IDE & TEKST
ILLUSTRATION
COMICS
BØGER
FILM
NYHEDSBREV 2012

Koncept,
storyboard,
animation og
produktion
af 30 sek.
animationsfilm i samarbejde med
Flemming
Andersen.
Se den på YouTube!

FILM
TIL
BRUNO
HANSEN
SKAL DU HAVE
LAVET EN FILM?
SÅ RING TIL

45829545

www.frankmadsen.dk
post@frankmadsen.dk
45829545

TEGNESTUEN
BRANDTS VÆNGE 11
3460 BIRKERØD

JOHANNE, 3.G.

ARK
TURENS DANM

S

Kæphøj og
Iversen
fra kulturudvalget!

EN
MADS

Velkommen til Bibliotekernes Forsknings
Center, hvor vi har arbejdet i 17 år på udviklingen af Danmarks første e-bogslæser!
Og TAK for de mange millioner, De
gavmildt har doneret til projektet!

Ja, det gik
op for os
i sidste
uge!

Vi lagde os tidligt fast
på OS/2 for at være på
forkant med den teknologiske udvikling! Her er
Deep Throat, der med tiden
skal rumme flere hundrede
bøger i digitalt format!

Det hele sendes til Amanda
Mortensen, pensioneret
overbibliotekar, der har
stillet sin krop til rådighed
for videnskaben! Snart
vil hun kunne hjemlånes
og læse 200 titler højt
i de små hjem...

HELLE THORNING

VI UNDER
“DETTE HER VIL DIGHEDER
INGEN OMSTÆNE!
UDGIV
BUCH BINDERS
FORLAG)
(OG 18 ANDRE

Foreløbig har
systemet scannet
alle Lottebøgerne!

Eks Libris kan læses hver uge i
Weekendavisens bogtillæg.
Serien skrives af Frank Madsen
og tegnes af Sussi Bech.
28. september udkommer to års
tegneseriestriber samlet i en
lækker bog på 132 sider i farver.

Datatransmissionen
driller dog stadig...
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BECH • MADSEN

NU UDKOMMER
“SVINERI!
EKS LIBRIS
SOM BOG!

Webshop: www.eudor.dk

Øh...
Kan det
tænkes,
at...

Hvad skete
der..?

Heureka!
Nu sker
det!

16 år
og 11
måneders
straf for
for sen
aflevering!

Død og kritte!
De har fundet
fejlen!
Jensen!
Let røven!

EC

Hr. livsanskuelsesminister. Deputationen fra Dansk Sprognævn!

OMICS

SULEIMAN RUSTY

“DET KAN JEG VIRRRKELIG
IKKE TAGE MIG AF!!
ZENIA NYKER

JAN GELÉ, SVENSK FORFATTER,
FHV. KGB-AGENT
& MILLIONÆR

Bed Prins Henriks hund virkelig Finn Sysholm i røven?
Må man godt tage kokkepigens datter?
Råbte Klaus Rifjerg ad Pantomimeteatrets dirigent?
Er Zenia Nykers kærestebreve det papir værd, de er skrevet på?
Får Jussi kommunalt OK til sin ny krimifabrik?
Vil det lykkes Helle Thorning at blive kalif i stedet for Fogh Løkke?
Er elgtyre og feminister de eneste skurke af format i Sverige?
Hvem er egentlig skyld i Finanskrisen?
Findes der storbarmede bibliotekarer med knold i nakken?
Er det sandt, at Bent Jensen spiser små børn?
Hvad handler James Joyces »Ulysses« om?
Vil DU også ha’ lidt pølse?
Få svaret på alt dette
- og mere til i denne mageløse bog!

BRUG FOR EN
TEGNESERIE?
SÅ RING TIL

45829545

EUDOR COMICS

EUDOR COMICS

JOHANNE, 3.G.

“DER KOMMER EN BEDRE
BOG I MORGEN!
“DETTE HER VIL VI UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER
UDGIVE!
BUCH BINDERS
(OG 18 ANDRE FORLAG)

Kulturministeren mente,
at Det Truede Ord lød
som Deres resort!

Hr. Geheimestatsraad. Vi har ikke flaneret eller ligget på den lade Side, men
ideligen finkæmmet det
danske Sprog for Ord,
der er blevet Ofre
for Moderniteten
og Vandringen fra
Land til By.

