Face-2-Face

Franck Van Laecke
Fan

van

Kuifje

van

het

eerste

uur

I

n de vorige Event & Expo openden wij dit tweeluik met Dirk Brossé, één van de spirituele vaders van het creatief team achter
de musical Kuifje, waarmee wij een boeiend gesprek hadden. In dit nummer sluiten wij de serie af met regisseur Frank Van
Laecke, die van meet af aan bij het project betrokken was en met Kuifje één van zijn dromen heeft kunnen waarmaken.
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