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Eelke de Blouw (1981) en Tjarko Evenboer
(1983) zijn cartoonist, illustrator en grafisch
ontwerper. Ze studeerden communicatie in
Leeuwarden, waar zij als huisgenoten
begonnen met het tekenen van cartoons. Ze
runnen samen een ontwerpbureau in
Amersfoort.
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