DSEN

NK MA
H & FRA

EC

SUSSI B

Vi er himmelfaldne over at vitterliggøre, at
Nævnet er svangert med en Skitse til en Model
af det "Internat for Truede Danske Ord", Deres
Forgænger Bodil
Koch sysselsatte
Nævnet med.
I Forfjor.

Fløs.
Fusentast. Kanalje.

HELLE THORNING

Ufortøvet.

Problemer med Carsten Jensen-robotten i Zone 7!

“DANSK“ JÄVLAR!

ET SATIRISK PORTRÆT AF LITTERATURENS DANMARK

BECH • MADSEN

“SVINERI!

“SATANISK!

Er det ikke
noget, xfactorministeren kan
deale med?
Jeg har travlt!

EC

Sporenstregs.
Paa Internatet kan syge og forkomne Ord
indleveres og faa Omsorg og Pleje, indtil de atter
kan genudsættes i Sproget via Tranebogsforfattere
eller videreformidles til gode, boglige Hjem!
Det lyder
helt
vildt
sygt!

Vi vil tillige
foreslaa en
Totalfredning af
Sprogblomster...

...og Ord-Broer, saa
truede Ord kan vandre
fra et Habitat til et
andet i stedet for at
lide Døden på Informationsmotorvejen!
No shit?
Hot damn!

Men
hvad
er det?

Åh, et lille Anneks, Departementet
har tilføjet paa eget Initiativ!
"Internat for
TRUENDE
Danske Ord".

Besparelser.
Nedskæringer.
Fyringer.

Problemer med
Carsten Jensenrobotten i Zone 7!

NYE FILM
TIL “TRÆ
ER MILJØ”

Sammen med Flemming Andersen har Frank
Madsen produceret en ny tegnefilm til træorganisationernes kampagne “Træ er Miljø”.
Denne gang handler det om træhuse: De er jo
kun for børn, hunde og tosser på bøhlandet?
Næh nej! På to minutter og med speak af Brian
Patterson viser filmen alle fordelene ved at
vælge træ som byggemateriale. Frank og Flemming har stået for visuelt koncept, storyboard,
illustrationer, animation og klipning/redigering
af filmen.
				
				

			
			
			
			

Se den på
YouTube!

Filmen er
produceret i en
dansk og i en 		
engelsk version.

SKAL DU HAVE
LAVET EN FILM?
SÅ RING TIL

45829545

KFUM/
KFUK

Rune,e og
Rikk us
Rasm

Novelleillustrationer og
tegneserier til BRICKS,
magasinet til de yngste
medlemmer.

p
jølstru
jken Sk
en
t af Ma
k Mads
Skreve
af Fran
Tegnet

SLUT

KURSER

Jule/nytårskort til
conXO.

Workshop for børn på
Hillerød Bibliotek i marts,
hvor Frank og Sussi over
4 onsdage viste eleverne,
hvordan de skulle arbejde
med historier og billeder.

Kurt
Dunder
historie
til Danske
Tegneserieskaberes
app til
iPad/
iPhone.

FESTIVALER
Frank Madsen og Sussi Bech er officielle gæster på årets største, danske tegneseriefestival ART BUBBLE, der afholdes 6.-7. oktober. Det er anden gang,
Industrimuseet i Horsens sætter fokus på tegneserier, og Frank og Sussi signerer
deres nye “Eks Libris” bog og holder oplæg om at fortælle historier.
Senere samme måned gæster de QUAI DES BULLES i den bretonske havneby
Saint Malo, Frankrigs næststørste tegneseriefestival.
Endelig deltager Frank og Sussi i MoCCA Fest 2013 i New York.

Der må da
være ET eller andet,
der kan give os et
forspring for
konkurrenterne!

Noget, der
signalerer
troværdighed,
...og som
ærlighed,
ikke koster
kontrol...
noget!

CHEF!
CHEF!

Logo til BB52
bed & breakfast

Tegneseriestribe til
Dansk
Varefakta.

SNUS MUS:
KRIMIER FOR
DE MINDSTE

Krimibølgen har længe gået udenom de yngste læsere, men nu
udkommer to nye billedbøger med tekst af Frank Madsen og
stemningsfulde illustrationer af Sussi Bech er lige på trapperne
- og flere er på vej.
Snus Mus er verdens største detektiv, hvis han selv skal sige
det, og sammen med sin trofaste sekretær Bente opklarer han
den ene sag mere mystisk end den anden.

