The difference
between me and
you is that I am not
on fire
An article about
Flemish small press
Jelle Hugaerts

Looking through my now Finnish set of eyes it dawned on
me that comics have a pretty good setup in Flanders. The
sheer amount of comic stores for example will baffle you:
ever saw 7 comic stores in a city the size of Tampere? The
press attention given to comics is abundant and regular,
there are weekly reviews in importat magazines and prepublications in daily episodes in the high end newspapers
are commonplace as well. (Flanders has had a long tradition
of long narrative comics being published in daily newspapers at half a page a day). Comics also have an official place
in the higher education, with a four year programme at a
prestigious arts academy in Brussels (to give you an example
the first class that graduated included Olivier Schrauwen
and Judith Vanistendael). That’s something we could only
dream of having in Finland.

One of the main instigators and promotors of
Flemish comics is Johan Stuyck, of the publishing house Oogachtend, with whom I struck up a conversation during a dull moment at the festival. With his line of
graphic novels of Flemish artists (Oogachtend only publishes Flemish comics) he has managed to spread the word that
Flemish comics doesn’t automatically equal children’s stuff
(believe me, a much tougher battle to fight then in Finland
for example). Whilest running the Oogachtend label for
over a decade without making any money, Stuyck has been
actively sending and promoting the books abroad, which is
now materializing in Flemish artists being constantly translated in the main European languages through such fine
publishers as Actes Sud, Blank Slate, SelfMadeHero, etc.

I left Belgium in 2003 and during that abscence Flemish
comics and especially the more alternative, ”literary” kind
have bloomed and blossomed in such a way that you could
even speak of a hype. It seemed like a new generation of
artists were finally producing a steady stream of high quality comics. People here in Finland might be familiar with
the works of Schrauwen and Pieter De Poortere but there
there’s a whole string of comic artists being translated in
french, english and spanish; most notably Brecht Evens,
Judith Vanistendael, Randall C. With the help of a comics
exhibition show in Angouleme three years ago, Flemish
comics were ”all of a sudden” sexy and adventurous.

On top of the publishing business Johan Stuyck is in charge
of the four year program of the comic department St. Lucas
arts academy in Brussels. A department which he literaly
revived and helped gain again enough students that are
now reaping the benefits of a four year educational plan.
When talking to Johan about the problems in the Flemish
scene, all the familiar aching points surfaced, extremely
similar to the Finnish market: too little sales of graphic
novels (print-run don’t exceed 1 000 copies in most cases),
lack of interest from the general bookstores (Oogachtend
still sells mainly through comic bookstores), troubles getting accepted in the libraries, ... One issue he was especially
concerned with was that there was no platform for begin-
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With all this in mind I was really looking forward in going to the Stripdagen in Turnhout,
still the most important comic event in Flanders
to date. Now I knew that I shouldn’t hold my
breath in terms of visitors or buying audience
(I was there to sell Finnish comics, thank you
Finnish arts council for the travel money, by
the way), since Turnhout is only a small town
far away from Brussels of Ghent. Mainly I was
excited to get reacquainted with Flemish comics
and find out about all the up and coming talents.
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So I went to a Belgian comic festival last December. Ten
years had passed since the last time I was there. During
that time I had moved from Belgium to Finland, gotten to
know the Finnish comic scene whilest half forgotten the
Flemish one, and grew older. Being back in Turnhout behind a selling booth again brought back a lot of memories.
A lot of good ones; founding a comic magazine with friends
is always fun but a lot of bitter ones as well, mostly dealing our blind youthful enthousiasm faced with a catatonic
indifferent comic collecting buying audience. It was nice
to be back though.

