceerde stripalbum ‘Kaspar Hauser: in het oog 
van de storm’ van tekenaar Bart Proost, scenarist Verhast en inkleurder Criva.

Hun strip is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het levensverhaal van de mysterieuze Kaspar 
Hauser: ‘Het Kind van Europa’.

Het album 

"26 mei 1828. In het centrum van Nürnberg duikt een vreemde jongen op. Hij brabbelt onbegrijpelijke 
wartaal en kan nauwelijks lopen. Hij lijkt wel zwakzinnig of gek. De jongen draagt een brief bij zich, 
die nog meer mysterie toevoegt aan zijn plotse verschijnen…”  
Zo begint het openbare leven van Kaspar Hauser. Een leven dat de kern vormt van één van de grootste 
onopgeloste raadsels van de negentiende eeuw...

Hardcover °18/05/2019 - 64 pagina’s - ISBN/EAN: 9789085526049 - Uitgever: Saga Uitgaven - Prijs: 19,95 euro

Dit album is te verkrijgen / te bestellen via stripspeciaalzaken en Standaard boekhandels (distributie: Stribbel Strips voor 
Saga Uitgaven: johan.gerlings1@pandora.be .

De tentoonstelling

Deze huurtentoonstelling - mét educatieve bundel en online tool - is 
een nieuwe, mooie, educatieve en multimediale bannerexpositie over 
Kaspar Hauser (de feiten en de theorieën). Maar de expo werpt ook een 
blik op het creatieve proces achter de strip... 
Bij de expo horen ook 2 gratis bijgeleverde gekartonneerde luxe strip-
boeken!

Prijs: 300 euro per maand (incl. opbouw, afbouw, ondersteuning, educatief materiaal 
/ excl. vervoersonkosten)

De lezing

Naast deze tentoonstelling is er ook een lezing (duur: 70 minuten) door 
germanist Stijn Verhaeghe (alias scenarist Verhast). Eerst schetst 
Verhaeghe de historische context van ‘de zaak Hauser’.
Daarna gaat hij dieper in op de beeld- en ideeënvorming rond ‘het kind 
van Europa’.

Prijs: 150 euro (excl. vervoersonkosten)



De Workshop 

Illustrator Bart Proost leert jongeren tussen de 9 en de 14 jaar de basisbeginselen van het striptekenen 
a.h.v. leuke en bruikbare tips. Samen schetsen en ontwerpen we onze eigen stripfiguren. Maar we leren 
ook hoe strips worden gemaakt: de opzet, de tekst, de inkleuring...

Een leuke en leerrijke workshop (duur: 100 minuten).

Prijs: 200 euro (excl. vervoersonkosten)

Lezing / Bibliografie

Ter referentie. De volgende werken (boeken, films, documentaires) waren een inspiratie voor dit 
project en worden ook vermeld in onze expositie en lezing.

Boeken

‘Kaspar Hauser’ (Wim Zaal 2008)
‘Kelderkind ’(Kristien Dieltiens 2012)
‘Kaspar Hauser’ (H.P. Van Manen 1999)
‘Caspar Hauser’ (Jakob Wassermann 2005)

‘Robinson Crusoe’ (Daniel Defoe)
‘Emile, of over de opvoeding’ (Jean-Jacques Rousseau)
‘Frankenstein’ (Mary Shelley)
‘Geschichte der Leben-Jesu-Forschung’ (Albert Schweitzer)

Films

‘Jeder für sich und Gott gegen alle’ (Werner Herzog 1974)
‘Kaspar Hauser’ (Peter Sehr 1993)
 
Documentaires

‘Mordfall Kaspar Hauser’ (Arte 2002)

We zijn ervan overtuigd dat deze mooie combinatie (boek, 
expo, lezing, workshop) een meerwaarde kan betekenen 
voor uw bibliotheek. Indien u deze expositie, lezing en/of 
workshop wenst te boeken of als u gewoon meer info 
wenst, neem dan gerust contact met ons op:

Bart Proost, Slinkerstraat 38A, 3920 Lommel, België
GSM: 0494372419 / bartproost@yahoo.com
of
Stijn Verhaeghe, Pieter Colpaertsteeg 17, 9000 Gent
GSM: GSM: 0475571781 / st_verhaeghe@hotmail.com

Meer info:

https://sites.google.com/wico.be/eduscapekasparhauser

https://www.facebook.com/kasparhauserstrip/

http://bartproost.blogspot.com/







Een mooie, ontroerende graphic novel en leerrijke, knappe huurexpositie voor uw bib of CC.

Deze graphic novel is een stripbewerking van ‘Sans Famille’ door Hector Malot. Het boek vertelt het 
verhaal van de achtjarige Remi (een vondeling).
 
De tekeningen zijn van  Bart Prosot. De tekst is gebaseerd op de klassieke roman van Hector Malot. 

Het album

Remi is acht jaar oud. Hij woont in het Franse dorpje Chavanon, samen met zijn moeder. Remi kent zijn 
vader niet want die woont en werkt in Parijs. De jongen kan niet wachten om zijn vader voor het eerst 
te ontmoeten. Maar soms kan je beter oppassen met wat je wenst...

Hardcover - ISBN/EAN: 9789085523932 - Uitgever: Saga Uitgaven - Prijs: 19,99 euro
Softcover - ISBN/EAN: 9789085523925 - Uitgever: Saga Uitgaven - Prijs: 8,99 euro

Dit album is te verkrijgen via stripwinkels en Standaard boekhandels - distributie: Stribbel Strips  johan.gerlings1@pandora.be .

De tentoonstelling

Deze huurtentoonstelling - mét educatief dossier - is een nieuwe, 
moderne, strakke, gevarieerde, educatieve en multimediale stripexpo 
over ‘Hoe wordt een stripboek gemaakt, van A tot Z’. De educatieve 
bundel behandelt hetzelfde thema. Indien u de expo huurt, krijgt u ook 
twee stripboeken van het album ‘Alleen op de Wereld: Chavanon’ voor 
uw collectie. De expo was reeds te zien in Bree, Pelt, Lanaken, enz...

Prijs: 300 euro per maand (incl. opbouw, afbouw, ondersteuning, educatief materiaal 
/ excl. vervoersonkosten)

De Workshop

Illustrator Bart Proost leert jongeren tussen de 9 en de 14 jaar de basis-
beginselen van het striptekenen a.h.v. leuke en bruikbare tips. Samen 
ontwerpen we onze eigen stripfiguren. Maar we leren ook hoe strips 
worden gemaakt. Een leuke en leerrijke workshop (duur: 100 minuten)!

Prijs: 200 euro (excl. vervoersonkosten)

Indien u deze expo of workshop wenst te boeken of als u meer info 
wenst,  neem dan gerust contact op: Bart Proost, Slinkerstraat 38A, 3920 
Lommel, België, GSM: 0494372419 / bartproost@yahoo.com
bartproost.blogspot.com - www.facebook.com/alleenopdewereldstrip/


