Uitnodiging
Op vrijdag 5 november vindt er in GRID Grafisch Museum Groningen
maar liefst een drievoudige opening plaats. Jan-Willem de Vries
programmeur bij Storyworld opent de tentoonstelling

Hans G. Kresse 100 jaar
De expositie over deze veelzijdige striptekenaar is tot stand gekomen in
samenwerking met Storyworld.
Daarnaast leidt Esther Scholten de expositie

De Best Verzorgde Boeken 2020
in, waarin de winnende ontwerpen van 2020 worden gepresenteerd.
Bovendien is dit ook de dag waarop GRID de door Bart Breman en
Iwan Schuttinga ontwikkelde

website Werkmans Bovenkamer lanceert.
Hans Kresse (1921-1992) is bekend geworden met zijn strip Eric de
Noorman, waarvoor hij de basis legde toen hij werkte voor de Toonder
Studio’s. Daar bedacht hij samen met Marten Toonder een strip over een
Viking. Aanvankelijk was het een tekststrip, later een ballontekststrip
die gepubliceerd werd in het weekblad Pep. Naast andere stripseries
zoals Robby tekende hij de Indianenreeks en illustreerde hij de serie
Arendsoog. In 1979 kreeg hij de Stripschapsprijs voor zijn hele oeuvre.

Stichting De Best Verzorgde Boeken organiseert jaarlijks een wedstrijd
voor uitgevers, ontwerpers, binders, drukkers en andere boekenmakers
voor boeken die qua vakmanschap en verzorging volgens de vakjury
tot de top behoren. De winnende ontwerpen van dit jaar zijn - in de vijf
onderscheiden categorieën - te zien in deze expositie, die naast o.a. in het
Stedelijk Museum in Amsterdam nu ook in Groningen te zien is.

In oktober 2020 kreeg heeft kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas
Werkman een vaste plek in ons museum gekregen in
Werkmans Bovenkamer.
Op de website die gelijk met de opening van de tentoonstelling
gelanceerd wordt, is alles te vinden over zijn leven en werk.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst en hopen u op
vrijdag 5 november te mogen begroeten. Graag tot dan!
Bestuur, directie en medewerkers van GRID
Wij verzoeken u zich aan te melden via reserveringen@gridgroningen.nl.

PROGRAMMA
Opening
15:45 uur Inloop en feestelijke ontvangst
16:00 uur Welkomstwoord door Fronique Oosterhof, directeur GRID
16.10 uur Officiële opening door Jan-Willem de Vries en Esther Scholten
16:25 uur Bezoek expositie’s
De expositie duurt tot en met 30 januari 2022
GRID Grafisch Museum Groningen, Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen
Mede mogelijk gemaakt door:
Storyworld, Stichting De Best Verzorgde Boeken, Gemeente Groningen,
Provincie Groningen, Kickstart Cultuurfonds.
Stichting de Best Verzorgde Boeken is een samenwerkingsverband van
de Stichting Collectie Propaganda van het Nederlandse Boek en de BNO