ning artists to get their work published. Oogachtend might
now and then publish a book that might not be all great
but if the artist shows real promise, then Johan is willing
to lose some money on it.
At that point during our talk I finally realized what had been
missing from the festival but which I hadn’t been able to
lay my finger on. Namely the total abscence of a small press
scene. Maybe I’m spoiled with the Finnish vibrant small
press”heaven” but it was almost shocking to discover that
there really wasn’t anybody selling some badly copied, hastily printed mini-comics here. Bear in mind that Turnhout is
the only alternative comic festival in Flanders and held only
every other year. You would think that this event, if any,
would be the ideal occasion to self-release some of your art.
Not only is self-publishing a fun thing to do, and an opportunity to get noticed, above all you will notice that selling
your own diy comic will totally highten your sense of selfcriticism. Nobody reads the expression of a frowning comic
browser better then the dupe sitting across who made that
very comic. Whenever you put your comics outside of your
safe drawing table in the real physical world, you wíll notice
all the small errors, drawing mistakes and typo’s all the
better. At least, that’s how I always experienced it with our
own little comic magazine. All of a sudden you realize that
this pirate story in the middle of issue is after all complete
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I knew already that the Flemish small press scene has been
a bit lazy thoughout the years, but here at the comic festival, without the presence the comic magazine Plots to
boot, it had seemingly shrunk to nothing. ”Yeah well, the
internet has killed the zine scene already 10 years ago”; is
a true statement to some effect but for comics I don’t think
that it holds true. So how can it be that there is less then a
handfull of Flemish comic artists self-releasing their stuff?
Seriously? Olivier Schrauwen is one of them: even though
he is published by Fantagraphics he enjoys playing around
with his risograph printer and is putting out highly limited
but awesome comics. Ward Zwart was another Don Quixote
but with his diy punk hardcore background it doesn’t come
as a surprise he is putting out his own zines and books (and
if you are into the Canicola / Vähämäki style of illustrative
comics, track his work down!).

I went to ask Ria Schulpen if she could shed some light on
the issue. After all, Ria is the expert on mini-comics with
her Bries imprint, the comics library she started in Antwerp
and most notably her magnificent Bries distro to which
she imported almost every single interesting mini-comic
throughout the 90s. But as much as she was aware of the
problem she could only come up with a few other artists doing minis such as Kapreles and Bart Schoofs, but that was it.
Maybe the complacency of Flemish comic artists is simply
due to the fact that there has always been a few lunatics
crazy enough to run a comic magazine where young artists
could get published. Verdomd Goed Tijdschrift and Beeldstorm in the nineties, Parcifal and Plots in the noughties.
It still doesn’t take away the fact that Flanders is now missing a vital part in the comic market. A healthy smallpress
scene ensures a good amount of people peristant enough
to continue making comics just for the heck of it. Then,
when after a decade or so of learning and stumbling around
in the alternative circuit, that’s when magnus opuses are
born. Well, that’s at least the naive vision I have on this
matter. (and what the hell do I know, I am not even a comic
artist myself).
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garbage. You kind of had a sneaking suspicion already but
when that first passer-by glanced at it slightly disdained,
the realisation of its crappiness comes in full effect. And
what could be a better learning school then scrutinizing
your work even harsher? It goes without saying that the
more you self-release the more critical you will get yourself
and the more your work will improve.

I am not quite worried yet about the new generation of
young Flemish artists. The whole set up is healthy and stable (enough shops, grant possibilities, education etc) and
with current rolemodels as Olivier Schrauwen and Brecht
Evens things can’t go wrong as well. But, if these kids don’t
get their asses in motion and start xeroxing, laserprinting, silkcreening and stapling soon, things will go like it
happened to me but on a large scale: you get a guy who is
excited to come to a Flemish festival and is interested in
rediscovering a lively comic scene but he ends up buying
only Dutch comics since those were the only interesting
mini-comics available.
Selected reading list of Flemish comics
Olivier Schrauwen: The man who grew his beard
Ward Zwart: Almost Cola
Brecht Evens: The wrong place
Kamagurka and Herr Seele: Cowboy Henk, king of dental floss
Andre Geers: Jojo
Judith van Istendael: Dance by the light of the moon
Willy Linthout: The year of the elephant
Morris: First ten stories of Lucky Luke
Stan Marver: Cycloman
V/A: Hic Sunt Leones
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JEFFREY KRIKSCIUN

MAX BATINGER

Edward Gorey
SEKOPÄISET SERKUKSET - 25 €

Kamagurka & Herr Seele
KASPER STROMMAN ILLUSTRATED
COWBOY HENK JA LAHJAHEVOSET - 15 €
DESIGN ENCYCLOPAEDIA - 19 €

Edward Gorey oli yhdysvaltalainen kirjailija, kuvittaja ja sarjakuvantekijä. Kulttimaineeseen nousseen erakkosieluisen taiteilijan
n. 100 teoksen tuotanto kuvittaa
riipaisevan kauniisti kuoleman
ja yksinäisyyden teemoja. Mm.
ohjaaja Tim Burton mainitsee Goreyn yhdeksi tärkeimmistä vaikuttajistaan. Sekopäiset serkukset ja
muita tarinoita on ensimmäinen
Edward Gorey -suomennos. Kirja
sisältää kahdeksan vuosien 195773 aikana julkaistua itsenäistä teosta.

