PERSDOSSIER CHER AMI
Cher Ami vertelt het waargebeurde verhaal van een baviaan, een olifant en een hond die in Vlaanderen
aan het front vochten tijdens de eerste wereldoorlog.
Cher Ami is een stille filmvoorstelling met live muziek door Yuko die momenteel door Vlaanderen toert.
Cher Ami is een boek uitgegeven bij Lannoo uitgeverij.
Cher Ami is een ode aan de dieren die vochten in een oorlog waar ze niet voor kozen.

DE VOORSTELLI NG

Drie tekenaars (Ivan Adriaenssens, Roman Klochkov en Gustavo Garcia) en de band Yuko lieten
zich inspireren door waargebeurde verhalen van enkele opmerkelijke dieren tot het maken van drie
animatiefilms met live muziek.

Trailer van de voorstelling : https://vimeo.com/169660433

Tourschema en alle info : http://cherami.be/

HET B OEK (+ ALBUM)

Beluister hier het album met de muziek uit de voorstelling :
https://soundcloud.com/user-967963626/sets/cher-ami

Het boek is verschenen bij Lannoo en bevat 3 strips als afgeleide van de animatiefilms, de
gedocumenteerde waargebeurde verhalen (geschreven door Geheugen Collectief) en het album van
Yuko met de muziek uit de voorstelling.
Indien u het boek wil ontvangen voor review, kan u mailen naar moens.stef@gmail.com of
info@decommerce.eu.

Bekijk hier boek in pdf (low res) :
https://www.dropbox.com/s/qbybenvkkiklmxh/LR-bw_Cher%20Ami.pdf?dl=0
Paswoord : cherami123

PERS

“Donders mooi kunstproject” (Humo)
http://www.humo.be/muziek/369577/cher-ami-een-donders-mooi-kunstproject
**** (Cutting Edge)
http://www.cuttingedge.be/muziek/yuko-handelsbeurs-gent
*** (De Standaard)
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160925_02485264?shareid=af82bf2ea4b7b272e7889df557ba95e12
27ef565b982b22b777015c8ef684ae25d3da589885be0182dd3dbaad0b695a2893b5d896a1e15f1774df3
eb37412a2a
Studio Brussel :
https://stubru.be/vincentbyloo/erwareneensdriesoldateneenolifanteenbaviaaneneenbulterrier
Radio 1 :
https://radio1.be/dieren-uniformen
Urgent.fm (Tumult.fm) :
https://www.mixcloud.com/urgentfm/tumultfm-joost-wynant-over-cher-ami/

BEELDMATERIAAL (HIGH RES) VOOR PUBLICATIE :
https://www.dropbox.com/sh/h9x5r0vy554ugub/AADb4eJ2MBStrswaW -JIK67ta?dl=0

DE VERHALEN (KORT)

Sergeant “ Stubby, een Boston Bull Terriër was
de mascotte van de Amerikaanse Yankee
Division. Zijn baasje smokkelde hem mee naar
het

front.

Stubby

overleefde

zeventien

veldslagen en werd uitgebreid gedecoreerd. Na
de oorlog werd hij twee maal ontvangen in het
“

Witte Huis en ontmoette drie presidenten.

Jackie was de Zuid-Afrikaanse baviaan van
Albert Marr. Hij nam Jackie mee naar de keuring
en tot zijn verbazing werd de aap als soldaat
ingeschreven. Aan het front redde hij zijn
kameraden meermaals het leven.

Jenny was een Duitse olifant. Achter de
frontlinie hielp ze met het versjouwen van
materiaal om het tekort aan paarden op te
vangen. Jenny diende twee jaar aan het front.

Beelden zijn foto’s uit WO I.

DE TEKENAARS
Ivan Petrus Adriaenssens tekent Sergeant Stubby. Hij is een referentie als het op kennis van de
eerste wereldoorlog aankomt en combineert als jaren het strip maken met animatiefilmprojecten. Hij
maakte onder meer de succesvolle graphic novels Elsie & Mairie (3 drukken bij Lannoo 4000 ex.
verkocht) en Afspraak in Nieuwpoort (5 drukken bij Lannoo 6000 ex.).

Gustavo Garcia tekent Jackie. Hij woont en werkt in Nederland en is een van de meest getalenteerde
tekenaars van zijn generatie. Hij maakte in 2011 samen met Rob van Scheers de prachtige graphic novel
Gagarin. Hij werkt momenteel aan een nieuwe graphic novel Ascent for Akeron en Cher Ami.
www.gustavogarcia.org

Roman Klochkov tekent Jenny. Hij geeft les en maakt animatiefillms. Hij maakte tot nog toe zo’n 12
animatiefilm en won meerdere prijzen met zijn werk. Roman wordt bijgestaan door Anna Heuninck.
www.romanklochkov.be & www.annaheuninck.be

DE BAND

De band YUKO heeft zichzelf heruitgevonden. Hun vierde wapenfeit is niet zomaar een album, het is
ook een boek en een animatiefilm. De plaat zal verschijnen bij Lannoo. De band kiest ervoor een
breder verhaal te vertellen en wil zich zoveel mogelijk laten inspireren door samen te werken met
andere kunstenaars en kunstvormen, weg van het eiland.

Kristof Deneijs de frontman van de band maakt deel uit van collectief De Commerce waar het idee al
enige tijd leefde om aan de slag te gaan rond de absurde verhalen van drie ongelooflijke dieren. De
Commerce nam de productie en de regie van het project op zich en zo gingen de tekenaars en de band
aan de slag om Cher Ami te bouwen.

De band speelde de afgelopen jaren in De Kreun, Leffingeleuren, Cactus, Botanique, Pukkelpop, STUK,
Boomtown, De Roma, Handelsbeurs,… De band geniet een uitstekende live reputatie.
Yuko is Kristof Deneijs (zang, gitaar), Brecht Plasschaert (keys), Thomas Mortier (bas), David Broeders
(drums).

Albumhoes Cher Ami – Yuko 2016 (tekenaar David Foldvari

