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stripburger – ZA STRIPOVSKE SLADOKUSCE VSEH STAROSTI!
www.stripburger.org, fb stripburgercomix, ig stripburger

Kdo smo, kaj izdajamo & počnemo? Če nas že poznate, lahko to stran mirno tudi preskočite.

STRIBURGER stripovsko ustvarjalnost zagnano spodbuja že okroglih 30 let. Izdajamo mednarodno
stripovsko revijo, namenjeno sodobnemu avtorskemu stripu, v kateri lahko najdete stripe iz celega sveta.
Objavljamo najnovejša dela uveljavljenih in obetavnih domačih stripovskih imen ter slovensko
stripovsko zakladnico bogatimo z izvirnimi stripovskimi albumi. V svet stripa vabimo radovedne
bralce prav vseh generacij, saj boste med našimi izdajami našli številna nagrajena dela, priljubljene
ljudske pravljice v stripu, poučne biografije in zgodovinske stripe, pa tudi prevode svetovnih
klasikov.
S stripom se ukvarjamo celovito: že od nekdaj prirejamo tudi stripovske razstave, delavnice,
natečaje in druge dogodke doma in po svetu.
Dobrodošli v svet stripa!

Naroči se na naš novičnik!
Če želiš prejemati obvestila o našem programu, nam piši na burger@mail.ljudmila.org.
Program in izdaje revije Stripburger sofinancira Javna agencija za knjigo RS. // Besedila: Ana
Bogataj // Pridržujemo si pravico do spremembe programa in vsega ostalega.

Stripburger vabi!

ruben gombač: afrika je v meni
mini album, zbirka 0, marec 2021
v okviru projekta Živel strip! Živela animacija!
www.zivelstrip.net

Mini album Afrika je v meni se ponaša z eksperimentalnim pristopom in uporabo zanimivo odštekane
tehnike. Enajstletnik RUBEN GOMBAČ, eden od
nadobudnih nagrajencev natečaja ŽIVEL STRIP! ŽIVELA
ANIMACIJA!, je ustvaril strip, kakršnega si do sedaj
nismo znali niti predstavljati – narisal ga je namreč kar
na svoje telo.
Kratki avtobiografski strip je tako sestavljen iz
fotografij risb na njegovi koži, ki so kombinirane z
besedilom, zato končni izdelek resnično predstavlja
nekaj posebnega. V njem avtor samemu sebi postavlja
številna vprašanja o tem, kje v njem se skriva Afrika.

24 barvnih str., B6, 2 €

Mentorica: Ivana Djilas

Tardi/Vautrin:
Krik ljudstva (II. del)
stripovski album, zbirka Ambasada Strip #27
prevod: Suzana Koncut, marec 2022
Pomladi leta 1871 je Pariz temeljito pretreslo in
predramilo revolucionarno vrenje, ki se je močno
vrezalo tudi v usode številnih posameznikov. Kako je
bila pariška komuna videti skozi oči komunardov,
delavcev, obrtnikov, umetnikov, anarhistov, dezerterjev, kriminalcev in drugih malih ljudi ter čemu vse
so bili priča v teh nekaj viharnih mesecih?

Izdano s podporo Programa za pomoč
pri izdaji knjig, ki ga izvaja
Francoski inštitut.

Če prvi del stripovske mojstrovine Krik ljudstva
priznanih francoskih avtorjev JEANA VAUTRINA in
TARDIJA obravnava vzpon pariške komune, drugi del
prinaša upodobitev njenega krvavega konca, hkrati pa
tudi brezčasno sporočilo, da je boj za pravičnejši,
enakopravnejši in svobodnejši svet, boj brez konca.

Še nimaš? Krik ljudstva (I. del),
2021, 164 ČB str., 23 €
Cena kompleta: 39 €

POSEBNA IZDAJA: Forum Ljubljana in
Založba ZRC // spremna beseda: Tomaž
Mastnak // 160 ČB str., A4, 23 €