Volta Valleyta pitää pelon vallassa bandiittijoukko, joka lahjoittaa
pahaa-aavistamattomille lehmipaimenille hevosia. Preerian voi
näiltä sadisteilta pelastaa vain
yksi mies: Cowboy Henk! Mutta
ehtiikö Henk opetella aakkoset,
ennen kuin joka pilttuussa hirnuu
lahjahepo? Pitääkö tulitikkulinnoitus iowat loitolla koko pingisottelun ajan? Miten on intiaanin jazztietämyksen laita? Cowboy Henk
ja Lahjahevoset on absurdin huumorin helmi.

Tämä ensyklopedia ei sisällä
tylsiä yksityiskohtia kuten ”suunnittelijan nimiä” tai tietoa, joka
perustuu ”tosiasioihin”. Kasper
Strömman ottaa asiallisesti kantaa mullistaen koko suomalaisen
design-kentän, sillä miten muutenkaan hyvä suunnittelu erotetaan huonosta kuin osuvin, painokkain mielipitein? Ensyklopedia
opastaa lukijansa myös aivan
kotikonstein ja ihan itse ”duunaamaan” omat design-klassikkonsa
– halpaa ja hauskaa!

Roope Eronen
OFFICES & HUMANS - 12 €

Kutikuti
SPECTER - 15 €

Chester Brown
EN KOSKAAN PITÄNYT SINUSTA - 18 €

Miltä tuntuisi olla ihminen? Hypätä päivittäin tutun toimistopöydän ääreen ja osaksi kilpailuyhteiskuntaa? Lukemalla tämän
kirjan se on mahdollista! Offices
& Humans - Tie Customexiin on
lohikäärmeille tarkoitettu toimistoroolipeli, jossa pelaaja tavoittelee taloudellista ja sosiaalista
menestystä. Roope Eronen taas
on Tampereelta helsinkiläistynyt
absurdimmanpuoleinen humoristi, jonka uusin teos kutkuttaa nauruhermoja!

Helsinkiläisen sarjakuvakollektiivi
Kutikutin uusin julkaisu Specter
pitää sisällään epänormaalia
kauhuja
tieteissarjakuvaa.
Tämän suurikokoisen ja värikkään
teoksen 17 taiteilijan käsissä
teemat venyvät ja paukkuvat
kuin psykedeelinen purukumi –
apokalyptiset tulevaisuuden visiot
yhdistyvät arjen kauhuun ja paljon
muuta. Mukana eetteripyörteissä
mm. Aapo Rapi, Amanda
Vähämäki, Roope Eronen, Jarno
Latva-Nikkola, Anna Sailamaa ja
Tommi Musturi.

En koskaan pitänyt sinusta on
riipaiseva omaelämänkerrallinen
ja moniulotteinen muistelma menetyksistä ja yrityksistä sopeutua. Kirjan Chester on introvertti
teini, joka käy taistelua tunteitaan
vastaan. Ystävyyssuhteet, ensimmäiset
rakkaudentuntemukset
sekä äidin horjuva mielenterveys
täyttävät ujon päähenkilön mielen. Kanadalainen Chester Brown
vangitsee tähän teokseen murrosiän kaikessa sen tuskassa ja
noloudessa.

Anna Sailamaa
PAIMEN - 20 €

Roope Eronen
KOIRANKAKKAA - 18 €

Taiturimainen sarjakuva miehestä ja tämän seikkailusta läpi
toden, kohti fantasiaa. Tarina
alkaa tunnelmakuvilla Kongosta, päätyen piirroskoulun kautta
kohti mielikuvitusmaailmoja ja
tulevaisuutta. Kirjan pitkäpartainen päähenkilö on tarkkailija,
jonka elämää ja haaveita tekijä
hienovaraisesti kuvaa. Belgialainen Schrauwen on nykysarjakuvan todellinen löytöretkeilijä.

