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Jean-Michel Saive, Olympisch stripheld
Tafeltenniskampioen Jean-Michel Saive neemt deze zomer voor de zevende keer deel aan de Olympische Spelen. Een
fenomenale prestatie en de inspiratie voor een gloednieuwe stripreeks. Op 4 juli verschijnt met De coach het eerste
album van de reeks. Op woensdag 20 juni lanceert uitgeverij Ballon Media het album tijdens een persevent in het
Belgisch Stripcentrum, in aanwezigheid van Jean-Michel Saive.
Het verhaal? In de ongure straten van Brussel lokken drie boefjes JeanMichel Saive met zijn wagen in een hinderlaag. Saive probeert aan het
schorremorrie te ontkomen maar komt daarbij zwaar ten val. Een van de
overvallers heeft wroeging en brengt de pingpong-kampioen naar het
ziekenhuis. Saive neemt de jongen op sleeptouw en probeert hem op het
rechte pad te brengen. Meer nog: de jongen blijkt een bijzondere aanleg
voor tafeltennis te bezitten. Schuilt ook in hem een kampioen?


Zeven keer Olympische zomerspelen: JMS’ fenomenale prestatie is
de inspiratie voor deze gloednieuwe stripreeks.



Fictie en werkelijkheid vermengen zich in een heldenstrip voor jong
en oud.



Een beklijvend verhaal dat drijft op Olympische waarden zoals
tolerantie, respect, teamgeest en bovenal fair play.

Lancering in het Belgisch Stripcentrum in Brussel
Op woensdag 20 juni 2012 lanceert uitgeverij Ballon Media de nieuwe strip in het Belgisch Stripcentrum in
aanwezigheid van Jean-Michel Saive. Na de officiële persconferentie speelt de tafeltenniskampioen een unieke
galawedstrijd tegen een team van jeugdspelertjes.
-

14u: Persconferentie door uitgever Alexis Dragonetti en Jean-Michel Saive

-

14.20u: ludiek galawedstrijd tussen JMS en een team van jeugdspelertjes

-

14.50: gelegenheid tot foto’s en interviews

Jean-Michel Saive 1, De coach
Scenario & tekeningen: De Marck
Avonturenstrip
Softcover, 48 pagina’s, full colour, 217 x 287 mm
Adviesprijs: € 5,95
Verschijnt op 4 juli
ISBN: 978-90-6334-978-3
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