STRIPBURGER #79 IN #80
redni revijalni izdaji
junij IN december 2022

Brskali smo, vohljali, se radovedno ozirali čez
najrazličnejše širjave, firbčno špegali vse naokrog
ter z vseh koncev in krajev izbezali najboljšo bero
svežih stripov, kar smo jo lahko našli. Odkrili smo
kar nekaj mladih upov, zaradi katerih se nam za
stripovsko prihodnost nikakor ni treba bati. Ob njih
seveda nismo pozabili tudi na prekaljena imena, ki
jih že dobro poznate, pa naj si bo to IGOR
HOFBAUER – HOF, BORIS STANIĆ ali kdo drug,
katerega stripovsko ustvarjanje bomo predstavili
tudi v obliki intervjuja. Ob tem vas v sredici vsake
številke čaka še priloga Stripburgerjeva čitanka,
do zadnje strani napolnjena z recenzijami,
refleksijami in drugimi besedili o stripu. Vse ostalo
pa kot vedno – mešano na žaru, a nikakor ne za
vse okuse, ampak le za največje izbirčneže med
stripovskimi sladokusci.

120 str.: 96 revija + 24 priloga, A4, 5 €
<< Boris Stanić

Stripburger’s Dirty Thirty

mednarodna stripovska antologija / jubilejna izdaja
junij 2022
Stripburger praznuje 30 let! Leta 1992 je namreč luč
sveta ugledala prva številka, zato se spodobi in je
pravično, da takšno častitljivo obletnico proslavimo s
tistim, kar imamo od vsega najrajši: s stripi! Ob tej
priložnosti smo tako pripravili ekstra specialen izbor
stripov, katerih skupna lastnost je zgolj ta, da so bili
nekoč že objavljeni v naši reviji. Jubilejna izdaja
Stripburger’s Dirty Thirty tako v knjižni obliki prinaša
vso tisto pestrost, svojevrstnost in raznolikost, ki
pooseblja revijo Stripburger vse od njenih začetkov
do današnjega dne.
30 let ni kar tako, zato dajemo častno besedo, da
bomo vztrajali še enkrat toliko časa, če se nam bo
seveda uspelo odločiti, katere stripe uvrstiti v
posebno Stripburgerjevo rojstnodnevno izdajo, ne da
bi se ob tem na smrt skregali … Stay tuned!

cca. 300 str., A4, 19 €

Marko Kociper: Butalci v stripu 2
stripovski album, zbirka Republika Strip #32
april 2022
Butalci so še vedno med nami ter nas
navdušujejo s svojo kleno butalsko naravo in
izvirnimi domislicami. Njihove betice niso
dandanes nič manj trde, kot so bile, ko je o njih
pisal FRAN MILČINSKI.
Njegove humoreske so kot knjižna predloga
služile že v prvem stripovskem albumu o teh
avtohtonih slovenskih junakih, sedaj pa so
pred vami Butalci v stripu 2, v katerih MARKO
KOCIPER predstavlja 8 novih zgodb o bolj ali
manj poznanih butalskih dogodivščinah, ob
katerih se boste lahko spet smrtno resno
hahljali do onemoglosti in še čez.
Izide v turbulentnem predvolilnem času.

88 čb str., A4, 12 €
Za hitre prste: Butalci v stripu, 2021, 80 čb str. 12 €, Cena kompleta: 20 €

Jakob Klemenčič: Trojno gorje

stripovski album (po povesti Januša Golca)
zbirka Republika Strip #33, november 2022
Zgodovinski strip Trojno gorje osvetljuje Pilštanj, kraj s tisočletno
zgodovino, ter delček manj znane oziroma pozabljene slovenske
preteklosti: obdobje hrvaško-slovenskih kmečkih uporov, turških
vpadov in kuge na Kozjanskem v 16. stoletju.
Vse našteto je v povesti z istim naslovom že v 30. letih prejšnjega
stoletja podrobno opisal pisatelj JANUŠ GOLEC, stripar JAKOB
KLEMENČIČ pa je njegovo povest še nekoliko dopolnil ter jo predelal
v strip, v katerem s pomočjo risbe zgodovinsko dogajanje postane še
bolj otipljivo. Kot glavni osebi v stripu nastopata kovač Pavle Šterc,
eden od kapitanov kmečkega upora iz leta 1573, in njegova zaročenka
Pištelakova Ema, nekakšna slovenska Ivana Orleanska, ki se je
najprej v moški preobleki bojevala proti gospodi, nato proti kugi in
nazadnje še proti Turkom.

Forum Ljubljana in Turistično društvo Pilštanj
56 ČB str., A4, 11 €

Saša Kerkoš: Ognjeni deček

stripovski album, zbirka Minimundus #23
oktober 2022
Potem ko je svoj ljubljeni gozd po nesreči
zažgal do tal, Ognjeni deček odide v svet.
Občutek krivde ga vodi v raziskovanje smisla
lastnega obstoja. Ognjeni deček ima namreč
tako kot mi ljudje ogromno moč, da sproži
iskro življenja, lahko pa ga tudi uniči, zato se
mora skozi svoje dogodivščine naučiti, kako jo
uporabljati.
Zgodba brez besed, ki so jo navdahnili
avstralski gozdni požari, nas nagovarja k
razmisleku o samosočutju, ljubezni, prijateljstvu, minljivosti in življenju ter nas uči
odgovornosti do sveta in tega, da ima vsaka
odločitev tudi posledice, zato se je treba
nenehno truditi, da ravnamo prav.

64 barvnih strani, A4-, 12 €

PRIVOŠČI SI STRIPBURGER: POSTANI NAŠ NAROČNIK!
Lahko se naročiš samo na revijo ali cel paket letošnjih izdaj – z zajetnim popustom!
Izbiraš lahko med TREMI NAROČNIŠKI PAKETI po zelo prijaznih cenah in BREZ STROŠKOV
POŠTNINE (glej naslednjo stran).
Letna naročnina se splača:
- še sveže stripovsko čtivo te bo pričakalo v domačem nabiralniku,
- naročniki imajo 30 % popusta tudi pri nakupu preostalih Stripburgerjevih izdaj,
- zagarantirano širjenje stripovskih obzorij,
- branje stripov zmanjšuje stres in pripomore k odpornosti imunskega sistema,
- podpreš vse, ki se ukvarjamo s stripom in druge ogrožene vrste.
Na Stripburger se lahko naročiš tudi kadarkoli med letom.
In še to: naročnina na Stripburger je lahko tudi super (in poceni) darilo!
Obišči tudi Stripburgerjevo spletno striparnico in najdi pravi strip zase!
www.stripburger.org

Distribucija (knjižnice, knjigarne): Buča knjigotrštvo

NAROČNINA NA STRIPBURGER

Si strasten in reden bralec naših stripov ali pa bi to rad postal? Naroči se na Stripburger!

naroCilnica
V

S TRIPBURGER / F ORUM L JUBLJANA
M ETELKOVA 6, SI-1000 L JUBLJANA , BURGER @MAIL.LJUDMILA.ORG, 031 401 556
WWW.STRIPBURGER.ORG, FB: @STRIPBURGERCOMIX, IG: @STRIPBURGER

NAROČAM:

DVOJNI STRIPBURGER 2022 = 10 €
2 REVIJALNI IZDAJI: STRIPBURGER #79 in #80

STRIBURGER DELUXE 2022 = 43 € ( REDNA CENA : 66 € ) –35 %
7 PUBLIKACIJ: STRIPBURGER #79 IN #80, RUBEN GOMBAČ: AFRIKA JE V MENI, MARKO KOCIPER: BUTALCI V STRIPU 2,
STRIPBURGER’S DIRTY THIRTY, SAŠA KERKOŠ: OGNJENI DEČEK, JAKOB KLEMENČIČ: TROJNO GORJE

STRIPBURGER DELUXE SPECIAL 2022 = 57 € ( REDNA CENA : 89 € ) –35 %
8 PUBLIKACIJ: STRIPBURGER #79 IN #80, RUBEN GOMBAČ: AFRIKA JE V MENI, MARKO KOCIPER: BUTALCI V STRIPU 2,
S TRIPBURGER’S DIRTY THIRTY, SAŠA KERKOŠ: OGNJENI DEČEK, JAKOB KLEMENČIČ: TROJNO GORJE + TARDI/VAUTRIN:
KRIK LJUDSTVA II

B REZPLAČNA POŠTNINA !

ZA NAROČILA IN VSE OSTALO PIŠI NA: BURGER@MAIL.LJUDMILA .ORG.

IME:

PRIIMEK:

NASLOV:
E-MAIL:

TEL.:

PODPIS:

Plačal-a bom po prejetju računa. V primeru, da v 8 dneh po prejetju ne poravnam računa, dovoljujem
uporabo svojega imena in lika v hard core stripu s krutim koncem.
Strinjam se, da me obveščate o dejavnosti Foruma Ljubljana.