Paimen on Anna Sailamaan
esikoisalbumi, tarina miehenalusta, joka löytää metsästä
kuolleen joutsenen. Päähenkilö
Olavi on jäänyt kotiseudulleen
ja työskentelee paikallisessa leipomossa. Pienen kylän arjen on
aika ohittanut. Jäljellä ovat tutut
paikat, muistot ja ihmiset ongelmineen. Ristiriitojen keskellä
Olavi etsii omaa suuntaansa.

Lehti-ilmoitus etsii “kakkaajaa
korkeatasoiseen sarjakuvaan”.
Tämä ilmoitus muuttaa päähenkilömme elämän tyystin.
Kakanpidättely, ufo-nauhat ja
kustannusmaailman
pyörteet
vievät hauvamme mennessään.
Roope Erosen esikoissarjakuva-albumi jatkaa tekijän absurdinhauskojen eläinsarjakuvien
sarjaa. Lupa nauraa!

Ville Ranta
SANKARITEKOJA - 8 €

Kamagurka & Herr Seele
COWBOY HENK - 25 €

KIITOS ESTEBAN 2002-2010
(Toim. Kasper Strömman) - 22 €

Rui Tenreiro
METSÄN PIDOT - 25 €

Yksiön ikkunasta näkyy hiljainen
parkkipaikka ja sähkövalojen
valaisema jalkakäytävä. Ritari
pukee ylleen haarniskan ja kohottaa lippunsa. Sankaritekojen
aikakausi ei ole vielä kokonaan
kadonnut. Ritari haluaa voittaa
sodan, vaikka on jo hävinnyt
kaikki taistelut. Ville Ranta on
Suomen tunnetuimpia nykysarjakuvantekijöitä.

Cowboy Henk on anarkistinen
belgialainen kulttihahmo. Henk
on omituinen, estoton ja vallattoman hauska! Hän on itsevarma
ja yltiöoptimistinen kaveri, joka
tarttuu asioihin varman ylimielisellä otteella. Henkin matkassa
ruuvit löystyvät ja arkinen maailmamme saa hullunkurisia piirteitä.

Kirja kokoaa yhteen kulttimaineeseen nousseen Estebanlehden parhaat palat. Eräänlaisena ajankuvana lehti kiteyttää
2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen täysin omalla tavallaan. Estebanin huumori puree,
naurattaa ja kutittelee sieltä
täältä.

Kaksi matkamiestä löytää keskeltä metsää suuren kuolleen
olennon, josta on raportoitava
ulkomaailmalle. Mitä Metsän
Isäntä matkamiehiltä tahtoo,
mistä vieras olento on peräisin?
Rui Tenreiron esikoissuomennos on upeasti toteutettu monitasoinen seikkailusarjakuva.

Ruppert & Mulot
HERRASMIESSAFARI - 14 €

Daniel Clowes
GYNEKOLOGIAA - 8 €

FINNISH COMICS ANNUAL 2012
(Toim. Reija Sann) - 30 €

Aaron $hunga
VACUUM HORROR - 10 €

Olivier Schrauwen
MIES JOKA ANTOI PARTANSA KASVAA- 30 €

Herrasmiessafari vie lukijan kolonialistiselle merimatkalle Afrikkaan. Perinteiset keihäsmatkat
unohtuva, kun tekijät ryöpyttävät
lukijan eteen oman tuhon laivueensa. Teoksen pääosissa on
kaksi reportteria, jotka kommentoivat oman maanosansa historiaa ja sen kautta nykypäivää.
Tämä on kirja vallasta, sen vaikutuksista sekä moraalin lopusta.

Gynekologiaa on novellimittainen voimannäyte yhdeltä nykysarjakuvan mestareista. Clowes
kaivautuu kirurgisella tarkkuudella herra Eppsin mielenlaatuun, tämän taitelijuuteen sekä
ympärillä vaeltavaan seurapiiriin.
Epps on katkeroitunut, ajan terältä tiputtautunut ihmisvihaaja,
jonka koko elämä suuntaa kohti
lamaantunutta yksinäisyyttä.

Reija Sannin toimittama Finnish
Comics Annual 2012 mittaa yksilön ja yhteisöllisyyden, paikallisuuden ja yleisinhimillisyyden
rajoja. Pohjoinen arkipäivä saa
sen sarjoissa fantastisia tulkintoja. Mukana olevat taiteilijat: Terhi
Ekebom, Grönroos & Rantio,
Matti Hagelberg, Pauli Kallio,
Tarmo Koivisto, Mika Lietzen,
Petteri Tikkanen, Tiitu Takalo,
Katja Tukiainen ja Riitta Uusitalo.

