
Uitgeverij Scratch presenteert:
Scratches, een Engelstalig striptijdschrift met het accent op Nederlandse en Vlaamse auteurs
dat één keer per jaar zal verschijnen.

In de lente van 2014 is uitgeverij Scratch opgericht door Wiebe Mokken in Amsterdam.
Hansje Joustra (voorheen Oog & Blik) is de uitgever. Scratch geeft prachtig verzorgde
kwaliteitsstrips en graphic novels uit. Scratch richt zich op de Nederlandse en Vlaamse markt.

De Nederlandse en Vlaamse strips zijn met elkaar verbonden door hun gemeenschappelijke
taal en markt. Scratch vindt het belangrijk dat Nederlandse en Vlaamse auteurs, om een
groter publiek te bereiken, ook in andere talen publiceren. Om Nederlandstalige auteurs een
breder podium te bieden heeft de uitgeverij het magazine Scratches opgezet, waarin het werk
van zowel nieuw als gevestigd talent wordt geëtaleerd.

Scratches publiceert Nederlandse tekenaars (1/3), Vlaamse tekenaars (1/3) en
internationale tekenaars (1/3). Naast de strips zal Scratches artikelen publiceren over de
meesters in hun vakgebied als Mark Smeets en Frans Masereel, maar ook wordt er aandacht
besteed aan vergeten grootheden als Bruno Schulz.

Het 120 pagina’s tellende tijdschrift zal worden gedrukt op het formaat 23x33cm, waardoor
het recht kan doen aan de grafische kwaliteit van de tekenaars. Aan het tijdschrift wordt een
kleiner boekje op comic book-formaat (17x24cm) toegevoegd, waarin nieuwe talenten
worden gepresenteerd.

Voor dit tijdschrift zal Hansje Joustra worden bijgestaan door de internationaal
gewaardeerde striptekenaar Joost Swarte.

Het eerste nummer zal verschijnen in het najaar van 2015. Het tweede nummer verschijnt
in oktober 2016, voorafgaand aan de Frankfurter Buchmesse, waar de focus ligt op
Nederlandse en Vlaamse literatuur.
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Scratch, gevestigd in Amsterdam, is een nieuwe uitgeverij van stripboeken en graphic novels die zich richt op het
uitgeven van kwalitatief hoogwaardige en goed verzorgde boeken. Volgens Scratch is daar in Nederland en België
grote behoefte aan. Scratch geeft boeken uit van binnen- en buitenlandse auteurs. Daarnaast is er ruimte voor het
uitgeven van stripklassiekers en debuterende auteurs.
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