Abraham Lincoln on käynnistänyt maailmanlopun. Vallitsevat
lait ja moraalikäsitykset on sysätty syrjään. Samaan aikaan
maan asukkaiden sekaan on
soluttautunut
muukalaisrotu,
joka kutsuu itseään “imureiksi”.
Romahtavien kulissien ja sekasorron keskellä kirjan päähenkilön, teinityttö Lillyn, ensisijainen
pyrkimys on selviytyä. Vacuum
Horror on $hungan pulp-henkinen kulttiteos.

Jaakko Pallasvuo
PYYTÄJÄT - 10 €

FINNISH COMICS ANNUAL 2011
(Toim. Ville Hänninen) - 30 €

Jyrki Nissinen
TYLSÄT RITARIT - 8 €

Pyytäjät on salamyhkäinen
tarina sukulaisuudesta. Päähenkilömme matkustaa kotiseudulleen veljensä hautajaisiin.
Samalla hän matkustaa menneisyyteensä ja siihen uuteen
todellisuuteen, jonka sukulaisen
kuolema on paljastanut. Pyytäjät
on Jaakko Pallasvuon esikoissarjakuva-albumi.

Massiivinen yli 300-sivuinen
sarjakuva-antologia ja vuosittaisen suomalaista sarjakuvaa
englanniksi esittelevän kirjasarjan aloitus. 20 suomalaista
sarjakuvantekijää Jukka Tilsasta
Matti Hagelbergiin ja Riitta Uusitalosta Jyrki Nissiseen. FCA on
katsaus kotimaiseen sarjakuvaan sen kaikessa rikkaudessa.

Näitä ritareita eivät vaarat uhkaa. Epäonnistuminenkaan ei
merkitse heille mitään. Jos jotain
voi ostaa, se on heidän saavutettavissaan. Riidat he sopivat
puhumalla. Suomen tuotteliaimman sarjakuvantekijän Jyrki
Nissisen uutuusteos on paitsi
absurdisti toilaileva matkakertomus, myös tarina yhteiskunnan
todellisista selviytyjistä.

Kolbeinn Karlsson
PEIKKOJEN KUNINGAS - 26 €

Läjä Äijälä
X - 25 €

Emelie Östergren
PIKKI JA RIIKKISET - 8 €

Bendik Kaltenborn
EI MUISTIKUVAA - 8 €

Erämaassa asuu kaksi karvaista
ja lihaksikasta miestä vetäytyneinä sivistyksestä. Ruotsalaisen
Kolbeinn Karlssonin sarjakuvat
sijoittuvat surrealistiseen maailmaan, jossa mystisillä tapahtumilla on oma logiikkansa.
Metsässä, betonilähiöiden tuolla
puolen odottaa peikkojen kuningas.

X omistautui 90-luvun alussa oudolle suomalaiselle sarjakuvalle.
Tämä Läjä Äijälän (mm. Terveet
Kädet) julkaisema lehti oli sensuroimaton purkaus, jossa yhdistyivät alakulttuurit, S/M -seksi
ja outsider-todellisuus. X-kirja sisältää kaikki Läjä Äijälän sarjaan
tekemät sarjakuvat.

Pikin päiväkävely kaupungilla
vie hänet unimaailmaan, jossahän päätyy kaitsemaan kokonaista pienten olioiden armeijaa.
Riikkiset tuntuvat olevan täydellisen riippuvaisia Pikistä, eikä
se miellytä häntä yhtään - Pikki
haluaa olla vapaa!

Mitä tapahtuu, kun bisnestapaamista norjalaisen sijoittajapukin
maustetaan
yli-innokkaiden
gryndereiden toimesta karhupuvuilla ja kahelilla kiertoajelulla?
Ei muistikuvaa on riemukas huumorisarjakuva, joka rymistelee
halki Ljubljanan nupit kaakossa
ja polla sekaisin!
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Ruppert & Mulot
Eri tekijöitä
Jarno Latva-Nikkola
Hanneriina Moisseinen
Gary Panter
Tommi Musturi
Olli Hietala
Joann Sfar
Michelangelo Setola
Roope Eronen
Aapo Rapi
Yong-Deuk Kwon
Ville Ranta
Ruppert & Mulot
Eri tekijöitä
Anders Nilsen
Aapo Rapi
Anna Sailamaa
Amanda Vähämäki
Olivier Schrauwen
Lilli Carré
Ruppert & Mulot
Jarno Latva-Nikkola
Jeffrey Brown

GO-GO CLUB
ADIOS III
JARNO MARKUKSEN KAUNEIMMAT
SETIT JA PARTITUURIT
JIMBON JUMALAINEN NÄYTELMÄ
SAMUELIN MATKASSA
LIHAN HIMO
PASCIN
BAR MIKI
ELÄIMIÄ
NAABURGER
YÖLINJA
ERÄÄNLAISIA RUKOUKSIA
UHKAPELIÄ
GLÖMPX
SISYFOS
KUNINGAS TOFFEE
OLLAAN NÄTISTI
ÄITIENPÄIVÄ
POIKA KULTA
KORPI-PETEN KOOTUT
APINATARHA
TUNTEIDEN MAISTERI
HAPAROINTIA

TILAA KIRJAT KOTIIN POSTIKULUITTA NETTIKAUPASTAMME

8€
30 €
17 €
16 €
30 €
25 €
6€
25 €
6€
8€
12 €
8€
10 €
19 €
28 €
6€
12 €
8€
10 €
20 €
14 €
14 €
12 €
12 €

ROBERT DEUTSCH

BORIS PEETERS

BRECHT VANDENBROUCKE

Festivaalivieraina on
Amanda Vähämäki,
Benoît Sokal, Émile Bravo, François
Schuiten, Herr Seele, Jyrki Nissinen ja
Dominique Goblet!
Ja paljon muita!

IRSTAIN MIELI
-KILPAILU!

PUNK IN
FINGERPORI!

Sarjakuvamarkkinat, näyttelyitä,
tekijöitä, keskusteluja, esitelmiä,
Pienlehtitaivas, live-piirustusta,
kilpailuja, animaatioita,
lastenohjelmaa, iltaklubeja…

Comics market, exhibitions,
artists, discussions, presentations,
Small Press Heaven, live action
drawing, competitions, animation,
kids’ programme, club nights…

Lasipalatsin aukio, Kiasma ja
muut tapahtumapaikat.
Vapaa pääsy!

Lasipalatsi Square, Kiasma and
other nearby venues. Free entry!

Katso ohjelma, näyttelyt, vieraat
ja muuta:

Programme, exhibitions, artists
and more:
www.sarjakuvafestivaalit.fi/
in-english

www.sarjakuvafestivaalit.fi

OHJELMAPAIKAT
1. PÄÄLAVA, Lasipalatsin aukio
2. PIENLEHTITAIVAS, Lasipalatsin aukio
3. KIASMA, Mannerheiminaukio 2
4. KIRJASTO 10, Elielinaukio 2 G
5. SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA, Kamppi
6. GOETHE-INSTITUT, Salomonkatu 5b
7. ART KAARISILTA, Sanomatalo, Elielinaukio 2
8. ANNANTALO, Annankatu 30
9. HENRY’S PUB, Lasipalatsin aukio
10. CORONA/DUBROVNIK LOUNGE, Eerikinkatu 11
NÄYTTELYT
11. MBAR, Mannerheimintie 22-24
12. ELISA STUDIO, Lasipalatsi
13. FESTARIKONTTI, Lasipalatsin aukio
14. Lasipalatsin aukion näyttelyt
15. G18, Yrjönkatu 18
16. MYYMÄLÄ 2, Uudenmaankatu 23
17. MAA-TILA, Taidekoulu Maa, Albertinkatu
18. MOKO MARKET, Perämiehenkatu 10
19. SARJAKUVAKESKUS, Arabia, Hämeentie 150
20. OMPU, Kallio, Siltasaarenkatu 15
21. STOA/PARVIGALLERIA, Itäkeskus, Turunlinnantie 1
22. XL ARTSPACE, Vuorikatu 22

© Timo Vaittinen

Kattokaa
netistä, en mä
kaikkia muista.

COMICS IN CONCERTS!
BELGIAN TÄHDET
SYYNISSÄ!
BLACK PEIDER OTTAA
YLEISÖNSÄ!
KUUMIMMAT UUTUUDET
KUSTANTAJILTA!
YLI 20 NÄYTTELYÄ!

H. Paakkanen
vedostaa katujy
rällä!
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Sillä välin ohjelmassa:

Yhteistyössä mm:

