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KUITUREEL
FRONT-NIEUWS

Dit eerste nmmer van het KULTUREEL FRONT-NIEUWS
is een  O"RZICHTS-GIDS ! Beware`n!

Hetvolgende`nummerzalvoomamclijkaanvullingen
en achtergrondinfomatie  bevatten.
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REDAKTIONEI:L

Di;±  í,s  he±  eer.séo.  n:uïmrier  vci:n het  Kult:u][.eeL` Friori+'i;iewús ,e!en  pr.aktiese  en
7w'Ldi,ge  gí,du3  voor.  aller.Leó. or.gcrri,sa±i.es  en  I,nákvi,diáen  di,e  op  de  een  of
cinder.e  mcriii;i,er  meÍ;  vorrmi;mg  erL  aktie  be23óg  zi,jn.De  tnhouá  vc[rL  di,±  bLaá
bestacïk  voor)'Lcüriez,i..jl<  ui,±  een  T)r.od:Lú<:tie-over.zi,chk  vco'L  alz,e  pC)ZÁ,ti,eke
tonee7r. ftzrrr-3en  rrruzóekgr.oepen  di,e  aanqesz,oÍ;en  zi..jn bí,á  heÍ;  Kú1turee7,
Fr.cm±.   overz3Éch±en  vco;L  riog  ni,et  voïéooi,áe,  Ï)r.oduk±í,es  em  p7,cÚ'i:men  voor.
pr.odiák:Éi,es  wor.den  bn  he±  -vo7,gende  nurrmér.  degeven. Meer.  ór;for.mctie  oT)er.
het  Kuk±u.r.ee7,  Fr.ori  staa±  ver.dj2Top  tn.  d.át  r[:iáirmer..Nactst  áeze  +nformatie
zuLLen  bnctáen±eeL  ook  aehtergr.oridaptbkeLen.worden  opgenoiTien  óver  gr.oepen
of  hw'L  pr.odiák:±í,es.Tevens  èal  k.or.b  ver.sLag  qeáaaíL  wor.den  vcorL  áe  Kultur.eeL
F;r.cm±-cikbóútei,ten.
Het  bz,aá ós  beáoeLá voor.  ijo]ri;ngscen±r.a.kLib-  en buur.thui,;en.open  óonge-
r'encentr.a3scho7,en,vdkboriden,v¥.ou]j)enor.gcoíïí,sa±óes.wer.kLozenk.c)Ïrrttees,beLco'i:
gengroeDen, ovZ.ei,dkngsi,mstitu±em.iáni,Der.séteí,±en , s c)cáale  akaáe. ïrrrLes 3 cïl<.kóe-
gr.oepen,ebe. e±c. .
Wacrr.om  deze  ui,bgcwe?  Dageti,jl<s  worden  gr.oepen  cir)gebeLá met  d,e  vraag  of  ze
voor.  een bepaalá piábïáek  overi  een bepaald  onáeriberp  een Ï)r.oduktie  h.ebben.
IedÍ3r.  ge23e7,sehcp,í,eder.e  fót:m)r.odusen±  em  rrru:zí,ekgr.oep  ver.stw:urt  zójn  ei,gen
i,nf orrrria.bóe ,vaak  rnaandetájl<s.nc[.cm horLáeráem  aár.es sem. Om  de kormrïu:näkcï±óe
tussgn  de  ï)útóeksg¥.oepen  em  d.e  T}oneel:, ftL:rrr,erL  rrruzóekmd<er.s  ±e  Verbe±e-
ren í,s  dkb bLaá í,n het  Zeven  ger.c)er)en.Hei;  gaai;  3  á:  4  maal T)er.  áam  i)er-
schd.jnen  em  í,s  tn primcripe  gr.akós.Het  wor.d,±  versT)r.eód  over.  ongeve,er.  4000      -
or.gcoús abi,es , grioe!)en  en  bmdèví,duerL.
VccnzeLf sDriekená wor.d±  rie±  óm  eí,k  numTier.  a_L_Z_e_ i.nf orm.ati,e  oprri,ew  opgenomen.
Chgeveer.  één  keer.  per.  jaar  l<om±  er  een  over.23i.chtsnuimer.  wi.t  zoaLs  d.iLt.
Achberi;n  sbaccn  twee  over23ó.ch±ém  vc[n  de  produk±í,es   ,een  per. pihbáeksgr.oep  en
eem per.  onáerwerrp.   Vri,.jweL  eïke  Droduktóe  of  f±Z,m -wordi  nanieLi,.jk  gámaakt
voor.  ee`n  bepacJ,1áe  T)iábL±ek.sgr.oep  of  orgco'i;iscï±i,e 3b. v.   voor.  áonger.en,vr.owj)en,
werker.s   í,n   áe   gez3cindheóász3or.g   e. d,. .   AcoiL  die  hcúiLd  vcürL  áeze   over.zóehÍ;en  kco'L
gemcd<:kez,k`jk  gevcïnáen ij)or.den weïke  cd<ti,vi,teót¢n  eve]'ikueeL  geschi,kt  2rián
voor  Weïke   or.gcDr);ÄSccti,e.-óJï  de:  -gezári;í;iijïá-tonee7,-, ftL:rrr.-  en rr,:u:zl,ekmäker.s  zi,jn  gebacc±  bói  eem  zo

gr.oob  rnoge7Á,jke  ver.8pr.eí,di,ng. Hi,er.Éoe  z3óárL  alLe  aár.essenLi,ásten  vcm  de  acoíi:
ges7,oben  gr.oeT)em  ver.z3cn'ne7Á. Mocht  descmdm'i,k.s  b7,áik.en  da:±  een  or.gcn'i;i,sa±áe
d;ie  moge7;ájk  gei;nter.esseepr.á ós  over  heb  hoofá ós  gezi,e!m bí,á   áe  verz3emdi,ng.
wó`js  hen  dco'i  op  dp  mogezÁ,jl{húá   heb  ad,r.es   áooT  te  geven  z3oáak  toe2emdi,ng
alsnog  gebeur.b.TensLo±te  hor.en we  gí.aag  r.edk.btes  erL  suggesties  cjp  dÄÍ;
n:uirmer.Hí,er.voor.  ós   een kLetn  enqmetepc(c]í,er.  i,ngesLoten.We  zouáen  het  op  Tirijs
StetLen  ónáken  ái,±  forïrrrulóer.  í,nóevuj,á woÏ.d±  óm  cïpgesbu:urá rLaar.  "Kulbiái?eeL
Fz.c)7iti'zéezázÁ)s ''. t)/cz     Pauwstr`aat   13a ,Utrecht.

De.  ReáakÍ,áe.
\

KOI.OFON

Kultur`eel   FRONT   NIEUWS

Redaktieadres :

Redaktie   en  uitvoer`ing:

Ë)Ë:gk±Ë¥±Í:

|s  een  uitgave  van  het  Kultureel  Fro.Tit

Kultur`eel   FRONT  NIEUWS ,i)/a  RASA,Pauwstr`.13a,Utr`echt
telefoon   030--317263(vr`agen  .naar.  HanÈ;.  Olink )
Teo  Bax,José  Fiaton.,Bar`t  van  Kalkhoven ,Mar`ia  Kleine,
Hans   Olink,Wim  War.mer`   e.a.

Pankreat , Z e ist
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OVERZI(HT:GROEPEN,THEMA,DOELGROEP
rd

THEMA                                D OELGROEP
Hieronder  vc>1gt  een  overzicht  va.n  a.1le  teaterprodukties(voor
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films  zie  blz.22  e.v.).Vertikaal  is  het  in.gedeeld  per  tema  en
doelgroep .
Het  is  een  schema,een  hulpmiddel .Sommige  produkties  behan-
delen  meerdere  tema's  of  zijn  .voor  verschi.11ende  doelgroepen
geschikt. Kijk  daarom  ook  naar  de  omschrijvingen  van  de  stuk-
ken  op  de  aangegeven  bladzijden .
Bij  twijfel  kan  een  telefoontje  naar  het  gezelschap  duidelijk-
heid. verschaffen .

GROEP                    TTTEL                                             Blz.
LL)=9

CENT RUM                                     Go udko or`t s                                                                       6

Vakantie  l938                                                   6

DISKUS                                  lk  heb  niets  gedaan                                      7

Op   je  gezondheid                                             7

Vr`ouwen quiz                                                             7

DUBBELDWARS                        Grij sheid ,wij sheid                                            8 •

GENESIUS                              Daai`  pr.aat   je  niet  over                             8/9

Hersens  open,kopi)en  dicht                .      8/9

Ik  ben  iou  níet                                           8/9
Het  is  niet  toegestáan  zich
buiten  de  paden  te  l)egeven                    8/9

GLTwee                                  Wer`kloos  maar  niet  toezien                      9

KONSUMENTENTONEEL        Nat   uur`lijk   en   gezond                                     10

LEREN  LEREN                       (Maar  ver`slagen  zijn  we  niet)               10

MACCUS                                       Voor   stÏ`af                                                                    10

NIEUWÉ   KOMEDIE                 De   vroedvrouw                <                                             11

Dat  ziet    er  gezond  uit                         11
Wonen  of    wijken                                              11

Zwarte     schapen                                              12

I.a  vie  en  rose                                               12
•POPOK                                     (Politiekë  popp.enkasT   )                              12

PROLO0G                                De   over`val  op  het  pakhuis                         13

Keihard,maar`     er  is  een  gr.ens              13

De  missvoi.ming  van  Mollie                        13

Vrouwen  als  het  aan  ons  ligt               1+
Spie8eling      .                                                   |Li

Geen  vinger`s . . . . dan  gaan  we  verder  lu

Scholierenverzetj e                                    |Li
Met   je  handen  in     je  zak]ce;                  15

RATS                                          Meisjes   toch  -                                                          15

Spelen    is  geen  spelletje                      15
SATEP.                                     IsotoDen     óp  zater`dag                                   16

Het    verhoor                                                   16
Ik  ben  niet  gek,ik  ben  kwaad                17

STIKTOG                                I1(   ga  naar  school,jij   ook?

School  moet,school  doet   je  goed .     17

TZA                                           Zwijgen   is   goud                                                18

Schoolvoer                                                         18

VAT                                        Rock  around  the  pr`ikk|ok                        18.

VOI]KSTEATER                         De   paníekshow                                                           18

Hiep  wordt  niet  geslQopt                      19
WEDEFZIJDS                         Bang ,banger ,bangst                                        20

V00RTZETTING                    Wij   zijn  vr`ouwen,en  wij   vechten        19

WEDERZIJDS                          Bang-,bangeri ,   bangst                                        2 0

Al  zijn  we  kinderen                                 20
't  ls  niet  van  jou                                  20

WERl(-IN-UITVOERING     Jatwei`k                                                                           21

Wat  wou  je  nou                                                  21
.L
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Wat is het Kultueel Front?
Het  Kultureel  Fr`ont  is  een  or`ganisatie  van  en  voor`  kultuurprodusenten  en
-veiispr`eider`s.die   elkaar  steunen  in  de  opbouw  en  de  ver`dediging  van  de
strijdkultuur.Ze  maken  en  verispr`eiden  politíek  teater,politieke  films  en
niet-kommer`ciè.le  muziek  om  zodoende  i)rol)lemen  en  tegenstellingen  in  de
maatschai)pij   aan  de  or`de  te-stellen.De  pr`odukties  worden  meestal  gemaakt
voor  bepaalde  i)úbliel(sgroepen  zoals  b.v.   scholierien,buuïitl]ewoner`s gwerkende
jongeÏ`en,vrouwen  of  vakbondsleden.Voor.al  d±e  problemen  worden  aan  de  oride
gesteld,waar`  deze  publieksgr`oepen  in  het  I)íjzonder`  mee  te  maken  hebben,om
hen  te  aktiveren  en  te  steunen  in  de  str`íjd  voor  verbeter`ingen,die  kunnen
leiden  tot  een  socialistiese  maatschappij .

Het ontstaan van het Kultureel Front.
Het  Kultur`eel  fr`ont  heeft  zijn  wor`telé  in  de  jaren   '60,toen  bij  vele  kun-
stenaars  het  I)esef  gr.oeide,dat  hun  wer`k  niet  los  staat  van  het  heer`sende
maa±schappelijke  systeem.Vele  kunstenaar`s  ontdekten  de  mater'íële  en  kultu-
r.ele  onder`dr`ukking  van  de  ontplooiingsmogelijkheden  van  gr`ote  gr`oepen  men-
sen  in  de  maatschappij .
Sinds   197LL  hebben  zióh-binnen  het  Kulturieel  Fr`ont  bijna  30  teater-,film-
en  muziekgr`oepen  verenigd.Deze  gr`oepen  vonden  zich  op  een  gezamenlijke
doelstelling:het  maken  en  ver`spreiden  van  STRIJDKULTUUR,d.w.z.   kunst  die
niet  afleidt,maar`  bewust  maakt,opr.oept  en  meestr.ijdt ,voor`  socialisme  en
feminisme .

Wat doet het Kultureel Front?
Het  Kultur.eel  Fr`ont  is  uitgegrioeid  t.ot  een  br`ede  polit.ièk-kuli:uriele  bewe-
ging  van  kuústprodusenten  en  -versprieider`s.
Elke  gr`oep  bepaalt  zelf  haar.  eigen  beleid  en  is  vepantwoor`delijk  vooF  haar`
eigen  pr`odukties.Wat  de  gpoepen  bindt  is.  hun  gezamenlijk  stpeven  om  kultuuri
te  maken  vanuit  een  anti-kapitalisties  en  anti-patr.iar`chaal  standpunt.
Het  Kultupeel  Front'heeft  tot  taak  het  wer`k  van  de  aangesloten  groepen  te
I)undelen,te  ondèr.steunen  en  te  verspr`eiden.Dit  gebeur`t  door`  mogelijkheden
te  schei)pen  voor`  gezamenlijke  studie,infor`matie  en  i)ubliciteit.
Het   'Kultureel  Front-nieuws'  heeft  de  funktie  om  I)ij   een  brieed  i)ubliek
bekendheid  te  geven  aan  de  aktiviteiten  van  de  bij  het  front  aangesloten
gr`oepen.Het  zai  vanaf  nu  3  ä  u  keer  per`  jaar`  ver.schijnen.
Om  de  taken  van  het  Kultureel. Fr`ont  te  kunnen  uitvoeren  is  een  bescheiden
sul)sidie  aangevr`aagd  bij  het  Minister.ie  van  Cultuur. ,Recr`eatie  en  Maatschäi)-
pelijk  wer`k.

Kulture el Front lflaanderen
Ook  in  Vlaander`en  hebl)en  een  aantal  kunstenaaÏ`s  zich .verenigd  in  een
Kultur`eel  Fr`ont.Hoewel  een  loot  van  dezelfde  staïh  hebben  in  de  loop  der`
tijd  éeide  organisaties  uit  priaktiese  over.wegingen  een  aantal  zaken  geschei-
den  geor`ganiseeid.Zodoende  heeft   het   KULTUREEL  FRONT  VLAANDEREN  een  apar`t
sekrietapiaat.Hier`  volgen  de  namen  van  de  aangesloten  groei)en:
Agitat(ver`spr`eidingscentr`um,Gent)
De  Ander`e  I`ilm ,Antwer`pen
Dr.inkend  Her`t  Bij   Zonsondepgang( gr`afiese  kunstenaar`s ) ,Antwer.pen
Fugitive  Cinema ,Antwer`pen
Kick(kultur`eel  centr`u-in) ,Antweppen
S.tichting  Lesoil,De    Kommune(school  voor`  str`ijdkultum) ,Antwer`pen
Muziek   en  Maátschappij (muziékgr`c>ep ) ,Munte
Politfilm,Briussel
Solidariteit(zanggr`oep),Ledeberg

Verder`  de  volgende  politieke  teater`gr`oepen:
De  Bar`st ,St`.Niklaas
De  lont,Gent
Koilektief  lnter`nationaie  Nieuwe  Scène,Deur`ne
inter`nátionaie  Nieuwe   Scène-Mannen  van  de  Dam ,Mor.tsei
Simptoom,Gent
Stekelbees , Gent
Tentakel,Antwerpen
Het  Tr`ojaanse  Paard,Antwer`pen
Vor`mingsteater`  Vuile  Mong.  en  zijn  Vieze  Gasten,Zomer`gem

Voor.  inlichtingen  kan  men  terecht  bij  het  sekr`etar.iaat  van  het  Kultuéeel
Fr`onf  Vlaander`en(tussen   9.00   en   13.00   uur`).

VZW   KULTUREEI.   FRONT   VLAANDERI:N

(vr`agen  naar  A.p-nes  Hollandeps )
Lange  Winkelstr`aat  32
2000   Antwerpen          tel. 031-32L[606
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{EMTRUM
de s(holengroep
Leidsekade   90,
Amster`dam.          tel.    020-2LL7359.

Pe  bedoeling  van  de  Scholengr`oep   is  om  jonge
Tr,ensen  met  gebr.uikmaking  van  teatr.ale   en  kr`ea-
tieve  middelen  inzicht  te  laten  l(r`ijgen  in
Ïnaatschappelijke  situaties  en  systemen.  Een
inzicht  dat  er`  toe  moet  leiden  dat  zij  hun  eigen
mogelijkheden  leren  her`kennen   en  hanter`en  om
pr`ocessen  en  systemen  zelf  te  beoordelen  en  zo-
nodig  te  verander`en.
Met  haar`  wer`k  stelt  de  gr`oep  zich  dienstver-
lenend  op  t.b.v.   de  school,  de  leerlingen  en  de
docenten.   De  progr`amma's   waar`mee   de   scholen   en
de  vor`mingscentr`a.  wor`den  benader`d  I>estaan .uit
ver`schillende  onder`delen ,  waar`bij   een  toneelstuk
centr`aal  staat.

ËgÈ}±±Ë±i   Jonger'en  van   15   jaar`  en  ouder`.

Techniek:   Si)eelvlak  van  sxs  meter`  en  een  aantal
r`uimtes  voor  de  nagesprekken.

Kosten:   f  1000,--excl.   BTwg   incl.Ï`e.iskosten.
ïJääf-;er`dere  iniichtingen  tei. o2o-2+7359. )
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GOUDKO ORTs           ízj.c/o £o/

18Li8.   Amer`ika  staat  op  zijn  koi).   In  het  westen
is  goud  gevonden.   Vanuit  alle  delen  van  de  wereld
stromen  goudzoekers  toe.   Soms  hebben  ze  geluk  en
vinden  goud.   Soms  moeten  ze  na  verloop  van  tijd
ontgoocheld  ter`ugker`en.   In  het  voetspoor`  van  die
vele  tienduizenden,   die  aangelokt  worden  door`  de
goudkoor`ts,   komen  de  mensen   die  op  een  langzame
maar`  zekerder.    manier`   fortuin  hopen  te  kunnen
maken:   Handelar`en,  ambachtslieden  en  funktiona-
r`íssen.   Een  samenleving  ontstaat,  met  nomen  en
wetten,  met  politieke,   sociale  en  ekonomiese
ver`houdingen .
Dit  progpamma,   spelende  ten  tijde  van  de  Goldr`ush,
laat  zien  hoe  binnen  zo'n  gr.oeiende  gemeenschap
een  struktuur`  tot  stand  komt,  die  in  griote  triekken
over`eenkomt   Tnet   onze  maatschappijvor`m.
De  vr`aag  is  of  dat  zo'n  vanzelfsprekend  pr`oces   is.

VAKANTTE 1938

Het  stuk  speelt  op  een   'Kraft  durch  Freudet-schip
dat   in   1938   een  r`eis  maakt  naar`  Noor`wegen  het
overtuigde  NSDAP'er`s   aan  boor`d.
Dit  schip    de  Rol>ert  Leij  komt  in  aanvaring  met
het  jacht  van  een  si:aalfabriikant,  die  samen  met
zijn  dochter  en  twee  ar`beider`s  op  de  vlucht  is
voor  het  nazi-r`egime.   De  dr`erikelingen  wor`den
aan  boor`d  gehesen  en  komen  zo  onbedoeld  weer   op
Duitse  I)odem  ter`echt.
Met  de  opvar`enden  van  het  jacht  loopt  het  indivi-
dueel  ver`schillend  af  en  hoe  het  met  ze. afloopt
heeft  alles  te  maken  met  de  ver`schillende  motie-
ven  waar`mee  ze  op  reis  zijn  gegaan.
Het  ver`haalt   speelt  zich  af  tegen  de  achter`g]:iond
van  de  cruise-festiviteiten.
Daar`  ziet  men  de  mensen, die  denken  gelijk  te
kr`ijgen  dat  ze  met   'Kr`aft  dur`ch  Fr.eude'   in
zee  zijn  gègaan:
"Hitler  gaf  ons  wat  de  socialisten  ons  beloofdenri.

Pui)iiek:   Jonger`en  van  15  jaar.  èn  ouder

T£s±p±Ë±:   Speelvlak  van  s  xs  meter,   voor.  nawer.k
nog  aantal  ander`e  r`uimtes  nodig.

Kosten:.f.1.200,-(ekskl.   BTW,   inkl.   r`eiskosten)

Voor`  verderie   inlichtingen  en  over`leg  020-2L[7359
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DISKUS
Zaagmolendrift  11b ,
Rotterdam.     tel.   010L669011.

Toneelgr.oep  Diskus .maakt  vriolijk,  muzikaal ,
politiek  teater`  voor  de  gewone  man  en  de  gewone
vr.ouw  in  Rotter`dam  en  omgeving..   Toneelgroep  Diskus
in.aakt  teateri  voor`  die  mensen  die  knokken  voor  een
beter`e  woon-,werk-,   en  leefsituatie.   Daarom
speelt  Diskus  niet  in  schouwbur`gen  of  teater`s  maar'
in  klub-,  en  buur`thuizen,  wijkgebouwen  of  andere
kleine  zalen  in  de  wijken.   Zowel  doori  de  plaats
waar`  Diskus  speelt  als  doop  de  inhoud  van  de
stukken  kiest  ze  duidelíjk  par`tij  voor  de
wer`kende  klasse.
Diskus  speelt  voor  buur`tbewoners ,   akt.iegr`oepen ,
huurdersveïienigingen,   Roóíe  vriouwen,  NW  vriouwen,
Vakbonden ,  polítieke  partijen ,  moeder`mavo ' s ,
NIVON  jongeren   en  vele   ander`en  meer  of  minder`
geopganiseer`de  groepen.   Omdat  haar  publiek  voor
het  mer`endeel  bestaat  uit  mensen  met  een  modaal
inkomen  of  nog  minderi,   speelt  Diskus  gr`atis.

OP]E GEZONDHEID
Het  is  moeilijk  om  gezond  te  I)lijven  in  onze
samenleving.   Fabrieken  ver.vuilen.   We  eten  voedsel

` dat  nauwelijks   pezond  te  noeTrien   ís.   We  wonen  te
dicht  op   elkaar.   Duizenden  mensen  wor`den  zie-tc  van
het  werk  dat  ze  moeten  doen.   Een  grioot  aantal
mensen  komt  de  dag  niet  meer  door.  zonder
zenuwtabletjes.
Is  het  Wel  genoeg  om  je  achter`af  steeds  weer`  op
te  laten  kalefateïien?  Moeten  we  die  pillen  maar`
blijven  slikken?  Kunnen  we  níet  beter`  de  oor`zaken
van  die  ziektes  aanpakken?  Zouden  we  niet  meer`
moeten  doen  om  al  die  ziektes  te  voor`komen?
Ziehier`  de  Dpoblematiek  die  Diskus  in  dit  stul(  de
r`evue  laat  passer.en.

Publiek:   Zie  hierboven

Techniek:   Speelvlak  van   5x7  meter,   3,5  meter`  hoog,
2xl6   Amp.

VROTJWENQLUIZ
Drie  vr`ouwen  van  Diskus   zijn  een  pïiopr`amma
aan  het  maken  over  "vr`ouwenpr`ol)lematiek" ,dat
gespeeld  zal  worden  voor  vrouwen,en  soms  voor`
vr`ouwen  er)  mannen.   Dat  laatste  hangt  af  van  de
situatie  van  de  vr`ouwengr.oep  waarvoor`  we  spelen.

Ze  zulJ.en  zich  voor`al  richten  op  vrouwen  die
bijeenkomen  op  VOS-kursussen,"moeder`-mavo ' s" ,
koffiesozen,vr`iendinnengroepen,VIDO-gr`oepen,
l(reche-moeder`s     etc.Half  appil  is  dit  iir.ogram~
ma  klaar.Op  dit  moment   is   een   "vr.ouwenqu]..z"
r.ondom  de  intemationale  vrouwendag(8  maar`t)   in
elkaar  gezet.   Deze  quiz   is  nu  7  keer`  gespeeld
in  klub-en  buur.thuizen.Alle  ervar`±ng  hier`mee  zal
door`sT)elen  in  het  uiteindelijk  pr`odukt.
Deze  -er`var`ing  bestaat  voorname]ijk  uit  de  vol-
gende  twee  zaken:-het  voer`en  van  een  diskussie  2  ä3  maal  ±±i9ëp§
de  voorstelling
-de  mogelijkheid  te   improviser`en  door  vr`oup`'en  uit-
het  publiek;dit  betekent  dat  ze  daadwer`kelijk  zelf
ín  kunnen  spr`ingen.In  de  quiz  heeft  dit  namelijk
uitstekend  gewerikt.

Publiek:   ZÍ.e  hier`boven

Techniek:l(an   gespeeld  wor`den   in  kleine  r`uimtes

IK lmB NIETs GEDAAN (zief;oto)

Kriminaliteit  is  een  r`ekbaar  I)egr`ip.  Voor`  diefstal
kun  je  de  lik  indr`aaien.   Een  onder`nemer  die  de   '
over`heid  voor  een  paar`  miljoen  aan  invester`ings-
sul)sidie  bezwendelt  wor`dt  zelden  ver`volgt.
Grondspekulatie  en  woeker`en  iiiet  hur.eh  mag,  maar
een  huis  kr`aken  wo.ïidt  binnenkort  strafbaar.   De
neutr]onenbom  is  niet  misdadig,  maar  als  je  er`
tegen  demonstreer`t  wor`dt  je  als  poli._tiek  ver`dachte
geriegistr`eerd.
Geen.wonder`  dat  de  l(riminalíteit  stijgt  als  steeds
meer  aktiviteiten  kriimineel  gemaakt  wor`den.   De
overheid  bepaalt  tot  hoe  ver`  het  begrip
kr`iminaliteit  uitger`ekt  kan  wor`den.
Er`  wordt  vanuit  gegaan  in  dit  stuk  dat  eri  geen
kr`iminelen  wor`den  gebor`en ,   mäar.  wor`den   gemaakt
door`  bepaalde  omstandigheden.

Publiek:   Zie  hier`boven.

Techniek:Speelvlak  van   5xLl  meTer`,   3  meter`  hoog,
2   x   16   amp.

Aksieprogramma's
Deze  progr'amma's  wor`den   op   aanvr`aag  gemaakt  en
pespeeld.   De  funktie  van  de  aktieprogr`amma's  ís
puur  ondersteunend  en  solidariiser`end  bij   aktie's,
bij   aktiever`gader`ingen  en  bij  manifesfaties  e.d.
De  afgeloi)en   zes  maanden   is   ongeveer`   12   keer`
gespeeld  met   een  zestal   q.ua.  vor`m  en   inhoud  zeer`
uiteenlopende  priogr`amma's.   De  programma's   gingen
over  rienovatie ,  gastarbeid,  wijkwelzijnsi)lanning
en   Bestek   81.
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DUBBELDWARS
p/a  Marcel  Ooster`wijk,
J. M.Kemper`striaat   18 `
Amster`dam.      tel.   0'0-866Z39

Dubbeldv`iar`s  probeer`t  een  deel  van  de  kunstzimige
vorining,.  te  weten,   dr`amatiese   vor`ming  en  teater`
in  het  onderwijs  te  integr`er`en.
Zij  pr`obeer`t  dit  te  realiseren  door  middel  van
het  spelen  van  een  voor`stelling  en  het  geven
van  spellessen.   Het  zien  sT)elen  van  anderen
wer`kt  s+imuler`end  m.b.t.   h-et  zelf  spelen.
In  het  zelf  spelen  is  men  dir`ekt  bij  een  situatie
betrokken  zowel  lijfelijk  emotioneel  als
ratic)neel.
Het  spelen  en  i)r`aten  r`ond  een  aangeboden  thema
biedt  de  kinder`en  de  mog-elijkheid  tot  het
verkrijgen  van  inzicht  in  deze  thematiek  om
zich  hierover`  een  eigen  mening  te  vormen.

GRI/SHEID , WUSHEID
ln  de  voor`stelling  staan  vier  figur`en  centraal,
te  weten:   Mevriouw  Tjallema,   Meneer  Oosterdijk,
Floor`  Maas   en  de  kwisleidster`.
Zij   laten  in  een  aantal  scenes  zien,  dat  zowel
zijzelf  als  hun  omgeving-  bepalen  wat  zij  wel  of
niet  op  hun  leeftijd  mofen  o.f  moeten.
Alle  vier`  her`inneren  zij   zich  dat  dit  niet  alleen
nu  zo   ls,  maaÏ`  dat   dit  in  hun  jeugd  ook  zo  was.
Het  stuk  handelt  over`  het  thema  leeftijd  en  heeft
als  doel  een  aanzet  te  geven  tot  het  r`elatiúeren
van  dit  begrip.   Er`  wor`dt  voor`tdur`end  gesignaleer`d
hoe  hebbelijkheden ,   onhebl]elijkheden ,  ver`wachtingen
en  verantwoordelijkheden  gepaard  gaan  met  het
hebben  van  een  I>epaalde  leeftijd.

Pul)liek:   Leer`lingen  van  de  vijfde  en  zesde  klas
5ä=ï==ähooi .

Techniek:   Een  r`uimte   die  ver`duisterd  kan  wor`den,
speelvlak   6x+  meter.,   vier`  wer`kr`uimtes  voor'  de
spelle ssen .

Kosten:   Scholen,  klub-en  buur`thuizen  voorstelling
Ï-5öö:=-(   inkl.   spellessen  f  650,--),  Tejaters
J  500 ,--,   eksklusief  r`eiskosten.

GËNESIUS
Aquamar`ijnstraat   1
Gr`oningen
tel.    050-71LL271

Genesius  is  een  theatergr`oei)  die  op  basis  van  een
kritiese  opstelling  tegenover  de  bestaande  maat-
schapi)ij   tc,neel  maakt  voor`  leer`lingen,   leer`-.
krachten  en  ouders  binnen  het  lager`  en  voor`tgezet
onder`wij s .
Zij  pr`ober`en  jonge  mensen  -die  vaak  het  slacht-
offer`  van  bevoogding  zijn-  inzicht  te  geven  in
hun  situatie,  hen  over  die  situatie  en  hun  eigen
funktioneren  aan  het  denken  ±e  zetten  en  hen  op
te  roepen  voor  hun  eigen  belangen  op  te  komen.
Genesius  zoekt  zijn  publiek  zoveel  mogelijk  op
binnen  de  eigen  omgeving,   op  scholen,  klub-en
buur`thuizen  c-|r\  jongerencentra.
De  voor`stellingen  woï`den  begeleid  met  voorge-
spr`ekken,   diskussies  of  r`ollenspelen   en  zo  mo-
Gelijk   nawer`kmappc`n.
De  meeste  voor`stellingen  vinden  plaats   in  het
noor`den,   Tnaar  er`  wor`dt   ook  wel  buiten   deze  r`eglo
í7e sp e e J. d .
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DAAR PRAATTE NIET OVER
ls  een  bewerj(ing  van  het  stuk   "Dar`über`  spricht
man  nicht"  van  de  Rote  Gr`ütze  uit  Berlijn.
In  deze  voor`stelling  wor`den  in  een  vrc)lijke  en
ontsi)annen  sfeer`  een  aantal  vr`agen  over  seksua-
liteit  behandeld  samen  met  de  kinderien.
Dit  stuk  is  gekozen  omdat  kinderen  dagelijks
met  seksualiteit  te  maken  hebben,  in  het  gezin,
op  school,  met  vriendjes  en  vr`iendinnetjes.
Een  ekstr`a  motief  om  dit  stuk  te  kiezen  is
voor`tgekomen  uit  de  eigen  ervariingen  van  de  spe-
ler`s .
Deze  voorstelling  kan  een  funktie  hebl>en  naast
en/of  teri  ondersTeuning  van  de  seksuele  opvoe-
ding  thuis  en  op  school.

Pul)liel{:   Kinderen  van   6   t.m.   12   jaar`  in   een
vast  kader  zoals  de  school,  c>f  de  jeugd-
gr`oep  van  een  klubhuis.   Naast  de  jeugd-
leideris  of  onder`wijzers,   zijn  ook  de
ouderis   zeeri  welkom.

Techniek:   Aansluitmogelijkheid  op   220  V.

Kosten:   f.    550   (ekskl.    189:o   BTW)   in   de   dr`ie   noop-
delijl<e  provincies  en  f .   750  voor  de
r`est  van  het  land.

HERSENS OPEN, KOPPEN D[CHT       Ízz.e,Ofo,
Een  voorstelling  ontstaan  naar  aanleiding  van
gespr`ekken  met  leer`lingen  van  het  L.B.O.   over`
hun  onvr`ede  over  hun  school.
Twee  themaas  staan  centraal:   -Het  gevoel  van
minder`waardigheid  van  de  leer`lingen.

-  Het  ggvoei  ván
ondergeschiktheid.
Een`voorstelling  die  bedoeld  is  om  een  bijdr`age
te  lever`en  aan  de  diskussie  over`  onder`wijsver-
nieuwing.   Met  name  de  gelijkwaar`dige  inbreng
van  alle  betrokkenen,  leeiikrachten,  ouder.s ,  maar`
pok  leer`lingen,  is  als  uitgangspunt  gebriuikt.

Publiek:   Leer`lingen,  maar  ook  leer`krachten  en
ouder`s  van  leer`lingen  van  het  Lager`
Berioeps   Onder`wijs.

E£S±¥±9±:.` Speelvlak  van  7   x  5   meter.

Kosten:   f.   6509-(ekskl.   18%  BTW)   voor   de   drie
noor`delijke  pr`ovincies  en  f .   850  voor`
de  r`est  van  het  land.
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IKBEN]OUrmT
leder`een  heeft  een  hoofd,  henen  en  een  lijf.
Iedereen  heeft  kler`en  aan.   Ieder`een  woont  in  een
huis .
We  hebben  allemaal  dingen  die  hetzelfde  zijn.
Nou  ja,  hetzelfde?  Er.  is  b.v.   niemand  met  het-
zelfde  gezicht.   Stel  je  voor  van  wel,  dan  zou  ]e
met  een  naaTnbordje   op   de  vooÏ`hoofd  moeten  lopen.
Iedereen   is  weer  ander`s.   Toch  pr`oberen  de  meeste
mensen  een  beetje  op  elkaar  te  lijken.   Want,
doe  je  anders,  dan  vindèn  ze  je  maar  gek,  willen
niets  meer`  met  je  te  maken  hebben,   of  gaan  je
pesten.   Toch  kan  niemand  jou  vertellen  wat  jíj
mooi,   fijn  of  goed  moet  vinden.   Dat  kun  je  al-
leen  zelf,   en  dat  moet  je  dan  maari  doen  ook.

Publiek:   Leerlingen,  ouders  en  leeTkr`achten
basisonder`wijs.    (maksimaal  75)

!Ë£ËP±9k:   Speelvla]<  van  6  x  Li  meter,   afgesioten
speelruimte .

Kosten:   f.   55o,-(ekski.   i8%   BTW)   (aiies.  inèe-.
griepen  voor.  de  drie  noordelijke  pr`ovin-
cies  en  f.   750,-voor  de  rest  van  het
land .

IHT IS NIET TOEGESTAAN ZICH BUITEN
DE PADEN TE BEGEVEN         ízz.c/oío/

Volgens  velen  is  het  den]cen  óvep  en  het  omgaan
Ïn.et  seksualiteit  de  afgelopen  tien  jaar  ingrij-
pend  vepander`d.   Sommigen  spr`eken  van  bevr`ijding,
anderen  van  verwilder`ing.
De  bevr`ijding  bleek  echter  dwangmatige  ger`icht-
heid  op  seksualiteit  .
In  plaats  van  ver`wilder.ing  wer`d  onzeker`heid  be-
merkt  en  angst  ten  aanzien  van  seks  en  een  zoge-
naamd  alles  weten  en  alles  kunnen.
Uit  deze  achter`gr`onden  is  deze  ppoduktie  ont-
staan,  een  spel  over  seksuele  mor`aal,  gezin  en
komer`cie .

Publiek:   Iedereen  vanaf  16  jaar`,  geschikt  voor
o.a.   onderwijs,  vormingswerk  en  andere
sociaal-kultur`ele  instellingen.

E£S±P±9±:   Speelvlak  van   7   x  7,5  meter`   en   een
minimale  hoogte  van   2 ,80  meter`.
I:en  onl)elast  cir`cuit  van  16   Amp.   moet
aanwezig  zijn.

Kosten:   f.   650,-(ekskl.    18%   BTW)   voor`   de   dr`ie
noor`delijke  pr.ovincies  en  f.   850,-
voor`  de  r`est  van  het  land.

GLTwee
Cai)ucijnengang  6 ,
Maastr`icht.      tel.   0+3-1776LL

GLTwee  probeert  groepen  die  in  hun  ontwikkeling
worden  beper`l(t,  in  staat  te  stellen  inzicht  te
krijgen  in  hun  maatschaDpelijke  omgevíng,  daar`over
een  eigen  mening  te  ontwikkelen  en  middelen  te
ontwikkelen  om  invloed  op  die  omgeving  uit  te
oefenen.

WERKLOOS MAAR NIET TOEziEN        Íz7-c/oío/

Dit  stuk  vertelt  overi  de  I>elevingen  van  werl(loos-
heid,  geeft  infor`matie  over`  achte-rgr`onden  van
wer`kloosheid,  hoe  dat  ontstaat  en  geeft  een
r`ichting  van  oi)lossingen  aan  waar`over`  wij  na  af-
loop  met  het  publiek  willen  praten.
Bertus  is  net  van  school  af ,  en  gaat  met  veel
goede  moed  op  weg,  want  hij   denkt  dat  hij   zo  werk
kan  kpijgen.   Hij   komt  op  het  ar`beidsl)ur`o,   en  zo-
waari  hij   krijgt  wer`k,   op  een  fabr`iel(.   Als  er.
geautomatiseerd  wor`dt  vliegt  Ber`tus  er`uit.   In
die  tijd  dat  Bertus  werikloos  is  heeft  hij  een  keer
een  tekening  geinaakt  en  heeft  daar`  Í  25,--voor
gekr`egen.   Dat  ontdekt  de  Sociale  Dienst   en  dat
kost  Ber`tus  vooplopig  zijn  uitkering.   Voor`  hulp.
gaat  hij   naar  het  wer`klozenkomitee  en  I)eleeft
daar`  zo   het   een   en  ander`.
Hij  I)egint  in  te  zien  dat  je  als  wer`kloze  een
boel  kunt  doen  tegen  de  weÏ`kloosheid.   Het  pro-
gr`amma  bestaat  uit  een  achttal  scenes,  liedjes
en  nog  meer`  zal(en  die  de  kr`itiese  kijk  onderi-
steunen  en  het  geheel  plezieï`ig  maJ<en  om  naar`
te  kijken.

P±±±±±e±i   Schoolver`la.ters ,  werkloze  en  werkende
j onger`en .

ËS£±P±S±ispeelvlak   6  meter.  I)rieed,   5  Tneter`  diei),
3  meter  hoog.   2x  220V/16   Ami).gezel(erd.

Kosten:   J  550,--+  r`eiskosten.
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KONSUMENTENTONEEL
Gener`aal  Foulkesweg   1,
Wageningen.      tel.    0820-11995.

Het     Konsumententoneel  I)estaat  uit  mensen  die
middels  hun  wer`k  of  studie  betrokken  zijn  bij   de
konsumenteni)r.ol)lematiek ,  met     name  de  voeding.
De  doelstelling  van  het  Konsumententoneel  luidt    .
als  volgt:   "  Het  Konsumententoneel  stelt  zich
ten  doel  gr.oepen  en  per.sonen  inzicht  te  laten
verwerven  in  hun  .eigen  leef-  en  wer`ksituatie
en  in  de  mogelijkheden  deze  situatie  waar`  nodig
te  ver`beteÏ`en.

NATUURLUK EN GEZOND
De  hoofdper`soon  Anja  gaat  als  vrijwílligster`
|n  een  i)as  opgericht  alternatief .winkeltje  wer`ken.
Ze  wil  wel  eens. wat  andeps  dan  de  hele  dag  thuis
zitten,   en  gezond  voedsel  ver.kopen  lijkt  haar.  een
pr`ima  ideaal.   Langzaam  komt   ze  erachter`  dat   aari
gezo.ndheidswinkels  ook  aller`lei  haken  en  ogen
zitten.   Bovendien  krijgt  ze  thuis  pr`ol)lemen  met
haar`  man  die  kostwinner.  is,   en  dat  huishouden
mag  niet  lijden  onder`  Anja's  bezigheden  in  het
winkeltje.   Om  wat  onafhankelijker`  te  wor`den  van
haar`  man  zoekt  Anja  een  I)aan  die  haar  wel  geld
opl)r`engt.   Ze  kr`ijgt  wer`k  ais  kassièr.e  bij   een.
supermarkt.   In  de  super`markt  wor`dt  het  Anja
duidelijk  dat  de  bezor.gheid  van  de  mensen  om  hun
gezondheid  wordt  misl)Ïiuikt  om  hen .alleplei
produkten  te  laten  kopen.

Publiek :   Vr`ouwenorganisaties ,  politieke
gr.oeperlngen,   gr`oepen   van  een  kur`sus  of  een
vor`mingsweek  waar`in  deze  pr`oblematiek  past.

Techniek:   Eeh  speelruimte  van   s  meter`  br`eed
ëä-6_ääïër  diep.

Kosten:   Reiskosten   (55   cent  per`  km.)   en
ver`der`  naari  dr`aagkriacht.     .

LEREN  LEREN
.p.a.   J.   van   Remme.rswaal

van   LeeuwenhoeksiÏ]gel   28
Delft
tel.    015-1H3103.

LEREN  LEREN  is  een  amateurteaterigroep  die  tot
voor`  €kQrt  het  stuk   ''Maap  verslagen  zijn  ze  niet"
op  haaï  progr`amma  had  staan.
Deze  pr`oduktie  handelde  over`  de  Parijse   kommune.
Een  belangrijk  gedeelte  van  de  gr`oep  is  door`     .
omstandigheden  niet  meer.  in  staat  aktief  lid  te
zijn .
De  andere  leden  zijn  zich  aan  het  heroriënteÏ`en
over`  de  vr`aag  wat  zij   nu  ver`der`  zullen  doen.
Het  gevolg  is  wel  dat  bovenstaande  produktie
niet  meer`  gespeeld  wopdt.
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_MA{tus
Nieuwe   Langedijk   46-U8,
Delft.      tel.    015-122977.

Maccus  maakt  teater`  voor`  en  over`  kinder`en;   waar`  ze
over`  pr`aten,   nadenken  en  fantaser`en.
Maccuswii   deze  zaken  samen  met   áe  kinder`en
krities  bekíjken.   Waar  mogelijk  en  gewenst,   denken
en  doen  zij  mee  met  het  ontwikkelen  van
ver`werkingsmogelijkheden  bij   de  voorstelling.

VO OR STRAF             ízz.c/ojo/

Twee  kinder.en,   Toon  en  Tineke,   spelen  op  het
pleintje  voor  de  flat.   Zij  spelen  met  dozen  die
Toon  bij   de  vuiinisbak  gevonden  heeft.   De  kinder`en
spelen  nie+  leuk  met  elkaar`.   Toon  wil  steeds  de
I)aas   s.pelen,   en  Tineke  pikt  dat  niet.   Ook  de  gr.ote
mensen  uit  de  buupt  hebben  invloed  op  het  spel  van
de  kinder`en.
Veel  plek  om  te  spelen  is  er  niet.   Het  pl-eintje
voor`  de  flat  is  te  klein.   Er  is  wel  een    veldje
in  de  buur`t,  maar`  daar  zetten  de  mensen  uit  de
str`aat  vaak  hun  auto  neer.   Ook  op  het  pleintje
v6ár  de  flat  kunnen  de  kinder`en  niet  ianger`  .meer
spelen.   De  gemeente  komt  er`  twee  grote  I)loembakken
neer`  zetten.   Toon  en  Tineke  zijn  kwaad,  waar`
moeten  zij   nú  haar.  toe?.  In  hun  woede  ver`nielen  z±j
de  planten.   Dat  dit  niets  helpt,  blijkt  de  volgende
dag.   De  bakken  sta-an     er`  weer,  keur`ig  opgemaakt.
Wat   nu?       ^
In  het  flat-dekori  wor`dt  gespeeld  met  poppen.
Hei:  overige  is  toneel.

Pul)liek:   Kinderen  van  s  t/m  12  jaap.

Techniek:   Een  speelr.uimte  van  2,5  meter.hoog,
6-Ëäëë;-5reed  en  3,5  meter  diep.

Kosten:   +  J   500 ,--.
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NIEUWE KOMEDIE
Westduinweg   230,
Den   Haag.         tel.      070T5LL70+/5+3202.

De  Nieuwe  Komedie  ís  een  i)olitiek  toneelgezel-
schap  dat  ín  Den  Haag  is  gevestígd  en  landelijk
speelt.  Zij  wíl  maatschai)pelijke  ver`anderings-.
priocessen  onder`steunen  door  middel.  van  het  medium
toneel.
De  vooÏ`stellingen  tonen  steeds  sociale  konflikten
en  tegenstellingen  en  we  kiezen  daarbij  primair`
voor  die  gr`oei)en  die  ín  die  konflikten  de  onder`-
liggende  par`tij  zijn.
De  publieksgroepen  die  zij  wil  I)ereiken  zijn  het
'vriije'   i)ubliek  dat   (kleine)  theaterakkomodaties
bezoekt,  en  in  oÏ`ganisatories  verband;  scholieren,
buurtbewoner`s ,  wer`kende  jongerep  en  jonge  volwas-
senen,  leden  van  vakbonden  en  i)olitieke  partijen.

DE VROEDVROW
Met  geweld  zijn  deze  mensen  onder  gebracht  in  díe
kr.otten  -ten  onder  gebracht  kan  je  wel  zeggen-.
Dus:   'Met  geweld  moeten  ze  zichzelf  er`uit  bevrijden.
Want  vr`ienden  heeft  alleen  diegene  die  ze  níet
nodig  heeft . '
Een  i)roduktie  die  de  ver`strengeling  aan  de  kaak
stelt  van  paJ:`tij-,  par`tikulier`e-,   en  zakelijke
I)elangen,  die  totaal  vervr`eemd  zijn  van  het
veïikelijk  algemeen  belang.
Dit  gel)eurt  in  een  komedie  die  de  kar`akteritr`ekken
draagt  van  een  volkse  comedia  dell'ar`te  en  de
traditionele  schelmenroman.

Publiek:   Voorinamelijk  algemeen  publiek  dat
Í;ä=äikË-woridt   in  kieine  theater`akk.omodaties.

l£S±P±e±i  Speelvlak:   9  m.brieed,   7  m.diep.   5  m.
hoog.   Aansluiting  380V,  ver`duistering  zaal.

Kosten:   +  J  2800,-~  (incl.   reis-en  verblijfkosten,
è;äi:-ËTff)

DAT ZIET ER GEZOND UIT          Ízz.c/ofo/

Deze  voorstelling  gaat  over`  meneer`  Moleman  die
na  een  bedrijfssluiting  zonder  weÏ`k  en  in  de  ver-
sukkeling  r`aakt.   Hoe  moet  hij   er  weer  bovenop
komen?
Het  stuk  bestaat  uit  5  scenes  en  duur`t  ongeveer`
vijf  kwar`tier.   Elke  scene  wor`dt  gedragen  door`
steeds  een  ander`  per'sonage,   dat  een  bepaald
aspekt  van  het   'ziek  zijn'  belicht.   Ieder`e  scene
wordt  afgesloten  met  een  lied.   Lichteffekten,
muziek,  dekor`s  en  cabareteske  tekst  driagen  bij
aan  de  over`dracht.`
Na.  afloop  van  de  voorstelling  hopen  de  spelers
met  u  van  gedachten  te  kunnen  wisselen  over`
werikomstandigheden,   gezondheid  en  gezondheids-
Zor,8 .

PP_±±Ë±i  Wijk-en  opl)ouwwerik,  I)uur`t-en  klubhuis-
werk,   wer`keiis   in  de  gezondheidszor`g,   WAO-belangen-
gr.oepen  en  algemeen  publiek  in  kleine  theateÏ`~
akkomodat ies .

TË£±P±£ki   Speelvlak  van   6xs  meteri   en  3,5  Tneter`
hoog.   (verduister`ingsmogelijkheid. )  Een  aan-
sluiting  voor`  380V  Krachtstr`ooTn.

Kosten:   +  f  12003--.   Voor`  het  sociaal  kultureel
werk  kan  gezocht  worden  naar`  subsidiemogelijk-
heden,

wopmN OF WFKEN         ÍZ,.CÏO foj

Er`na,   een  gewone  huisvr`ouw  in   een  oude  woonwijk,
zet  zich  daadwer`kelijk  in  bij   een  aktie  voor`
r`enovatie  van  de  huizen.   Als  de  gemeente  dat
onhaall)aar`  acht  en  alleen  sloop  en  daar`na
nieuwbouw  kan  aanbieden,   str`ijdt  Er`na  met  de  I)uur`t
voor.  betaalbare  hur`en.
Kariel,   die   in  de  onder`nemingsr`aad  van  een  metaal-
I)edrijf  zit,  knol(t  voor`  de  dertiende  maand.   Een
ekstr`aatje  wat  hij   nodig  heeft  om  de  gestegen  huur`
te  kunnen  betalen.   Beiden  dachten  ze  door`  inspr`aak
hun  invloed  te  kunnen  uitoefenen.   Ze  ler`en  dat  ze
hun  traditíonele  r`elatie  moeten  herzien.
Een  vr`olijk  diskussiestuk  van  1  uur`  en  10  minuten.

E:±±P_±±eki  Wijkver`enigingen ,   aktieg]:`oepen ,  huurders-
komitees ,   or`ganen  voor.  stedelijk  opbouwwer`k.

Techniek:   Speelvlak  van  7x6  meter,  minimaal  Ll  meter
hoog.   Verduister`ing,   en  meer`der`e  stopkontakten
(220V)   noodzakelijk.

Kosten:   f  600,--(inkl.  peis-en  verblijfskosten,-e-k-s-k-l-.--1 8 %  8 T W . )
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ZWARIE SCHAPEN
Een  kleine  produktie  w,iar:..n  een  histor`iese  schets
wor`dt  gegeven  over`  homoseksualiteit  vanaf  de
Gr`ieJ<en  tot  1979.   Deze  voor`stelling  maakt   duide-
lijk  dat  naast  de  algemí`ne  geschiedenis,  er  ook
Tiog  een  ver`zwegen  geschiedenis   is,  b.v.   die  van
de  homoseksualiteit.
E:en  inleidende  voorstelling,  die  een  gezonde
voedingsbodem  is   voor`  meningsvoí`ming.
Op  middelbar`e  scholen  woï|dt  eerst  de  voorstelling
Zwar.te  schapen  gesi)eeld  en  daarna  La  vie  en  rose.

Publiek :   Als   lespriogr`amma  gekoTnbineer`d  met
Lä-JI=-ën  rose.

Techniek:   Zeer  weinig  techniese  ver`eisten.   Kan  bij
wijze  van  spreken  in  een  klas  gespeeld  worden.

Kosten:   J  125,--(inkl.   r`eis-en  ver`blijfskosten,
äÏ=kÏT-i8g:o   BTw.  )

LA VIE EN ROSE        ÍzÍ.c/ofo/

Deze  voor`stelling  laat  de  angst  voor`  het  onbekende
zien.   De  angst  die  tot  voor`oor`delen  en  diskrimina-
tie  leidt.   Tevens  laat  zij   zien  de  wijze  waarop
homoseksuele  jongens  en  manner`.   in  de  wereld  die
buiten  hen  om  geregeld  en  geor`dend  is,  leven  en
blijven  leven.
Een  voortstelling  waar`in  het  misveÏ.stand  wor`dt.  op-
g.ehelder`d,   dat  niet  alleen  I)alletdanser.s  en  dames-
kapper`s  homoseksueel  kunnen  zijn,   maar`  ook  lood-
gieters  die  van  voetbal  houden.

Publiek :   Zie  publieksg]:`oepomschrijving.
ïriák;i;áai  2oo  personen. )

!SSËT±Ë±i   Si)eelvlak  van  7x7  meter  en  een  minimaie
hoogte  van  3  meter`.   Krachtstr`oomaansluiting  van
380V.

I(osten:   J  950,--(inkl.r`eis-en  ver`blijfskosten,
ëÏ;kÏT-i8%   BTw. )

POPOK (zieftlo)

Dui.fstr`aat  38
•   Utr`echt          tel.    030-730552

Popok  staat  voori  i)olitiek  poppenkast.   Ze  speelt
geen  lange  diepgr`avende  stukken.
Ze  heeft  geen  echt  repei`toir`e,  Tnaar`  een  ster`k
wisselend  pr`ogr.amma  van.korte  op  de  aktualiteit
inspelende  stukjes.   Weinig  van  die  stukjes  is  een
langer`  leven  beschoren  dan  twee  maanden.
Doordat  ze  voor`namelijk  speelt  in  kroegen  is  de
vor`m  een  korte,   felle;  bedoeld  om  te  pr`ovoceren
en  hopelijk  te  aktiveren.   Daarbij   is  een  hoge
amuiementswaarde  minstens  zo  belangriijk  als  een
inhoud  die  helder  hun  standpunt  weer`geeft.
Er`  wordt  gespeeld  voor.  o.a.   akties   en
manifestaties,  waar`  ze  zich  in  kunnen  vinden.
Het  doel  wor`dt   zodoende  onder`geschikt  aan
de  aktie.
De  poppen   die  POPOK  gebruikt  zijn  mensgr`oot;
levende  muziek  is  daamaast  een  I)elangr`ijk
sfeer.bepalend  en  onder`steunend  element.

PROL00G
Willemstraat  72
Eindhoven   tel:    OLio-510236

Toneelwerkgr`oep  Proloog  is   een  gÏ`oep  met   zo'n   LL0
medewerkers   (die  tezamen  35,5  arbeidsplaatsen  be-
zetten) ,  een  aantal  Fastmedewerker`s  en  stagiair`es.
Al  de  i)riodukties  wor`den  gemaakt  vaanuit   een  doel-
stellinp  waarin  de  onder.steuning  en  inschakeling
in  anti-patr.iar`chale  en  anti-kapitalistiese
str`ijd  centraal  staat.

\

Voor`  die  pr`odukties  winnen  we  informatie  in  bij
verischillende  publieksgr`oepen,  we  bestuderen
themaas  en  maken  in  de  gezamenlijke  vergader`ing
van  alle  medewer`ker`s   de  keus  voori  uitwepking  van
een  aantal  themaas  voor  ver`schillende  i)ubliel(s-
gr`oepen.   Een  gr`oepje  medewer`k(st)eï`s  kr`ijgt   dan
de  oi)dracht  dit  vepder`  uit  te  werken,   schr`ijven
een  scenar.io,   scenes,  timmepen  en  lassen  een
del(or`,  Ï`epeter`en  en  spelen  daama  de  prioduktie
en  diskussieren  met  het  pul]1iek.
Dit  alles  onder`  kontr`ole  van  de  i)lenair`e  ver`-
gader.ing,   die  ver`der`  alle  beslissingen  neemt
over`  het  te  voepen  beleid  en  de  str`ijd  voor`  het
voor`tbe staan .
Per`  jaaii  briengen  we   3  ä  4  nieuwe  i)r.odukties  uit,
spelen  350  voorstellingen  en  maken  en  spelen
tussendoor`  ook  nog  akts.   Deze  akts  maken  we  tbv.
gT`oter`e  akties   en  manifestaties ,  zoals  de  N-bom
akt,   de  Zuid-Afr`ika  akt.
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DE OVERVAL OP HET PAKIIUIS
''De  overval  op  het  pakhuis"  wer`d  in  het   seizoen
'76/'77  gemaakt  voor  kinder`en  van  10  tot   15  jaar`.
De  er`varingen  met  de  voor`stellíng  voor`  kinderien
zíjn  zonder`  meer  goed.   Maar`  het  kan  raar  lopen
met  zo'n  kinder`stuk.   Het   is  onder`tussen  gel)1eken
dat  als  de  voorstelling   's  avonds  ingezet  wor`dt
voor  een  volwassen  publiek  zij   ook  daar`  pr`|ma
aanslaat  en  aanleiding  is  tot  een  stevige  dis-
kussie. . .   Zo  vr`eemd  ís  dat  echter`  niet  als  we
kijken  naar  de  aktualiteit  van  het  onder`wer`p:
Het  stuk  speelt  in  de  geschiedenis.   De  16e  en  de
eer`ste  helft  van.de   17e  eeuw  was  een  r.oer.|ge
periode  in  de  geschiedenis  van  de  lage  landen.
Het  is  de  tijd  waariin  de  Neder`landen. zich  bevrij-
den  van  het  juk  van  de  Si)aanse  onderdr`ukking.
Tegelijkertíjd  wor`dt  de  hele  ïnaatschappelijl(e
orde  omver`gekegeld.   De  macht  van  de  feodale   adel
en  de  ker`k  wor.dt   gel)r`oken.   De  b.upger`ij ,  hande-
laar`s  en  de  eerste  industriële  ondernemer`s  ko-
men  uiteindelijk  na  de  80-jar`ige  oorlog  defini-
tief  als  heer.sende  laag  naar  voren.   Voor.  de  ge-
wone  mensen  vepandert  er  nog  niet  zoveel. . .
Ze  hel)ben  nog  niet  geleerd  voor`  hun  eigen  I)elangen
op  te kt.im{-:n.   Ze  kennen  ook  nog  nauwelijks   een  or`-
ganisatie  daar`voor`.
Met  de  gegevens  van  die  pepiode  hebben  we  het
verhaal  voor`  ons  stuk  gemaakt.   Het  ver`haal  is  op-
gebouwd  r`ond  twee  kinder`en,  hannes   en  maar`tje.
Zij.  wor`den  via  een  stel  r`eizende  poi)penspeler`s
betrokken  bij  het  verzet,  via  een  r`eeks  spannende
belevenissen.   Het  i)akhuis  woridt  over`vallen  en  het
lukt  zelfs  de  stad  voor.  een  tijd  in  handen  te
nemen. , ,

Publiek:     Mensen  vanaf  10   jaar`.

Techniek:   3   fasen  van  220  volt/20  amp.   Een  speel-
vlak  van  7  bij   6,10   diep  en  3,5  hoog.  .

Kosten:         In  over`leg  afhankelijk  van  reisaf-
stand  en  tijdstip.

KEIIIARD...MAAR ER IS EEN GRENS

0ns  verhaal,   de  geschiedenis  van  Toon  en  Klaar`,
twee  aktieve  vakbondsleden,  begint  na  de  bevr`ij-
ding  in  het  Zuiden,   najaar  19L+Li ....
Nu,   in  1977,  .zijn .Toon  en  Klaar`  25   jaar  getr`ouwd.
Toon  werkt  nog  steeds  bij   Philips.   Maar  nu  wor`dt
er.  niet  meer.  opgebouwd,   er.  wordt  afgebouwd..  In
een  mengeling  van  heden  en  verileden  ontrolt  zich
het  stuk,  de  geschiedenis  van  een  striijdbar`e  ar-
I)eider.  van  toen.   Hoeveel  kr`acht ,  hoeveel  stÏ`ijd-
baar.heid  weet  hij   nu  nog  op  te  br`engen,   vlak
voor`  zijn  25-jarig  huwelijk?  Stukje  bij  beetje
ontdekt  Toon  dat  wat  hij  meemaakt  slechts  onder`-
deel  is  van  een  plan,  een  str`ategie  van  Philips
om  duizenden  arbeidsplaatsen  te  lozen,  onge-
merkt.   Meer  winst  met  minder`  mensen.   Philips
ls  een  voorl)eeld:   de  situatie  van  Toon  is  de-
zelfde  als  van  veel  ar`beider`s  in  ander`e  bedr`ij-
ven,  helaas.   Er.  is  kr`isis,  zeggen  ze,  de  winsten
m.oeten  gehandhaafd,  ten  koste  van  wie?  Wat  doet
de  bond?  Is  de  bedr.ijfsledengr`oep  van  Toon  sol+
daip?  Wat  is  de  funktie  van  de  OR?  Problemen
waar.  aktieve  arbeiders  mee  te  maken  hel)ben.   Wel-
licht  kan  ons  stuk  een  ondepsteuning  betekenen
voor.  hun  wer`k.
Publiek:     Scholingsgroepen  in  en  rond  de  vakbond,

KWJ  en  NVvjc  grioei)en,   VJV  scholings-
groepen  e.d.

Techniek:   Twee  stopkontakten  die  belast  kunnen
worden  met  16   amp.   een  si)eelvlak  van
6  bij   6  m.,   2.80  hoog.

Kosten:       In  overleg  afhankelijk  van  de  r`eisaf-
stand.       -

DE MislsvoRnmÏG VAN MOLLm      ÍZZ.gïOfoj
Het  eigenzinnige  meisje  Mollie  ontdekt  al  vlug  in
haar  leventje  dat  alles  aan  r`egels  gebonden  is.
Als  je  jong  bent  stellen  ouder`s  en  school  die
vast.   Als  ze  gaat  werken  in  een  sui)ermarkt  om
zelfstandig  te  zijn.  wor`den  ze  vastgesteld  door
de  baas.   In  haar  vr`ije  tijd  door  haar  vriendjes,
en  het   '-fatsoen'.   Via  een  fotomodellen  wed-
str`ijd  wordt  Mollie  ontdekt,  en  Mollie  kan  de
kar`r`ier`e  maken  waar  zoveel  mensen  van  dromen.
Haar  managep  saTnen  met  zijn  geldschieter  bepa-
len  hoe  die  karriere er`uit  moet  zien.  Zij  moet
een  topmodel  wor`den,  het  voorl)eeld  hoe  een  per-
fekte  vr`ouw  eruit  moet  zien,  als  een  pop,  mooi
maar  br`aaf  en  onderwori)en.   Mollie  merkt  wat  ze
gewor`den  is:   een  duur`  ar`tikel  op  de  dromenmarkt,
een  miss  maar`  ook   gelijk  misvormd.   Hoe  komt  het
dat  er.  in  deze  maatschappij  altijd  over  je  I)e-
slist  wordt,   en  waar`om  mensen  niet  over.  hun  ei-
gen  leven  kunnen  beslissen?
En  wat   doet   Mollie. . .?!?

Ëub_lie±:   Jongeren  in  jonger`encentraas ,  hogere
klassen  van  het  voortfrezet  onderwijs.

Ee£hëiíik:   3  fasen  van  220  ;olt/20  amp. .Een  speel-
vlak   van   7   m  I)ij   6  m  dieT`   en   3,5  m  hoocr.

Kosten:       In  overleg  afhankelijk  van  de  reisafstand.
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WOUWENALS HETAAN ONS LIGT      Ízz.G/oío/
Het  ver`haal  van  Hilde  begint  met  Hilde  als  typiste
op  een  kantoor.   Een  uitbuitings-  en  onderdr`ukkings
situatie  die  dubbel  geldt  voor`  vr`ouwen.   Hilde  is
echter  vol  ver`wachting  `7.an  haar  huwelijk  met  llans
haar`  vr`iendje.   He[  huwelijk,  het  roze  geluk  blijkt
in  werkelijkheid   een  gr.ijze  monotonie  te  zijn.
Huis'.\7r`ouw  zijn  betekent  isolement.   Levenslange
opsluiting  in  een  huis  met  verplichte  dagelij](se
zorg  voop  man  en  kinderen,  wepkweken  van   60  uur`
of  meer.,  met  als  enig  sociaal  kontakt:   de  super`-
mar`kt.   Dan  neemt  Hilde  zelf  het  heft   in  handen
en  wor`dt  direkt  daarop  met  haaïi  neus  op  de  fei-
ten  gedïiukt  als   ze  mer`kt  dat  banen  voor`  vr.ouwen
niet  voor`  het  opscheppen  liggen,  zeker  niet  voor`
een  getrouwde  vr.ouw.   Desomdanks  knokt  Hilde   door`.
En  via  vele  moeilijkheden:   een  ongewenste  zwan-
ger`schap  en  gr`ote  ruzies  met  Hans,  lúkt  het  haar`
eindelijk  aan  de  slag  te  komen.
Maar  dan  beginnen  de  moeilijkheden  pas. . .
Welke   str`ijd  moeten  vr`ouwen  voer`en  om  zich  te  be-
vr`ijden  van  hun  onderdr`ukking?

Publiek:     Iederieen  die  geinter`esseer`d  is  en/of  ak-
tief  is  in  vi`ouwenstr`ijd.

Techniek:   3   fasen  van  220  volt/20  amp.   Een   speel-
vlak  van   6  I)ij   6  meter,   3  meter`  hoog.

Kosten:       In  over`leg,  afhankelijk  van  de  reisaf-
stand.

SPIEGELING
Spiegeling  gaat  over`  het  dagelijkse  leven,  de
sleur` ..,.  het  ver`dr`iet,   de  eenzaamheid,   de  moeilijk-
heden  maar  ook  over`  het  plezier,   de  hoop  en  de
strijd  in  het  leven  van  vier`  vrouwen.   Vier  vr`ou-
wen,  van  ver`schillende  leef±ijden  en  in  verschil-
lende  situaties:   een  jonge  huisvriouw  met  kinderien,
een  alleenstaande  vr`ouw,   een  jong  meisje,   een
oudere  vrouw  met  volwassen  kinder`en.   Het  lijkt
alsof  hun  i)ï`oblemen   en  beJ.angen  tegenstr`íjdig
zijn;   het   is  neel  Tnoeilijk  om  elkaar`  vanuit  die
ver`schillenén  te  bereiken  en  te  begr`ijpen.   Ze
worden  voor`tdur`end  van  elkaari  geisoleer.d.   Van
ieder`  wor`dt  verwacht  dat  ze  de  r`ol  speelt  die
haar`  van  kinds  af  aan  is  opgelegd.   Van  ieder
wordt  ver`wacht  dat  ze  afwacht,  haar`  leven  ten
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dienste  stelt  van  ander`en:   haar`  man,  haaÏ`  kinder`en
haap  chef,  haar`  omgeving,   de  maatschapi>ij.   Het
laatste  dat  van  haar`  verwacht  wor`dt  is  dat  ze
daar`tege    in.  opstand  komt,  dat  ze  weigert  nog
langer  te  leven  ten  koste  van  zichzelf  en  ande-
re   vr`ouwen ....

Publiek:   Vrouwen   (in  vr`ouwengr`oepen)   die  willen
diskussier`en  over  hun  onder`dr`ukking.

Techniek:   Twee  stopkontakten  die  I)elast  kunnen
wor`den  met  16  amp. ;   een  speelvlak  van
6  bij   5  meter`  diep   en   2.80  m  hoog.

Kosten:     In  overleg  en  afhankelijk  van  de  r`eis-
afstand  en  tijdstii).

GEENVINGERS....DANGAANWWRDER
Geen  vingers  dat  kan  betekenen  dat  er`  geen  vra-
gen  meer`  zijn;   dat  kan  betekenen  dat  de  kinder`en
het  spoor.  in  de  lesstof  bijster`  zijn;  dat  kan
betekenen  dat  ze  de  onderlinge  1(onhurentie  moe
zijn  of  dat  hun  weer`stand  gebroken  is.   Geen  vin-
gers .... dan  gaan  we  verider`.   Alsof  er  niets  aan  de
hand  is,   de  trein  ver`tpekt-het  r`ooster`  van  ver`-
tr`ek  en  aankomst  ligt  vast.   Je  ziet  maar`  of  je
me ekunt ....

'Geen  vinger`s. . .dan  gaan  we  verder`'   laat  zien  hoe
kindeï`en,  hoe  mensen  hun  eigen  behoeften  moeten
lepen  inslikken.   Waar`om?  Voor`  later`!   Maar.  dat  is
toch  nog  veri  weg?  Ja,   maar`  later  mer`k  je  wel  hoe
belangr`ijl(  dingen  zijn  die  je  nu  leer`t.   Wanneep
is  dat  dan,  later?  Zijn  we  eigenlijk  niet  steeds
bezig  onze  behoeften  uit  te  stellen,  ler`en  we
dat  niet  al  van  jongs  af  aan?  Zo  wor`den  onze  mo-
gelijkheden  geblokkeer`d  om  ons  lot  in  eigen  hand
te  nemen,  om  de  situatie  waapin  we  vepkepen,  het
onderwijs  dat  we  moeten  volgen  of  geven  of  waa.ri
we  onze  kinder`en  naari  toe   stur`en,  te  veriander`en
naar  onze  eigen  inzichten  en  behoefte.
En  niet  alleen  het  ondeïiwijs.   Het  progpamma
sleutelt  diskussies  aan  die  de  mupen  van  de
school  stevig  te  I)uiten  gaan:   de  emancipatie
van  het  kind,  de  sexuele  onderdrúkking,  met
name  van  homosexueleng   de  bevr`ijding  van  de
vr`ouw;   onder`wijspr`ol)lemen  in  rielatie  met  pÏ`oble-
men  van  de  totale  maatschapi)ij .

Pul)liek:     Mensen  wer`kzaam  in  het  ondepwijs,
studenten  PA,  hogere  klassen  van  het
VWO,   en  ver.deri  alle  mensen  die  be-
langstellíng  hebben  voor.  het  wel  en
wee  van  kinder`en  in  het  onder`wijs.

Techniek :   Twee  stopkontakten die belast  kunnen
wor`den  met  10  amp.   een  speelvlak  van
5  I)ij   5  meter.   en   2.80  hoog.

Kosten: .     In  overleg  en  afhankelijk  van  de  r`eis-
afstand  en  het  tijdstip.

SCHOLIERENVERZEUE
''schoiier`en  \re:.1.r7,etje"   staat  nu  ai  r`uim  twee   jaar`
op  het  repertoir`e.   Telkens  weer  blijkt  dat  het
pr`ogr`amma  goed  aanslaat  bij   het  publiek  en  dat
het  direkt  ingaat  op  de  problemen  die  scholie-
ren  dagelijks  onder.vind`en  met  lesinhoud ,  vakken-
pakkei:ten,   schoolkrant ,  leerilingenïiaad  en  aller`-
lei  andere  dagelijkse  zaken  op  school.   We  hebben
in  de  diskussies  na  de  voo-Í`stelling  gemer`kt  dat
de  toekomst-perspektieven  van  scholier`en,  de
wer.kloosheid  onder`  schoolver'later`s ,   de  studen-
tenstops  en  over`volle  HBO-instellingen  steeds
gr`oter.e  prioblemen  wordep  vo()r  scholieren.   De
sonbere  voor`uitzichten  van  de  toenemende  dru.k
van  examens  en  toetsen  hebben  een  sterik  demc-
raliser`ende  werking  op  scholier`en.   De  moede-
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loosheid,   de  stemming  van  ''waar`  doe   je  het
eigenlijk  voor`",  tr`effen  we  steeds  vaker`  aan
in  de   scholens   daar`om  hebben  we  deze  pr`oble-
matieken  een  groter`e  i)laats  gegeven  in  de
voorstelling.

Publiek:      voor`   scholier`en   van  MAVO,HAV0   en  VWO.
Íeïhäi=k:   Stopkontakt  dat  i)eiast  kán  wor`den  met

16   amp.    Speelvlal(   van   5,5   m  bij   LL,5   m
diep   en   2,80  m  hoog.

Kosten:       In  over`leg  afhankelijk  van  het  tijd-
stip  en  de  r`eisafstand.

hfflT]E IIANDEN IN]E ZAKKEN       Ízj.c/ofo/

Har`r`ie  is   c>nderhoudsmonteur`  op  een  vleesfabriek
en  is  32  jaar.   Hij  heeft  onregelmatige  wer`l(tijden
en  is  overdag  vaak  vr`ij .   In  die  tijd  r`epar`eeÏ`t  hij
auto's  om  er`  wat  bij   te  verdienen;  bovendien  is
hij   dan  eigen  I>aas.   Maar  de  wer`kplaats  is  tege-
lijl(er,tijd  ook  éen  ontmoetingsplaats  voor  jon.ger`en
Voori  Ger`ar`d  -hij   is   18  jaar  en  werkloos-   is  het
een  plek  waar`  hij   zijn  tijd  nuttig  kan  maken  door.
Har.r`ie  te  helpenmet  klussen  en  er`  zo  ook  nog  een
paar>  tientjes  bij   te  ver`dienen,  zwar`t.   Anita  is
het  schoonzusje  van  Har`rie  en  werkt  op  dezelfde
vleesfabr`iek.   Ze  komt  vaak  de  pauze  bij   Har`r`ie
door`br`engen  in  de  wer`kplaats.   Zij   ontmoet  daar
ook  Cob?r,  haar  vriendin  die  geen  wer.k  heeft,  of-
schoon  ze  af  en  toe   in  een   super`mar`kt  wer`kt.
Coby  komt  er`  omdat   't  er`  gezellig  is  en  vo6r  haar
vr`iendje,  Johnny.   Johnny,17  jaar,   is  wer`kloos
maar`  in  tegenstelling  tot  Gerard  heeft  hij  niet
zo'n  behoefte  wer`k  te  zoeken:   hij   ''komt  wel  aan
z'n,geld".   Zijn  houding  geeft  nogal  eens  span-
ningen  in  de  ga]:.age,   ook   in  zijn  r`elatie  met  Coby.
Als  blijkt  dat  in  de  betr`effende  vleesfabriek  een
r`eorganisatie  'op  handen  is  en  er`  ontslagen  gaan
vallen,  r`aken  ze  in  de  wer`kplaats  daar`  nogal  bij
betr`okken .

Publiek:     Werkende  en  wer.kloze  jongeren.
Ïeïh=i=k:  Twee  stopl(ontakten  die  Pelast  kunnen

wor`den  met   10   amp.   Speelvlak  van  L+,5  m

Kosten:
bij   1+   ri.    en   2,20   meter`  hoog.
In  over>leg.

RATS
Pauwstraat  13a,
Utr`echt.       tel.    030-31LL50LL.

Rats  maalct  teater`  voor  kinderien  van  6  t/m  lLL
jaar`  maar`  ook  voor.  ieder`een  die  met  kinderen    .
te  maken  heeft.
De  produkties  gaan  over  voorvallen,  die  de
kinde.r`en  dagelijks  meemaken,  waari  zij   over  na-
denken  of  fantaser`en.   Belangr`ijk  wordt  het  ge-
acht  om bij  die  voorvallen  stil  te  staan.  erover
te  praten  en  te  spelen.   Zodoende  woiidt  gepr`obeerd
een  aanzet  te  geven,  w,aar`op  thuis,  op  school  eri
in  klub-  en  buurthuizen  verder  ingegaan  kan
worden.   Voori  dat  doel  geven  wij  bij   elke  pro-
duktie  een  begeleidingsbrochur.e  uit  met  achter-
gr`ondinfor`matie  en  verwer`kingsmogelijlcheden.

SPELEN IS GEEN SPELLEUE       Íz,-c/ofo/

In  dit  stuk  gaan  vijf  1(inder`en  buiten  spelen
met  dozen,   stokken  en  oude  goridijnen.   Sainen?
Nou  ja,  het  loopt  niet  allemaal  even  lekkeri
tijdens  het  spel.   "Jij  mag  niet  meedoen,  jij  doet
altijd  zo  gek."  ''Jullie  moeten  doen  wat  ik  zeg,
het  zijn  mijn  spullen."  ''De  mijne  is  mooier  dan
de   jouwe."
In  het  spel  van  de  kinderen  blijken  bezit,
prestatie ,  konkur`rentie  en  vooroordelen  een
gr`ote  rol  te  spelen.
Rats  wil  in  deze  vooÏ`stelling  laten    zien  hoe
kinder`en  met  deze  zaken  omgaaii.   Wij  hopen  dat  zij
daardoor  ander`s  l(ijken  naar`  hun  eigen  si)el.'

Pt±P_±±£±i  Kinderen  van   6   t/m  lLL  jaar`.

Techniel(:   Beide. stu](ken  kunnen  in  speelzalen  en
gymastiekzalen  gespeeld  worden,  waar  een
speelopper`vlak  is  van  6xsx3,5  meter.

¥9§±£pi  ln  Utr`echt  f  300,--per  voorstelling.
Scholen  kunnen  bij     de  gemeente  Utr`echt  een
subsidie  aanvr.agen.   Buiten  Utriecht,  f  500,--
per  voor`stelling.   Theater`s,   f  750,--pep
voorstelling.

MEIS]ES TOCH
Drie  meisjes  willen  een  raket  bouwen.   Maar  ja3
hoor`t  dat  eigenlijk  wel?  Een  ïneisje  bouwt  toch
niet?  Toch  gaan  de  meisjes  aan  de  slag,   ondanks
de  rieakties  van  de  volwassenen.
Tijdens  het  I)ouwen  wor`den  de  meisjes  gepes.+  doori
een  ]ongen  uit  de  buur.t.   Hij  vindt  ook  dat  bouwen
'niks  voor`  meiden  is' .   Hij   zal  wel  even  laten  zien,
dat  hij  het  beter`  kan.
Spelender`wijs  i)r`obeer`t  Rats  met  di±  stu}c  de
voor`oor`delen  ten  opzichte  van  meisjes  en
]ongensgedrag  te  latQn  zien.
Vooi.  techn.gegevens  e.d.  zie  hierboven

15
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



SAÏER
Blankenstraat  78
ATnsterdam
tel.  .020-2+1887

Sater  is  een  politieke  theatergroep  uit  Amster`daTn.
Zij  tr>achten  in  hun  tóneelstukken  de  ver`anderbaari-
heid  van  mensen  en  maatschappelijke  verhoudingen
duidelijk  te  maken.
Zij  br>engt  theater`  dat  geinspireer`d  wordt  door`  de
werkelijkheid  en  dat  hoe  bescheiden  ook  invloed
wil  uitoefenen  op  die  werkelijkheid.
Sater  richt  zich  niet  op  één  speciaie  pubiieks-
groep.   De  nauwste  kontakten  onder`houdt  ze  met  de
vakbeweging.
Sater`  maakt  zowel  grote  stukken  voor  een  br`eed
publiek  als  kleine  diskussie-progr`arima's  die  veel
dir`ekteri  en  pr`eciezer  ingaan  op  de  pr`oblemen  van
bepaalde  doelgroei)en.

` ISOTOPEN OP ZATERDAG          Ízz.c/ofo/

Mannen  onderi  elkaar  op  de  zater`dagochtend,  na
een  uit  de  ha.nd  geloi>en  feestje.
Vijf  hogere  technici,  werkzaam  bij   een  ker`n-
.centr`ale....
Er  is   ook  een  vr`ouw  in  het  spel.   Wat  is   er`  ge-
beur`d?  Wat   viel  er`  te  vier`en?   Via  de  nieuwsmeä.ia
hebben  we  kunnen  vernemen  dat  de  kerincentïiale
is  stilgelegd  wegens  een  "bedr`ijfsstoriing".
Een  parlementair`e  kommissie  komt  op  werkbezoek.
Wat  gaat  er  met  de   "bïiede  maatschappeli-jke
diskussie"  gebeuren?

Een  spannend  stuk  over`  individuele  veÏ`antwoor`de-
lijkheid  en  kollektieve  belangen  in  een  omstre-
den  industr`ie,  waarin  mensen  de  leiding  hebben
d.ie  zichzelf  beschouwen  als  redder`s  van  onze
welvaar`t .
Publiek:   Zo  br`eed  mogelijk.
Íääëäïäk :   Theater.akkommodatie  ver`eist.

Een  speelvlak  van  s  xs  meter`  en  +  meter`
hoog.

Kosten:   f.    2.500,-

HETWRHOOR
in  dit  stuk  heéft  Sater`  zich  iaten  inspir`er`en  door
de  gebeuÏ`tenissen  in  Duitsland  r`ond !de   ''Berufs-
veï1b ote " .
In  dat  land  komt  politieke  ber`oep.sselel(tie  open-
lijk  voor`.   We  protesteren  tegen  wetten  die  dat
in  Duitsland  mogelijk  maken.
In  Nederland  bestaan  der`gelijke  wetten  niet.
Maar`  wat  zept  dit  over`  politieke  ber`oei>sselektie?
Hoe  wor.dt   er  bij   de  oveiiheid  of  in  het  bedriijfs-
leven  beoordeeld  of  mensen  wel  of  niet  geschikt
zijn  voor`  een  bei)aalde  funktie?
Wor`den  mensen  geselel(teer`d  oi)  gr`ond  van  diploma's
en  er`var`ing  of  komt   er`  meer`  bij   kijken?
Ook  zonder  wet  kunnen  mensen  beoordeeld  wor`den
op  meer`  dan  hun  kwaliteiten  alleen.
De  afwezigheid  van  een  wet  i)leit  ons  niet  vr`ij
om  aiieen  overi  Duitsiand  en  haari  "Berufsveri)oteá'-'
na  te  denken.
Het  uitgangspunt  van  dit  stuk  is  het  onderzoek
bij   één  per`soon:   het  ver`hoor`.
Publiek:   Zo  bpeed  mogelijk
Íääëäiäk :   Theater`aickommodatie  ver`eist.   Speeiviak--------     6'  x  6  meter`
Kosten:   In  onderling  overileg.
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IKBENNIETGEK, IKBENKWAAD        Íz,.c/oío/
Een  aantal  fases  als  gebor`en  worden,  kleuter`  zijn,
i)uber`  worden   (menstr`uatie )   'r`omantiese 'periode
en  uiteindelijk  tr`ouwen  worden  gespeeld.
Rollenpatr`oon,   ideologíe  van  de  maatschappij
op  de  riol  van  meisje  en  vr`ouw,   verwachtÍ:ngspa-
tr`onen  etc.   zijn  onder`liggende  bedoelingen  van  die\scenes .

Publiek:   VOS-gr`oepen,   ouders  op  her`haling,   dag-
scholen  voor  volwassenen,  vrouwenpriaat-
gr`oepen,     vakl)onden,   VJV-gr`oei)en,   Fem-
Soc-grioepen,  kortom  alle  mensen  die  op
de  een  of  andere  manier`  bezig  zijn  met
vr`ouwenstpijd  en  emancipatie.

Techniek:   Speelvlak  van  5   x  5  meter`

Kosten:   In  ondertling  overleg.

Jksieprogramma
Ver`der  heeft   Sater  nog  een  aktie-progrtamma  ter
beschikking  dat  kort  en  bondig  (en  geestig)
aansluit  bij  de  aktualiteit.

STIKTOG
p/a  José  Koeneman,
Boterdiep  lLi-12 ,
Groníngen.   tel.   050-132762.

Stiktog  is  een  kinderteatergroep  bestaande  uit
amateurs.  Stiktog  maakt  teater  7oor  kinder.en,  met
het  doel  I)ij  te  dragen  aan het  inzicht  in
maatschappelijke  struktul`en ,  waar  kinderen  mee
te  maken  hebben.
Er.  wor`dt  gespeeld  voor  kir.deren  uít  de  vijfde  en
zesde  klassen  van  het  I)asisonderwijs,  echter  ook

• voor`  hun  ouder.s  en  leer`krach+en.
Het  uitgangspunt  is  dat  kinderei`_  recht  hebben  op
een  ser.ieuze  I)ehandeiing,  op  reëie  infoma±ie,
op  eigen  ervaringen,  meningen  en  inzichten.
Kinder.en  zijn  in  staat  om  zelf te  beslissen  over
alles  wat  hun  dipekt  aangaa±.   Daarom  T.Jor.den  voor
1{inderen  hun  eigen  her`kenbai`e  situaties  gespeeld
en  wordt  getoond  daT  de  situaties  die  daal`in
centraal  staan  niet  toevallig zo  zijn,  r,[aaT  3m
I)epaalde  redenen  tot  stand  gekomen  zijn  en
daar`doop  ook  te  veranderen.

riGAriAARSCHOOL,7UOOKP
SCHOOLMOET,SCH00I,DOET]EGOED

•.-.---.

Het  toneelÈTuk  gaat  over  een  jonfen  uit  de  hoogste
klas  van  de  basisschool,  die  I)aalT  van  de  school
en  er  niet  meer  naar  toe  wil.
De  jongen  heet  Fiiits.  Fr.its  spijbel+.  Zíjn  ouders
zijn  het  daar  natuur.lijk  niet  mee  eens.  Zijn
moeder  stapt  met  hem  naar  school  om  er  met  de
onderwijzer`  over  te  pr`aten.
In  het  gespr`ek  dat  plaatsvindt  tussen  de  onderwij-
zer.  en  de  moedei`,  moet  l'rits  kiezen:  6f  naar.  een
andere  school  6f  Fewoon  meedoen.   Fr.its  wÍ|  geen
van  beide.   Fríts  pi`aat  er.  Tr.iet  zijn  vriendjes  over.
en  die  vinden  dat  hij  op  school  moet  blijven.
Ze  spelen  een  spel  en  i`ichteii  daarin  hun  eigen
school  op.   Met  elkaari  bedenken  ze  wat  ze  op  school
willen  ler`en.  Maar.  dit  alles  gaan  niet  van  een
leien  dakje ........
Stiktog  wil  geen  pasklare  oi)lossing  aanl)iedeii
maar.  wil  wel  aantonen  daT  verander.ingen  ±en  goede
wel  degelijk  mogelijk  zijn.

Publiek:   Scholierien  van  de  vijfde  en  zesde  klas
5ä=I=5ääerwijs.

Techniek:   Minimaal  een  ruim  klaslokaal.

Kos+en:   Scholen  f  200,|-,  teaters  e.d.  f  400 ,--.
Si)elles  Í  75 ,--.   DiT  alles  ekskl.  vervoer.
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FONEELGROEP
ZÜ]DELEÉK A[REKA
T`/a  Fr`ank  pothof,          of    Fr`its  Báar,s,
T\'inschoterdiep   57a,               Ossengang  17 ,
r,r`on ingen.                                      Eenr.um.
tel.    050-12821Li.                         tel.    05959-677.

Pe  TZA  is  een  amateur`  vomingstoneelgr`oep  uit
Gr`oningen  die  dr.ie  jaar`  geleden   is  opger`icht.
In  deze  dr`ie  jaar.  heeft  zij   de  i)r'oduktie•tzwijgen  is  goud",  welke  Zuid  Afr`ika  tot  onderwerp

heeft,   zo/n  75  keer`  gespeeld.
Deze  pr`oduktie   is  oor`spr`onkelijk  bedoeld  voor`
scholier`en  vanaf  ±   16  jaar.,  met  als.  doelstelling:
Scholier`en  en  ander`en  door  middel  van  toneel  aaÏ`
het denken  te  zetten  ovèr  maatsch .wantoestanden

ZWGEN IS GOUD
TZA  pr`obeer`t  in  dit  stuk  aan  te  geven  dat
apaFtheid  een  ander`e  oor`zaak  heeft.   De  tegen-
stellingen  tussen  blank  en  zwar`t  verhullen  dat
het  in  Zuid  Afr`ika  om  dezelfde  tegenstelling
tussen  ar`m  en  rijl(  gaat  als  in  de  ontwikkelings-
landen  en  zelfs  de  geïndustr`ialiseerde  landen.
De   opbouw  van  het  stuk  is  histor`ies.   Te  beginnen
in  1652,   bij   Johan  van  Riebeeck.   Daar`na  de  vor.ige
eeuw  en  de  Boer`enoor`log.   De  meeste   aandacht  kriijgt
de  per`iode  vanaf  19Li8.
Er  zijn  scenes  over`  politieke  gevangenen  Soweto`,
ove.r`  Bantoestans.   Scenes  die  nauw  aansluiten.bij
de  Westeur`opese  situatie  zijn  die  over`  Unilever`,
en  een  scene  waar`in  Hoogovens  een  hoofdr`ol  speelt.

Publiek :   Scholier`en  en  hanifestatiebezoekers.

!§g±P±9±ic Vrijwel  ieder`e  akkomodatie  is   gesc.hikt.

KoË;ten:   J  150,--(eventueel  in  over`leg),
äÏ;i;f-r`eiskösten.

Kontaktper`soon  Fr`its  Baaris ,

SCHOOLVOER
TZA  gaat  in  dit  s.tuk  uit  van  een,  voor  de
scholier`en ,  herkenbaar`' schoolkonfli](t.   Daar`na
wor.dt  stapje  voor`  stapje  geprobeerid  na  te  gaan
wat  nu  de  wer`kelijke  oor`zaak  is  van  het  konflil(t,
en  hoe   deze   oorzaak  weggenomen  kan  worden.   Hierbij
gaat   TZA. uit  van  de  prol)lemen.van  de   leer`lingen     .
zonder`  de  positie  van  d^e  leer.kr`achten  te  vergeten.
Het  ver`haal.  speelt  zich"  af  op  een  gr.ote  scholen-
gemeenschap.   De  ler`aa.r`  biologie   geeft  een  klas
veel  huiswerik,  wat  zeep  waarschijnlijk  schr`iftelijk•over`hoor`d  zal  woriden.   Een  aantal  leeÏ`lingen  heeft

voor  die  dag  al  een  zwaar`  prioefwer`k.   Protesten
helpen  niet.`  De  leerling-en  blijven  de  volgende
biologieles  weg.   Dit  wor`dt  als  spijbelen  opgevat
en  eri  komt  een  strienger`e   absentier`egeling.   Dit
alles  br`engt  ee.n  aantal  akties  teweeg  waar`door.
er  ;ok  diskussies  ontbr`anden  onder  de  leer`kr`achten.

Publiek:   Scholieren  van  het  voortgezet  onder`wijs ,
vanaf  ±   15   jaar`.

!S£±P±Ë±i   Speelopper`vlak   van   LLx5   meter`.

Kosten:   J  200,--(eventueel  in  over`leg),
=ï;.=Ïf-rieiskosten.

y..jritaktT)er`soon   Friank   Pothof ,

1,8

VÄT               Aspirant lid
p/a  VJV  Centrum   'Dialoog' ,
Gr`otestr`aat   m6 ,
Nijverdal.      tel.    05LL86-13100.

't  Vat   is   een  gÏ`oep  van  wer`kende  en  wer`kloze

jonger.en  die  toneel  en  popmuziek  maakt  voor
werikende   jonger`en.   Hun  pr`ogr`amma's   gaan  over.  hun
eigen  er`var`ingen  in  de  fabr`iek,   in  vr`ije  tijd
en  het  gevoel  om  wer`keloos  te  zijn.
Omdat  toneel  alleen  bij   weïikende  jongeren  nogal
duf  over`komt,  maakt   't  Vat  gebruik  van  stevige,
3wingende  popmuziek.   Zo  I)lijft  het  een  levendig
en  flitsend  geheel.
Er`  valt  dus  niet  alleen  veel  te  zien,  maar  ook   .
te  luisteren.

ROCK AROUND TIIE PRIKKLOK
Deze  produktie  gaat  over`  een  zeker`e  Hans  die  van
school  getr`apt  wor`dt.   De  enige  mogelijkheid  die
voor`  hem  ovei`blijft  is  een  baantje  zoeken.   Na  vele
sollicitaties  belandt  hij  bij   Sammy's  Baantjes-
boetiek,  waar`  hij  het  ene  rotbaantje  na  het
andepe  kr`ijgt.   Hans  knapt  af,  en  .Erik  Zijn  vriend,
helpt  hem  aan  een  I)aantje  bij  Er.ik  op  de  fabr`iek.
Op  de  fabpiek  gel)eupen  de  laatste  tijd  gekke
dingen;  machines  gaan  kapot  en  veridwijnen  zomäar..
Langzamer`hand  komt  Hans  erachter  wat  er`  precies
aan  de  hand  is.   De  direktie  wil  de  fabriek  gaan
verhuizen  naar`  Tunesië.   De  arl)eiders  I)ezetten  de
fabriiek  en  de  diiiekteuri  slaat  op  de  vlucht.

Publiek:   Wer.kende  en  werkloze   jongeï`eÏ).

Techniek:   Een  podium  van  6xLL  of  5x3  meter,
een  ver`duisterde  zaal,  twee  gr.oepen  stoi)kontakten
met  r.andaar`de.

Kosten:   +  Jf  5ooo--inc|usief  r,eiskoétén.

VOLKSTEATER`
Beekstr.aat  25 ,
Br`eda.      tel.    076-1L[5078.

Het  Volksteater.  is  een  gr`oep  die  teateri  maakt.
Zij  maakt  teater  vc;or  alle  groepeng  die  in  de
kapitalistiese  maatschappij . onderdr`u]<t  worden.
Met  het  spelen  van  de  voorstellingen  en  de
diskussie  daarna  willen  we  i)roberen  hët  publiek
inzicht  te  geven  in  hun  eigen  situatie  en  hen
aan  te  zetten  zich  ge.zamelijk  te  ver`zetten
tegen  onrechtvaardigheid  en  onderdr`ukking.

DE PANIEKSHOW
Het  is. kr.isis :   Wer`keloosheid,  bezuiniging,
kor`ruptie,   geweld ......
Als  oplossing  voor  de  kr`isis  moeten  we.  allemaal
wat  inleveren.   De  macht  van     de  sterike  arm  neemt
toe.   We  ver`nemen  alles  wat  er`  gebeur`t  via  de  r`adio,
de  t.v.   en.  de  i)er`s,   maar`  zo .gekleuïid  dat  het
onmogelijk  is  om  de  totale  ontwikkeling  te  zien.
Maar`:   waar`  gaat  Neder`land  naáp  toe  als  het  zo
doorgaat?   In  de  deride  wer`eldlanden  zien  we  veel
diktator`s  d.ie  oD  militair`e-machten  steunen.   In
deze  ianden  (eeä  aantai)  verzet  het  voik  zich  eri
strijdt  voor`  het  r.echt  op  zelfl)eschikking  i.p.v.
over`geleverd  te  zijn  aan  binnenlandse  of  buiten-
landse  kapitalisten.
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Het  Volksteater`  wil  met  dit  stuk  een    ver`gelijking
maken  tussen  de  der`de  wereld  en  Neder`1and  om  de
war`e  ver`houdingen  te  onthullen.

P!±È±±E:±i  Jongerencentra,  buurthuizen,  theater`s ,
manifestaties.   Leeftijd  vanaf  16  jaar`.

Techniek:   Een  speelvlak  van  7x6  meter  en
ZT§ö-riËËÈr  hoog.   Zaai  ver`duisterd.

Kosten:   Na  overileg.

HIET WO.RDT NIET GESLOOPT
De  bewoner`s   van  de  kor`enmolenbuur`t  hebben  al
jar.en  te  maken  met  de  gemeente  die  hun  huizen
niet  onderhoudt.   Het  komitee   'achter`stallig
onder`houd'  hee_ft  een  lange  lijst  gemaal(t  met
1(lachten.Wethouder  Zedenturf  toont  begr`ip  en
ziegt   dat   de  wensen  van  de  bewoner.s  wor`den  op-
genomen  in  het  i)lan  stadsver`nieuwing.
De  buur`tbewoner`s  worden  door`  de  gemeente  uit-
genodigd  voor`  een  inspr`aakavon.d  over`  het
sociaal  plan  stadsvernieuwing.
I)e  prioje`ktontwikkelaar  Bouwman  heeft  griootse
plannen  met  de  buur`t.,. maar  dan  moet  er`  gesloopt
worden.   Wethouderi  Zedenturf  zwicht  voor`  deze
i)lannen  maar`  hoe  vertelt  hij  het  de  buur`t?
Als  op  de  inspraakavond  de  buuptbeúoner`s  mer`ken
dat  de  wethouder  niet  op  hun  klachten  ingaat,
stappen  ze  met  z'n  allen  op.   Vastbesloten  om
er`  gezamenlijk  wat  aan  te  doen.

Publiek:   Vooral  wijk-en  buur`tkomitee's.

ES9±9±9±i   Speelvlak   6   x  +  m.  ,   2,90  m.hoog
1  x  16   amp.stpoom.

Kosten:   J  950,-r.   Mocht  dit  bed.r`ag  pr`oblemen
oplever`en,  dan 'kunnen  in  over`leg  met  het
Volksteater`. meer`  sul)sidiemogelijkheden  ge-
zocht  worden.

VOORTZETTING   .
Pr`inseneiland  25
AmsterdaTn
tel.   020-27939+

De  politíeke  theatergr`oep  ''De  Voor`tzetting".
komt  uit  Amster`dam  en  bestaat  inmíddels  ruím  vijf
j aar, .
De  bedoeling  was  altiíd  professioneel  te  werken
en  daarom  werd  steeds  subsidie  aangevraagd,  ech-
ter  zonderi  resultaat.
Om  toch  produkties  te  kunnen  maken  werd  het
Kameraden  Aanbetalingssysteem  (KAS)  opgezet:
belangstellenden  konden  dan  een  aanl)etalingscer.-
t'ificaat  kopen.
De  Voor`tzetting  r`icht  zich    voor`al  op  een  pu-
bliek  van  wer`kende  jonger`en  en  scholieren,  maar`
maakt  haar`  pr>odukties  zo  dat  ze  ook  voori  een
br`eed  publiek  gebr`acht  kunnen  wor.den.

. Na  het  si)elen  van` een  voorstellíng  wordt  er  al-
tijd  met  het  publiek  ge diskussieei`d.

WU'ZPNVROUWENENWP.VECITIEN
0p  een  plantage  van  de  tJnited  Fr`uit  Company  ].n
Ar`izona,  USA,   zijn  de  Mexicaanse  plukker`s   in
staking  gegaan,  voor  even  hoog  loon  als  de  Ame-
r`ikaanse  i)lukker`s.   Na  ver`loop  van  tijd  koTnt  er
een  gerechtelijk  I)evel  dat  er  op  het  terrein  van
de  Fr`uit  Company  niet  meer`  gei)ost  mag  worden  door
de  arbeider`s  van  de  plantage.
De  plaatselijke  afdeling  van  de  vakbond  ziet  geen
uitweg  Tneer.   Dan  komen  de  vrotiwen  van  de  ar`bei-
der`s  met  het  voc)r`stel  dat  zij  het  posten  zullen
ovememen,  omdat  er  in  het  ger`echtelijk  bevel
niet  over  vr`ouwen  wordt  gerept.
De  mannen  zijn  hier`  niet  zo  enthousiast  overi3  .
maar  zij  begrijpen  dat  dit  hun  enige  kans  is.
Aan  de   eisen  voor` `hoger`  loon  ver.binden  de  vi.ouwen
eisen  voor  beTepe  sanitairevoorzieningen  en  be-
ter`e  huizen.
Zaken  die  ze  al  eerder  in  de  vakbondsvepgaderin-
gen  hel)ben  ingebriacht,  maar  die  altijd  door.  de
mannen  zijn  weggesteTnd  als  onbelahgr`ijk.
De  stakipg  wor`dt  een  gedeeltelijk  sukses.
Het  stuk  is  gebaseerd  op  de  film  'tllet  zout  der
aarde '' .
Publiek :   Vrouwen  ui±  de  va]<I)ond,  manifesta+ies

van  zowel  politieke  partijen  als  voor   t
ae  Derde  Wereld,  leer`lingen  uit  heT
Voor.tgezet  Onderwij s.

TËS±±±Ë±:   Speelvlak  7  x7  meter,   2,75  meter  hoog.
Kosten:   f.   350,-is  de  richtpri].s  (ekskl.  rieis-

kosten)  maar.  overleg  is  mogelijk.
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WEDERZIJDS
Polanenstraat  17+ ,
Amsterdam.      tel.020-82+85LL.

Toneelgroep  Weder`zijds  gebriuikt  het  middel
toneel  om  de  leerlíngen  en  de  leerkr`achten
van  het  basisonder`wijs  te  stimuleren  tot  een
emancipator`ies  pr`oces,  teneinde  een  bijdrage
te  leveren  tot  een  meer`  krities  inzicht  in
de  maatschappij .
Toneelgroep  Weder`zijds  wer`kt  voor  kinder`en
van  6  t/m  12  jaar,  leerkrachten  en  ouders.
Het  gr`ootste  deel  van  de  aktiviteiten  vindt
op  scholen  plaats,   daarinaast  wor`den  ook  voor-
steiiingen  in  theatèr`s,  buur`t-en  wijkcentr`a
gespeeld.
Weder`zijds  speelt  in  hoofdzaak  in  de  provincie
Noor`d-Holland.
Wat  betr`eft  de  aktiviteiten  op  scholen,  is
het   seizoen   1978/'79   volgeboekt.   Wel  is   er`  nog
ruimte  voor  vr`ije  voorstellingen  op  de  woensdag-,
zaterdag-,   en  zondagmiddagen.

ËËSt}p±Ë±i  Een   speelopper`vlak  vari  minimaal   7x4  m.

K9Ë±ËPi   f   650,--(ekskl.189:o   BTW.  )
Buiten  Noord-Holland  ook  ekskl.reiskosten.

BANG, BANGER, BANGST
Een  stuk  over  angsten  van  kinder`en  gesi)eeld  in
een. aantal  korte  scenes.

Publiek:   Kinder`en  van   6   t/m  9   jaar`.
ïriäÏ;Íri:ai  2oo. )

ALZUNWEHNDEREN
De  Bond  van  Kinder`en  van  de  Grote   School  neemt
he+ niet  langer.   De  belangr`ijkste  eis:'  Invloed
op  de  leer`middelenindustr`ie.   De  voor`stelling
is   een  ver`gader`ing  van  de  bond,  I>elegd  door  het
str`ij dkomitee  Noor`d-Holland.
De  voor`stelling  wordt  gevolgd  door`  een  diskussie.

Publiek:   Leer`krachten  in  het  basisonder`wijs.
ïriäÏ=Íääai  ioo)

'T IS NIET VAN]OU

Een  stuk  over  d-r`ie  kinder`en  die  een  geheime  hut .
hebben  in  een  dr`oge  sloot.   Helaas  weten  zij   niet
dat  het  land,  en  dus  ook  de  sloot  gekocht  zijn
door  een  operiazangertes.   Deze  zanger`es  heeft  weer
een  dochter`tje,  dat  weer`  een  kohijn  heeft,  wat
ze  niet  mag  houden  van  haar  moeder`.
Zo  wil  ieder`een  houden  wat  hij  heeft,  en  dat
geeft  .de  nodige  spanningen.

Publiek:   l(inder`en  van  6  t/m  12  jaar`.
ïriäk;ÍË=ai  2oo. )
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WERK in UITVOERING
p/a  Cultuurcentr.um  de  Oosterpoort ,
Palmslag  10,
972LL   CS   Groningen.      tel.    050-182333.

Wer`k   in  uitvoer`ing  is  een  gr`oep  van  akteurs   en
musici  die  politíek  vor`mingstheater  maakt  voor`
wer`kende  en  werkloze  jongeren  en  poogt   daar'mee
de  strijd  van  jonger`en  te  ondersteunen.
De  progr`amma's  worden  gemaakt   in   samenwer`king
met   de   publieksgr`oep.   De  onderwer.pen  komen  voor`t
uit  de  dagelijkse  pr`aktíjk.   De  jonger`en  worden
op  hun  eigen  plaats  opgezocht.   In  klul)-en  buurt-
huizen,   vor`mingscentr`a,   open  jonger`encentr`a  e.d.

JATWERK
)

lEen  progr`amma  over`  jeugdkr`iminaliteit ,   gevat  in
leen  wervelende  show  met  veel  sensatie  en  suspense.
iEr.  komen  onderwer`pen  aan  de  orde  als   inbraak,   dr.ug-
!gebruik,  heling,  i)olitie,  justitie ,  gevangenis ,
ínaast  -zaken  als  ontslagdreiging,   en  dubieuze  pr`ak-
;tijken  om  winst  van  bedr`ijven  veilig  te  stellen.
De  rode  draad  van   'Jatwer`k'   is  het  verhaal  van  een
T.?er`kloze   jonger`e  die  een  gr`enzeloze  bewonder`ing
koestert  voop  de  griote  misdadiger`swereld.   Een  pr`o-
dul(tie  gemaakt  om  handvaten  aan  te  reiken  voor`  de
diskussie  over`  uiogelijke  oplossingen.

Publiek:   Scholieren   en  wer`kende  en  wer.kloze
jonger`en,   in  klub-en  buur`tcentra,  VJV's,
manifestaties  e.d.

TË£±P±£±i  Speelvlak  van  7x7  meter.,  verduistering
en  een  goede  elektr`iciteitsvoor`ziening.

Kosten:   jf  800,'--ekskl.   ieiskosten.

WAT WOU]E NOU            Ízj.g/o¢/.

Kíezen.   Dat  je  moet  kiezen.   Hoe  kan  je  kiezen.
Daar`  draait  het  om  in  het  schoolver`laterisprogr.aima.
De  pr`oduktie   is  een  aaneenschakelíng  van  scenes,
liedjes   en  poi>muzi.ek.,   ver`bond:eri  door  een   'keuze'-
draad.   Het  gaat  over`  een  stuk  of  5  LBO-ers    Net
van  school.   Wat  nu?  Het  bl.ijkt  dat  er  weinig  te
kiezen  valt.   En  daar`  tr`ekken  zL  alle  vijf  voor
zichzelf  een. konklusie  uit.   In   'Wat  wcu  je  nou'
wor`den  die  keuzemomenten  her`kenbaar,   fli-L-send  en
vaak. swingend  door`gespeeld  naar  de  schoolveplatei`s
in  de  zaal.
Het   stuk  wor`dt  gevolgd  door  nawerk.   Daarbij  wordt
ingegaan  op  de  eigen  situatie,  waarin  de  groep
zich  bevindt,  waar`voor  gespeeld  is.

Publiek:   Schoolver.laters  van  het  LB0  in  school-
;ëÍ:i5äää-of  op  vormingscentr`a.

Techniek:   Een  speelvlak  van  7x.7  meter`,   en  een
äiäÏ;=;Íä;e  aansluiting  van  twee  vrije  j=r.oepen
te  belasten  met   16   Amp.

Kosten:   f   850,--(ekskl.18%  BTW.  )   bij   gr`ote
äË;Ïä=äen  ook  ekski..   reiskosten.

Speciaal
Als  uitvloeisel  van  haar`  doelstelling  woi.dt,
i.ndien  mogelijk,   ingesprongen  op  aktuele
íTebeurtenissen  zoals  manifestaties.  akties ,
bezettingen  e.d.
Hier`bij   wor`den  voor`namelijk  I)estaande  vor`men
fTebriuikt  uit  priodukties ,  terwijl  teksten  en
liedjes  aangepast  worden  aan  de  aktualiteit.
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AMSTERDAMS
STADSJOURNAAL
ÁMST.ERDAMS    STADSJOURNAAL ,
Postbus   1379,
Amsterdam.
tel.    020L67856/221378/182ü53.

Films  te  bestellen  bij:
Fugitiv.e  Cinema.
Nicolaas  Maesstraat  68,
Amsterdam.
tel.    020-76LL320.   .

Het  Amsterdams  Stadsjournaal  is  een  film-
kollektief  dat  films  pr`obeer`t  te  maken  die
geschikt  zijn  om  diskussies  op  gang  te  br.engen
en  om  in  al(ties  te  gebr`uiken.   Om  te  gebpuiken
op  scholen,  univerisiteiten,  door`  aktiegroepen,
in  vor`mingscentna  en  .volkshogescholen,   in  wijk-
en  buurthuizen,  in  partij-en  vakbondsafdelingen
De  films  díe  gemaakt  wor.den  zijn  lang  genoeg  om
de  noodzakelijke   infor`matie  over  een  onder`wer`p
te  I)r`engen,   en  kort  genoeg  om  aan  het  I>egin  van
een  avond,   les,  of  ver`gader.ing  gedriaaid  te
kunnen  Worden.   De   filTns  kunnen  over`al  e.n   door.
iederéen  gedraaid  wor`den.
De  hiepondeïigenoemde. f]..lTns   zijn  zwar`t/wit  met
opties  geluid  en  de  kosten  zijn  ekskl.   tr`ansport
en  I]tw,   tenzij   ánder`s  vepmeld.

Z2

ALLEEN   IS   MAAR   ALLEEN(23   min.  )
Hoe   jonger.en   zich   ster.k  m.oeten   maken  voor`  hun
weÏ`k ,loon   en  ondeÏ`wijs(kleur`)
kosten   /  L+o,_

OVERLOOP   =   SLOOP    (12   min.)
een  film  ovep  woningnood  en  ver.keersproblematiek.
1{osten   /  25,--

PRIVE   EIGENDOM   EN   MISDAAD   (13   min.  )
kosten  /  25.,-`-

SAMEN   OP   DE   GOEDE   WEG    (10   min.  )
De  pr`obiematiek  veroor.zaakt  door`  het  pr`ivé
verivoer  ten  koste  van  het  openbaar  vervoer.
kosten   f  25 ,.--

WERKL00SHEID   (13   min.  )
kosten  J  25,--

ARBEIDERS   BUITENLANDSE   ARBEIDERS    (17   Ïnin.  )
kosten  f  ü0.--

DE   DAPPERBUÜRT:    Om   elke   centimeter.  wor'dt
gevochten   (22  min. )
kosten   f  LLO,--

VAN   BR00D   ALLEEN   KAN   EEN   MENS   NIET   LEVEN   (20   min.  )
Over  broodkonsems  en  de  meelindustr`ie.
kosten   Í  Lio,--

STjRINAMERS   IN   riEDERLAND    (20   min. )
•De   terugkeeri  van  het   zwar.te  goud.
kosten   f   LLO,--

DE   M£NSEN,    DE   INDUSTRIE   EN   DE   RUIMTE    (23   min.)
Wateïi  en  vuur   in  de   IJmond
kosten   /   L+o,-_

SCENES`UIT   HET   SoljDATENLEVEN    (2LL   min.  )
Een  vooplichtingsf-ilm  overi  leger`  en
dienstplicht ( kleur` )
kosten   /   LLO,-

KUNST   VOOR   MENSEN   KUNNEN   MAKEN(20   min.  )
Een  film  over`  de  beeldende  kunstenaar`sr.egeling
en  de  leefbaarheid  van  de  samenleving(kleuri).
kosten  J  40,-

EEN   SCHIJNTJE   VRIJHEID(28   min.  )
Of  hoe  middengr.oepen  steeds  afhankelijker.
woÏ`den .
kosten  f  +0,-

EEN   SCHOOLV00RBEELD(21   min.  )
Een  film  over  demokratiseriing  in  het  onder.wijs

•kosten   f   LLO,-

TE   HUUR(26   min.  )
Na  lange  tijd  gebouwd  en  gewoond  te  hebben  op
de  oude  manier,zeiden  de  mensen  tegen  elkaar`:
Zo  kan  het  niet  langer.
ko'sten  #  +0,-

LIJF   EN   LEbEN   (20   min.  )
Over`  gezondheidszor.g  in  de.  wijken
kosten  f  55,-

SSST,JE   VADER   SLAAPT   (22,5   min.)
Een  film  over.  ploegenar.beid(kleur.)
kosten  .J  55,-

•   10.000   MEGAWATT(20   min.  )
Een  ambtenaaÏ` .tussen  staat  en  monopolies
kosten  Í  55,-

DE   KOPPELBAZEN(32   min.  )
Een  dooltocht  door`  de  bouw
kosten  /  75,-

SCHEEPSBOUW(33   min.  )
De  onder`gang  van  een  industrie
kosten  J  75,-

WISSElj   0Ï'   DE   TOEKOMST(Lis   min.  )
Een  film  over`  ouder`  wor`den.
kosten  J  75,-

HE:T   BOSPLAN(33   min.  )
Natuur  gemaakt  door.  werklozen  in   de  jar`en
derltig.
kosten   7C   75,-
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KRITIESE
Postbus   1157
BREDA      076-13932ü

[ILMERS

I)e  Kï`ii:iese  Filmer`s   is   een  wer`kgemeenschap  die   in
septeTber  van  het  jaar`  1970  is  opgericht.   Doelstel-
iing  was  het  doorbr`eken  van  de  kommunikatie  ín  één
richting,.  n.l.   die  van  het  medium  naar`  publiek.
Bovendien  was  het  ver`vaar`digen  van  mater`iaal,   ín
het  belang  van  kansar`me  gr`oepen  en  hen  de  mogelijk-
beid  bieden  de  infortmatie  uit  films  en  dia's  aktief
te  betrekken  binnen  hun  eigen  situatie.
De  Kritiese  Filmers  maken  hun  priodukties  hoofd-
za]celijk  voor`  wer`kende  jonger`én,   ar.beider`s ,   studen-
ten  en  scholier`en.

SAMEN   STAAN   WE   STERK(1,5   uur`)
Een  pr`ogr`ama  over  het  ontstaan  van  onze  huidige
maatschappij ,over  ondeÏ`dr`ukking  en  verzet  door`
de  eeuwen  heen,over`  de  solidar`iteit  die  nodig
is  om  verander`ingen  te  r`ealiser.en.

ENKÁ(2o   ïäin.)      .
Een  ver`slag    van  de  demonstr`atie  en  bezetting  van
de  ENKA  fabpieken   in  septeHber.1972.

SURINAME(20   min.  )
Een  film  over.  de  manier  waarop  Suriiname  leeg-
geroofd  wor.dt  door.  de  buitenlandse  bedrijven
en  het  verzet  daartegen  van  de  Surinaamse  bevol-
king.

MEDIAGEBF.UIK(1,5   uur)
Een  flexibel  op  te  zetten  progr`ama  over.  de  mo-
gelijkheden  van  h.et  gebr`uík  van  audio-visuele
media  ten  behoeve  van  bewustwordingsprosessen.

WONEN(20   min.  )
Een  progr.amma  over`  de  pr`oblemer.  díe   jonge  mensen
ontmoeten  als  ze  op  zoek  zijn  nc`ar`  goede  en
goedkope  huisvesting.

POP   DIA   SHOW(Lio   min..  )
Een  dia-show  waaÏ`in  bekende  nedeÏ`landse  pop-
Sterren  antwoor`d  geven  op  alle  vr.agen.Hoeveel
ver`d]._en   ie?   Wat   voor`  muziek  maak   je?   En   denk      ,
je  werkloos  te  worden?

BIEDT   ZICH   AAN(H0   min.  )
progpamma  over  opleiding,r`ustig  vakwerk o (S ,lopenäe
bandwerik  en  wer`k   straks.

VOEDSEL(16   min.  )
Een  pr`ogramma  over`  de  distr`ibutie  en  konsumptie
van  voedsel.

NOU,GEW00N   HUISVROUW(LL0   min.  )

Dr`ie  vrouwen  vertellen  over`  hun  erivar`ingen  als
huisvrouw

ALS   HET   0M   WONEN   GAAT(LL5   min.  )
Een  progiiamma  over`  buurtaktie  en  buur`tor`ganisatie.

GEZIN(L+5   min.  )
Een  priogr`amma  over`  r`olpatronen.

N.B. :De  pr`ijzen  van  bovenstaande  T)r'o`fTaTnma's
wor`den  in  onder|ing  overileg  vastgesteld.

VRllE  {IR{UIT
Van  Hallstr`aat  52
AMSTERDAM         020-2518 36/725310

Het  VÏ`ije  Cir`cuit  wer`d  opger`icht  in  februari  197q
uit  onvr`ede  met  het  funktioner`en  van  het  kommepci-
ele  filmbedrijf.  Het  aantal  ver`schillende  films
dat  in  de  bioskopen  te  zien  is,  verTr.inderit  nog
steeds,  ter`wijl  ook  de  verscheidenheid  aan  films
steeds  kleiner`  wordt.   Het  beeld  van  de  bioskoop-
fílms  wor`dt  meer`  en  meep  beheer`st  door  alleen
maar`  sex  en  geweld,  met  als  nieuwste  uitvinding
de  z.g.   rampenfilms.   Niet  alleen  door  de  beper`king
Van  het  filmaanl)od  wor`den  een  aantal  keÏ)mer`kende
mogelijkheden  van  de  film,  zoals  die  om  informatie
te  geven,  ongebr`uikt  gelaten.   Dit  gebeurt  ook  door
de  wijze  waarop  louter.  passieve  konsumptie,  zonder
het  i)ubliek  de  mogelijkheid  te  5ieden  wat  meeri
over  de  filmmaker`  of  de  filminhoud  te  weten  te  kom
komen 1
Het  Vr`ije  Cir`cuit  tr.acht  de  ver`schillende  initia-
tieven  om  andeïie  niet-kommer`ciè.le  films  te  produ-
ser`en  te  bundelen  en  Te  k-oör`dineren.
Het  Vr`ije  Cir.cuit  geeft  een  katalogus  uit  van  z.g.
niet-kommericiè.le  films   (16  mm)   die   in  Neder`land
vèr`krijgbaar  zijn.
De  katalogus  is  te  ver.kriijgen  door  ovemaking  van
J  37,--(inkl.   ver.zendkosten)   op  postgir`o   31LL3877
van  het  Vr.ije  Cir`cuit  te  Amster`dam.
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MUZIEKGROEPEN,
KOREN     werktuig    Femsoc.koor `Breek-uit,   Vechtorkest zijwaarts
VHRKTUIG,    FEMSOC-KO0R   "BREEKUIT" ,   VECHTORKEST
ZIJWAARTS  zijn  muziekgr`oepen   en  kor`en  die  aangeL
sloten  zijn  bij  het  Kultur`eel  Fr`ont.   Maar`  in  de
str.ijdkultuur`  zijn  vele  van  dit  soor`t  gr`oepen
aktief .   Sommigen  bestaan  al  er.g  lang  (Morgemood
R'dam  b.v.   al  meer  dan  50  jaar),   anderien  bestaan
pas  of  tr`eden  incidenteel  op.   (op  1  mei  of  op
vr`ouwenfestifals  of kemenergiemanifestaties  ed. )
De  meeste  van  dezë  muziekgroepen   &  kor`en  zijn
aangesioten  bij  het  ijándeiijk  over`ieg  Pr`oges-
sieven  Kor`en.   Dit  overleg  bundelt  de  gezamen-
lijke  aktiviteiten  van  deze  gr.oepen.   (centr`aal
r`eper'toire`ar`chief ,  ui.tgeven  van  een  liedbun-
del  enz. )  Vaak  spelen  deze  gr.oepen  op  plaatselij-
ke  manifestaties  of  demonstpatieve  bij eenkomsten.
Voor`  meeri  infomatie  kun  je  kontakt  opnemen  met
het  sekr`etar`iaat  van  het  Landelijk  Over`leg  PÏ`o-
gr`essieve   Kor`en:   p/a  Hanneke  Bedaux

Noordstr`aat   88
Tilburg   013-LL33219

0f  neem  r.echtstr`eeks  koptakt  op  met  een .gr`oep  ln
de  stad  of  str`eek  waar`  je  woont;  hier`  volgt  een
naam-en  adressenlijst:

AMSTE:RDAMSE   BLAASKOMPAGNIE
blaz er` s ens eiïb le
-met  theater
-aktieorkest  ''de  dam"  met  wisselen.de  I)ezetting
p/a  Laur`ier`dwaÏ`sstr`aat   28
Amster`dam   020-249758   (Boudewijn)

ANJV-K00R   GRONINGEN
koor`  met  piano  of  gitaar`I)egeleíding. (251eden)
050-771599      .
Gr`oníngen

ACC/SRVU   STRIJDLIEI)EREN   K00R
koor`  met  ong.   15   leden
p / a-  AlffJ
Uilenstede  108
Amsterdam   020-5LL8+33

BREEK,  UIT
femsoc  koor`  met  begeleiding .
( gitaar` , fluit ,piano , viool )
p/a  N.Reys
Da   Costakade   196  .A
Amsterdam   020-830787

BR00D   EN   ROZ.€N

p/a  J.IJlstra
Kromh.out   loLL
Dordr`echt   078-LL0875

EENHEID
koor`  met  pianobegeleiding
p/a  Riet  van  Putten
Oude   Vai`kensmarikt   s
Leide.n   071-13LLlgLL

EIGEN   HULP
koor`  en  or`kest,  or`kest  tr`eedt  ook  zelfstan-
dig  op.   (koor  +  25,   orkest  10  leden)
p/a  A. Dieudonn=
Buys  Ballotstr.aat  LLLt
Den  Haag .070-635385

GERANIA
vr`ouwenpopgr>oep   (6   leden)
p/a  Ansje  Rietber`gen
Nwe  Herengr`acht   29h
Amsterdam   020~237215

GROTE   BLUF

i)olitieke  i)opgroep   (7  leden)
p/a. Ferr`y  Rigault
Oude   Varikensmar`kt   5
Ijeiden   071-126380/1LL6LHS

HOE   R00IER  HOE   ZINGT   IE
koor  +  begeleiding  (20  leden)
p/a  J.v.d.Haterd
Dominicanenstr`aat  12
Nijmegen

DE   HOUTEN   KEE:LTJES

p/a  Mathenesser`laan  357a
Rotterdam  010-256581

JAN   EN. ALLEMAN
koor  met  begeleiding,  piano  (16  leden)
i)/a  Wim  v.d.Meeber`g
Regentessenlaan  187
Den  Haag   070-+52Li07

KLADDERADATSCH
muziekgr.oep   (12   1eden)
p/a  Ed  van  Tienen
Athlonestraat  s
Nijmegen   080-221907

KONTRAMIEN
vrouwenkoor`   (20  leden)
p/a  A. Laur`ense
Thor`beckestr`aat   LL5LL
Wageningen   08370-17505

KRIMPVRIJÉ   VROUWEN
vr`ouwenkoor  t  2  akkordeons,  gitaar`  of  fluit
en  piano
feestelijk,  community  singing  (15  leden)
p/a  lnge  Kuin
Helena  Rietbeï|genstïiaat  15
Gouda

MAATJES
muziekgroep  mt  9  ledeh
p/a  J.P. Grotenhpis
v.d..Waalstr`aat   32   I  .      .
Wageningen   083.70-12261

1   MEI   KOOR
koor`  met  I)egeleidingsgr`oep
25  ä  3o  ieden
p/a  J.Velema
Schaai)manstraat  131     .
Wageningen   08370-17638

MORGENROOD   CENTRUM

Koor`   (6o  ieden  +  biaasoÏ`kest   (6  á  7   ieden)
tel:020-723389   Jannet  Zweer`s

020-330822  Jos   Singerling
p/a  F.M.Bank
Rupi)er`tsstr`aat   s  I
Amsterdam

MORGENROOD   NOORD

klassieJ{e  str`ij dlieder`en  +  pianóbegeleiding
opper`ette-,achtig  (3+  leden) .
p/a   M. Gr.avenmaker`
Korenbloemstraat  LLLi
Ainsterdam  020-322765
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MORGENRO0D

groot  koor  met  begeleiding
p/a  K.Uitenboogaard
Meikever`straat   23
Rotterdam   Olo-1376gLL

DE   ONI:.ERSTE   STE-r=N
Cr`kestgr.oep  met   lLL  leden
p/a  K.Diephuis
BreestÏ`aat     121  a
LEIDEN        071-121106

HET   0RKEST

p/a  H.v.Dillen
Ber.tstpaat   15
DIEMiN

0UWE   BES   ORKEST

popgi.oep  en  st..r`aa±orkest
p/a  K.Hekman
Gaffeldivar§stÏ`aat  +a
ROTTERDAM

RAPALJÉ
muziekgr`oep  met  6   leden
p/a  Jos  Höes
F'.C.Donder`striaat   +7   bis
UTRECHT      030-7311Li7

SOCIALISTIES   KO0R   BEJ=DA
koor`  mei..  ongeveer   16   leden
p/a  T.Brekelmans
Weeríjsstpaat  10
BREDA          0 7 6-1LrLi5Li2

SOLIEDAIR
koor  van  ongeveer`   35   leden
p/a  Hanneke  Bedaux
Noordstr`aat  88
TILBURG         013-LL33219

STEMPELK00R
koor  van  werklozen,wer.kenden  en  studenten
die  over`  werkloosheid  zingen(ong.   13leden)
p/a  Mat  Gijbels
St.   Pieter`sstr`.   17
MAASTRICHT

SPEKTAKELKOOR

p/a  A.Roegholt
3e  Weter`ingdwar`sstraat  19a
AMSTERDAM         02 0-2L[Li l9 7

STRAATKLINKER
koor`muziek  met  piano(1Li  leden)
p/a  S.Tol
Achter'  de  Vismar`kt  4
GOUDA

VEuljpoEPERS
muziekgr`oep  met   11  leden
p/a  Zjef  Naaiikens
Dolenstraat  63
Hilvarenbeek     OH255-2622

VOLHAP.DING

prof.   blazersgÏ`oep  van  12 ``han
i)/a     T.v.Ulsen
Reguliersdwarsstraat  3+
AMSTERDAM         020-2567+9

VOLKORENR00D(oktober.í?r`oeT))
Koor  30  leden,muziekgroep  5  leden
Eigengemaakte ,onconventionele  muziek
D/a   C.   Heim-Gover`t   Flinkstr`aat  293

AMSTE,FJ)A!.1      tel.    02.0-761+030

VOORWAARTS

koor`  met  piano ,dwarsfluit  en  gítaar`
(9   1eden)
p/a  Gr`oninger`  Studentenbond
Vissersstr.   56
GRONINGEN         050-119111

VROUWENKOOR   DEN   HAAG
swing.ende  str`ijdmuziek( 30  leden )
p/a  Joke   DaTne
I.oosduinsel(ade   6LL
I)EN   HAAG          070-L[13626

WERKTUIG
muziekgroep  met   6   leden
r)/a  Stevinstr`aat  31
EINI)HOVEN     .    OLLO-UL18528

0NTSTEMD
l(oor`+begeleíding„20  leden
p/a  Oude  Boteringestr`aat   56
GRONINGEN         050-123392

````

VERSPRE.DERS`    RASA ,Posjet
De  doelstellinen  van  de  str`ijdkultuurmaker`-sters
sluiten  aan  of  gaan  samen  met  de  doelstellingen  van
aller`lei  oÏ`ganisaties ,  ínstellingen  of  aksiegr.oei)en,
b.v.   in  het  welzijnswerk,  vr.ouwenl)ewegíng,  onder`-
wijs,   gezondheidszorig  e.d.   Daarom  is  het  vah  belang
dat  vertegenúoor.digep-ster.s  van  deze  organisaties,
samen  met  de  producer`ende  gr`oepen  in  één  or.ganisa-
tie  zitten®

De  str.ijdkultuur.  is  een  BEWEGING,  waarin  mensen  die
die  str`ijdkultuuri  maken,  ver`spreiden  en  gebpuiken,
samen  nadenken  en  weriken  aan  een  zo  zinvol  mogelijk
gebruik  van  kultur`ele  Tniddelen  in  de  strijd  van  ba-
sisgroepen  om  gr.eep  te  kr.ijgen  op  hun  eigen  werk-,
woon-  en  leefomstandigheden.

De  afzonder.lijke  kultuuÏ`groepen  hel)ben  zelf  vaak
Ï`echtstr.eeks  goede  kontakten  of . samenwer`kingsvep-
banden  met  deze  basisgïioei)en  of  instellingen.
Dit  is  voor`al  belangr`ijk  voor  het  ontwikkelen  van
nieuwe  produkties  i.s.w.   met  deze  doelgr`oepen  en  h
het  èo  goed  mogelijk  plannen  en  afstemmen  op  de  ge-
kozen  pul)lieksgpoepen.

Maar  het  is  ook  van  belang  dat  in  de  or.ganisatie
van  het  Kultureel  Fr`ont  deze  gr`oepen  ver`tegen-
woor`digd  zijn.Met  naTne  als .het  gaat  om  punten
als  nieuwe  ontwikkeljng,ver`der`e  uitbouw  en  ver-
dediping  van  de  st.rijdkultuur`  is  deze  samenwer.-
king  erg    I)elangr`ijk.Juist  ook  voor`  de  gebr`ui-
kers-ster`s  van  deze  kultuur.
Tot  nu  toe  Tnaken  alleen  het  jongerensentrum  Posjet
uit  Tilburg  en  de  sel(tie  Politieke  Kultuur  van  RASA
uit  ütrecht  officieel  deel  uit  van het  kultureel
friont.   Voor`al  RASA  is  zowel  binnen  het  kultur`eel
•fric;nt  als  in  haar`  eigen  praktijk  nauw  verbonden  met
de  strij dkultuurbeweging.
Vaak  in  sámenwer`king  met  basisgroepen  of  andere
instellingen ,víor`dt  gebruikmakend  van  politieke
kultuur`  aandacht  gegeven  aan  allerlei  maat-
schappelijke  zaken,of  worden  in  samemTer`king
met  gr`oeT)en  manifestaties  e.d.   georganiseer`d.
Veel  groepen  van  het  kultureel  front  presenter`en  in
RASA  hun  nieuwste  pr.oduki:ies  aan  de  per`s,   potén-
tiè.le  ''afneÏ`mer`-sters"  e.a.   geïnteresseerden.

OPROEP:   al  die  sentra,instellingen  e.d.   die  de
ver.tegenwooridiging  van  deze  ''tak"  in  het  Kultu-
Ï.eel  Front  mee  willen  uitbouwen,neem  kontakt  oD
met  het  sekr.etariaat  of  bel  eens  naar`  RASA
(tel.    030-3160L[0)
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SubsidieproblemenPoHtiekTheater
De  bij   het  KF  aangesloten  toneelgr.oepen  wor`den  in
hun  voortbestaan  en  ontwikkelingsmogelijkheden  ster`k
I)edr`eigd.    (zie   subsidiei)r`ol)lemen  TZA/Stiktog  en  Am-
sterdam  Stadsjour.naal.
In  de  afgelopen  jar.en  zijn  er  openlijke  pogingen
gedaan  om  een  aantal  van  deze  gr.oepen  politiek  mond-
dood  te  maken  door`  subsidiestops  en  ver`dachtmaking
bij   de  publieke  opinie.   De  akties  van  de  groepen,
hun  publiek  en  syinpatiser`enden  hebben  een  halt
toegeroepen  aan  deze  öpenlijke  politieke  r`epr.essie.
De  materiële  ontwikkel.ingsmogelijkheden  voor  het
politi-ek  theater  zijn  echter`  minimaal  gebleven.
De  algemene  bezuinigingen  die  nu  plaatsvinden  op  de
kunst  tr`effen  ook  deze. mater`ieel  kwetsbar`e  gr`oepen
(voor`  zover` .ze  al  enige  subsidie  ontvangen) ,  ter`-
wijl  de  ongesubsidieer.de  gr`oei)en  geen  enkele  mate-
piële  mogelijkheid  hebben  om  hun  bestaansr.echt
voluit  te  bewijzen.
Voor.  een  minimaal  funktioner`en  zou  r.uim  2  m.iljoen
meer`. §ubsidie  nodig  zijn  dan  nu  toegekend  wor`dt,
ter.wijl  een  r`edelijk  wertknivo   5  miljoen
gulden  extria  vereist.
Om  onze  eisen  kr`acht  bij   te  zetten  hebben  de  I)ij
het  Kultur`eel  Fr`ont  aangesloten  teatergr`oei)en
besloten  een  gemeenschappelijke  subsidiestrategie
te  ontwikkelen,hetgeen  voor`lopig  ger`esulteerd
heeft  `in  een  gemeenschappelijke  subsidieaanvr`aag.

Werkgelegenheidsaspekten
Het  huidig  r.egeringsbeleid  wil  de  gr.oeiende  wer.ke-
loosheid  als  gevolg  van  de  ekonomiese  krisis  be-
stÏ`ijden  dooÏ`  I)ezuinigíngen  op  de  kollektieve
voor`zieningen(kultuur.,onderwijs,gezondheidszor`g,
etc. )  ten  gunste  van  de  finaricíële    ar`mslag  voor.
de  onder`nemer`s.Dit  beleid  zal  echter  niet  riesul-
teren  in  gr`otere  werikgelegenheid  in  de  onder`nemin-
gen(er`  zullen  juist  arbeid-verivangende  investe-
ringen  worden  gedaan),maar`  zal  wel  r`esulteren  in
afnemende  wer`kgelegenheid  ín  en  ver.mindéring  van
de  I)eschikdaar`heid  van  kollektieve  voor`zieningen.
De  wer`kloosheid  onder.  de  kunstenaars  zal  ver`der`
toenemen,het  kulturele  voorzieningennivo  voor  de
I)evolking  zal  dalen  door`  het  voorgenomen  regerings
beleid.
Met  een  goed  reger`ingsbeleid  zou  het  scheppen
van  zinvolle  wer`kgelegenheid  en  het  ver`gr`oten
van  het  aanl)od  van  zinvolle  kulturiele  voor`-
zieningen  mogelijk. zijn.Het  geven  van  mater.iële
ontwikkelingsmogelijkbeden  aan  de  stpij dkuliJuur
kan  en  moet  onder`deel  zijn  van  zo'n  positief
beleid.Alleen  al  op  een  redelijk  werknivo
brengen  van  de  bij  het  Kultur`eel  Fr`ont  aange~
sloteh  toneelgr`oepen  betekent  ruim  80  extï`a
arbeidsplaatsen.
Kultuur`  wor`dt  door  politici  vaak  behandeld  als
• een  marginaal  maatschappelijk  gebeur`en ,daarimee
worden  fundamentele  ontplooii.ngsmogelijkheden. voori  ,
mensen  ontkend.De  str`ijdkultuur.  is  een  vitaal  .j.
cmder]deel  van  de  kultuur.,en  picht  zich  op  en  is
ver`bonden  met  publie](sgr.oepen  aan  de  basis  van  de
maatschappij .Vahuit  deze  kultur`ele  en  maatschap-
pelijke  positie  eist  het  Kultur`eel  FÏ`ont  van  hen,
die  de  beschikkingsmacht  over  de  door  die  basis
opgebr.achte  kollektieve  middelen  hebben ,het  volle
pond  voop  de  mater`iële  ontwikkelingsmogel.ijkheden
voor.  het  werk  van  de  kunstenaar.skollektieven  die
str`ijdkultuuri  pr`oducerien  en  voor`  de. centr`a  die
haar.  verspr`eiden.
Het  Kultur`eel. Fr`ont  stelt  die  eisen  nadrukkelijk
in  solidar`itèit  m€t  ander`e  kunstenaar`s ,dat  wii
zeggen  dat  inwilliging.van  de  eisen  ten  koste
van  de  bestaansmogelijkheden  van  ander`e  kunstui-
tingen  bestreden  zal  worden.

Subsidieproblemen A'dams Stadsjounaal
E;venals  bij   de  politieke  teater`gr.oepen  is  de
financiële  toekomst  van  de  poiitieke  film,   c.q.
het  Amster`dams  Stadsjournaal,  ook  niet  erg  roos-
kleur`ig,  waardoor`  de  pr`oduktie  van  films  en  de
werkgelegenheid  van  de  leden  in  g,evaar`  komt.
Op  30  januari  heeft  het  Amsterdams  Stadsjournaal
tijdens  de  I)ehandelinp  van   de   CRJV1-begr`oting  op  het
Binnenhof  gedemonstreerd.   Het  Stadsjournaal .is  in
een  onhoudl)ape  situatie   gekomen ,   ver`oor.zaakt  dooÏ`
de  manier`  van  suJJsidiër`en  binnen  de  sektor`  film.
CRM  kent  voop  film  alleen  de  pr`ojektsubsidie.
Binnen  deze  subsidievor.m  2ijn  werkzaamheden  als
I)egeleiding,  het  ondeiihouden  van  publiekskontakten,
het  uitbouwen  van  de  distributie  etc.   niet  of
slechts  gedeeltelijk  subsidiabel.   Om  het  Stads-
]oumaal  dr`aaiende  te  houden  is  het  noodzakelijk
een  aan.ta|  mensen  in  vaéte  dienst  te  hebben.   Deze
salar`issen  kunnen  niet  volledig  uit  de  ver`schil-
lende  pr`odukties  betaald  worden.   Hierdoori. is  ep
een  gedeelte  niet  gedekt  en  ontstaan  er  tekorten.
Ener`zijds  kr`ijgt  het  Amsterdams  Stads.joumaal  dus
geld  om  f.ilms  te  maken,  maar`  ander`zijds  weiger`t
CRM  de  voorwaarden  te  kreè.ren  waar`onderi  wij   onze
pr`oduktiewijze  kunnen  ontwikkeien.   Een  manier  van
producer`en  die  op  een  aantal  punten  wezenlijk  ver`-
schilt  van  de  nomale  CRM-films.
Een  fundamentele  oplossing  hier`voor`  kan  alleen  ge-
vonden  wor`den  in  een  ander`e  sul)sidiewijze,  bv.   een
exploitatiesul)sidie  met  erkenning  van  onze  speci-
fieke  manier  van  wer`ken.   De  minister.  weigert  daar
momenteel  op  in  te  gaan.   Voor  zo'n  fundamentele  be-
leidswijziging  wil  zij  eer`st  een  advies  van  de
Raad  voor`  de  Kunst  afwachten.   Binnen  de  Raad  voor
de  l(unst  woridt  hier  echter  al  jar.en  over`  gepr`aat.
Een  deel  van  de  Raad  staat  positief  tegenover  een
exper`iment  met  een  derigelijke  vorm  van  subsidíè.riing..
Een  wer`kelijk  advies  kan  nog  wel  jar`en  dur`en,   zo-
dat  ze  nog  een  lange   si=r`ijd  voor.  de  boeg  hel)ben.
Voorlopig  zal  het  Stadsjour`naal  vechten  voor  een
ad-hoc  oplossing.   Dat  betekent  wel  dat  alle  daar-
bij  hor`ende  onzeker`heden  blijven  bestaan,  maar. het   .
betekent  ook  dat  ze  in  ieder  geval  weer`  een  aantal
films  kunnen  maken.

Sub.sidieproblemen TZA en STKTOG
Zoals  in  een  voor`gaand.aritikel  reeds  beschrieven
is  gaat  het  de  str`ijdkultuurgroepen  niet  voor  de
wind.   Ongesubsidiëerde  gezelschappen  hebben. het
sowieso  al  moeilijk.   De  gesul)sidiëerde  gezel-
schappen  kunnen  niet  eens  minimaal  funktioneren ,
laat  staan  dat  er`  geld  is  voor.  ontwikkelings-
mogelijkheden  en  nieuwe  initiatieven.   Dan  zijn  er
nog  de  pr`ojektgesubisdiëer`de  gezelschappen  die
ieder`e  keer`  opnieuw  moeten  bewijzen  dat   ze. subsi-
die-waar`dig  zijn  en  zich  daardoor.  niet  aan  een
middellange  ter`mijnplanning  kunnen  wagen.
Zo  mogelijk  ver.gaat  het  TZA  en  Stiktog  nog
slechtep,
Deze  twee  gr`oningse  amateur`-vopmlngsgezelschappen
wor`den  in  hun  voor.tbestaan  I)edreigd  door  het  uit-
blijven  van  subsidie  ván  de  pr,ovincie  GÏ`oningen.
Onlangs  nam  het  gr`oningse  college  van  Gedeputeerde
Staten  namelijk  een  negatieve  I)eslissíng.over  de
subsidie-aanvragen  van  beide. gr`oepen.   De .kon~
sekwentie  van  dit  bé|eid  is  dat  |)eide  gr,oepen  hun
wer`k  niet  meer`  kunnen  vooÏ`i=ze.tten  en  dat. ter'wijl
het  hier  om  een  luttel  bedr`ag  gaat,  n.l.   totaal
+  f8500,-.   Bovendien  zal  de  gemeenschappelijke
begeleideri.op  str`aat  komen  te  staan.
Hoewel  de  provincie  in  haar  toneelnota  van  1978
het  bestaan  van  beide  groepen  nog  toejuicht,  zet
zij   deze  woor.den  niet   in  daden  om.
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Het  getuigt  van  inkonsekwent  gedr`ag  want  door
haar`  maatr`egelen.woïidt  het  voor`t.bestaan  van  beide
groepen  in  de  waagschaal  gesteld.   Het  is  te  hopen
dat  de  Provincie  nog  tijdig  dit  stukje  falend
beleid  kor`rigeeïit  en  alsnog  het  benodigde
(ger`inge) .subsidiebedriag  toezegt,   zodat  beide
groepen  hun  wer`k  weer`  ongestoord  kunnen
verriichten.   Waar`schijnlijk  is  het  echter`  niet  dat
dit  zal  gebeur`en  zonderi  enige  dr`uk  van  maat-
schappelijke  kr`achten.   Iederie  blijk  van  solidari-
teit   is  daar`om  van  har`te  welkom.

VeriaardagskalenderKult.Front

Het  Kultureel  Front  heeft  een  kalender`  uitgegeven.
De  aanleiding  tot  het  maken  van  deze  kalender`  was
de  noodzaak  om  op  kor`t.e  temijn  geld  te  ver`zamelen
voor`  GLTwee.   De  positie  waarin  dit  gezelschap  ver`-
keer`t,  vïiaagt  om  een  snelle  en  effektieve  hulp.
Al  dpie  jaari  voert  GLTwee  de  str`ijd  voor`  het  behoud
van  aïibeidsplaatsen  voor  het  politiek  vor`minfs-
teater..   Al  dr`ie  jaar`  sDelen  ze  zonder`  subsid]..e
door.   Al  drie  jaar  bewijzen  ze  het  ongelijk  van
CRM,   en  zijn  ze  een  levendige.aanklacht  tegen  de
politieke  censuur`  van  de  lirnbmgse  CDA.   Met  hun
eis,  om  betaald  hun  mening  te  mogen  zeggen  via  hun
werk  hebben  ze  van  het  huidige  kabinet  weinig  te
ver`wachten.   Des  te  noodzakelijker`  is  de  solidarii-

•.teit  van  publiek  en  kollega's  op  dit  moment.
De  kalender`  geeft  een  over.zicht  over  de  verscheiden-
heíd  van  vomen  en  de  intenties,  die  de  strijd-
kultuur  in  Neder`land  en  Vlaander.en  de  laatste
jar`en  ontwikkeld  heeft.   Het  zijn  twaalf  tekeningen,
foto's,  collages  e.d.   van  kunstenaar`skollektieven,
ontwepper`s(stèr`s)  en  tekenaarts(sters)  die  voor`  de
strij dkultuuÏ`  vaker`  weÏ`ken.
Deze  kalender`  is  te  bestellen  doop  ovemaking_¥!p
Í_§275   (inkl.verzehdkosten)   op_pg±±gir`o   L10509+32_
t.n.v.   Kultur.eel  Front2  o.v.v.    'kalender'.

'
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boeken
Nieuw verschenen

Jan Rogier
DE GESCHIEDSCHRIJVER DES
RIJKS EN ANDERE SOCIALISTEN
Rogiers kritiek op de `officië1e'
geschiedschrijving van '4 0-'45
door L. de Jong; en portretten
van onder meer Burger,
Constandse, Tak, Geyl, Hoornik,
Van Duinkerken, het echtpaar
Romein, Presser
352 blz.  (ge.ïll.)  f 28,50

Bertolt Brecht
TUI-ROMAN
Over de rol van de intellektuelen,
als witwassers, verhuurders van
intellekt, formuleerders en
uitvluchters.
In een vertaling van Pé Hawinkels.
120 blz. f 16,50

Verkrijgbaar in de boekhandel
of iechtstreeks (telefonies of
schriftelijk) te besteuen bij

Ë,£ïte#esit#=negEiï`98/Covse#2N2ïïï;oeog"

is een tweewekelijks infprmatieblad Voor welzijnswerk.
Momenteel  bevat het veel  artikelen over de problemen
van de 2e generatie:  kinderen van Turken en
Marokkanen.  In de nabije toekomst komen er verhalen
over de ellende van  de scholier.
|N wordt gekompleteerd met zulke verhalen als:  Hoe
maak ik een muurkrant; De Tunnel  behandelt vrouwen

ÄibiemdEe;iee::?ÁÍ#:eu't2(8tiovignbgljj;tevrekr,::emnTe,en

Ge ziet, voldoende redenen om onderstaande bon in te
vullen

lnvuller dezes neemt een  abonnement  (f 38,50 per jaar)
op  Jeugdwerk  Nu.
Of:  invuller dezes doet dat nog niet,  maar wil  eerst enige
proefexemplaren ontvangen.

Pgg5:EsóäáeRÄaär;!teeuräda%etfeTnu,päsná::e:r::äi:Tuesr,

íse""#Ëme\newhg|Nh
De  nam  geeft  aan wst  we  ürtzlen:   8chriáven  oT}er.  deugd.  vooz.  menserL  ái;e
werken  met  áeugd,  mb  een  open  oog  voor.  onwá1d¢ebóngen  i.n  de  scDrie:nzeri:ng.

JEUGI)  EN  SAMENLEVING  verschijnt  elke  maand  inet  aktuele  infor.matie,
wetenschappeiijk  véz`antwoord  en  toch  ieesbaar.  geschÏ`even.   We  noemen
enkele  temanummers  uit  voziige  jaar.gangen  die  nog  leverbaar.  zijn:

.   Edukatief  toneel  (mei  197Ll)  f.   5,+0

.   Jongeren  en  poëzie   (julí/augustus  197iÍ)  f.   5,8o

.   De  gr.oei)sleider.  in  inter.naten   (januaz`i/febriuari  1977)  f.   9,50
•   Vor`hingsteateii   (mei  1977)  f.   5,80
.   Gastarbeid   (septenber.1977)  f.   7,50
•   Leren  van  leerlingen   (ovez.  projektonder.wijs)   (oktober/november  1978)

Í-.   13'50

Al  deze  nuimet`s  zijn  na  te  bestellen  bij  ons  selci.etar`iaat,  dooz`  bet  aangegeven
bedr.ag  over.  te  maken  op  giro:   29.56.320  t.n.v.   Pennii`gmeester.  Jeugd  en
Sa"=nleving,  Utrecht,  onder`  ver`melding  van  het  numner  dat  u  wenst  te
ontvangen.
.   U  kunt  zich  ook  abonner`en.   Een  abonnement  pet`  1  januar.i   1979  l(ost  f.   36,-
(studenten  f.   29,50).  Hier`voor  kunt  u  zich  schTiftelijk  aanmelden  bij  het.
sehetar.íáat:  Maiiesingel  27,  Utrecht.

E3n  geáegen  l<aderb7,aá  voor>  mensen  ái,e  meb  draina  üer.k.en  i,n  sehoc)Z,   gezíc)ndhúdszorg.
vo]mringswer.k,  buur.thui,zen  en  i.n  heÍ;  ak±óver.ende  teai;er.

DEZE   JAARGANG:

.   een  kínderteatemummer  (52  i)aginaas,   gr`oot  formaat)  met  oveiizicht  van  alle
gr`oepen,   geschiedenis  van  de  poppenkast,  pioniei`ster  met  kindertoneel  in  de
Amster`damse  Jordaan  ge`Intei`viewd,   reporitage  over`  een  festival,   liter`atuur`,
adr`essen

.   het  jam]arinummer`  met:   stÏ`aattoneel,  politiek  buurttoneel  in  Utr`echt,   opgave
vah  de  inhoud  van  twee  jaai`gangen,   inleven  op  het  Toneel:   niet..`I)ij   psichologie
alleen
.   in  de  komende  nummer`s:   8  paginaas  over  het   seksualiteitsprojekt  v
in  het  Amster`damse  huishoudonderwijs,   schoolteater  in  Etten-Leur,   kabar`et  binnen
het  NVV-jongerenkontakt ,   si)el  met  gezinsverzoÏ`gster`s

•   vlak  voor`  de  zomer:   een  heel  nummer`  over`  spel,   drama  en  teater`  en  het  onaer`werp-
seksualiteit ,  relaties  en  rolpatronen  -interviews ,  spelpr`otocollen,  teaterr`ecensles ,
dokumentatie ,   repor`tages ,   adressen   (LLs  p.aginaas)
•   uit  de  vor`ige   jaargang:  +emanuTnmer  over  de  Freinet-basisscholen  -  Baas  in  eígen school
Losse  nummers   f  3,50.   Specials   f  7,-.
Fr`einet-nummer  f  2,50.   (excl.   porto)
Abonnementen:   f  27,-stud.;   f  32,-gewoon.
•   in  de  komende  nummer.s:   8  paginaas  over  het  seksualiteitsprojekt  van  de  Mol-groep
in  h.et  A"st.epdamse  huishoudonderwijs ,   schoolteater  in  Etten-Leur`,  kabaret  binnen
het  NVV-j ongerenkontak.t ,   spel  Tnet  gezinsver`zor`gster`s
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Koop een

WRjAARDAGS
KmENDER

van het
Kültureel Front

dansteunje
GLTwee

zie blz.27 van dit blad

Horenmnstenaars
in'nuakbond?
Als ú ook vindt dat de artistieke ontplooiingskansen verschralen;
dat alle kunstenaars samen moeten werken aan verbetering
daarvan en dat de materiële belangen van scheppe.nde.en uit-
voerende kunstenaars verdedigd moeten worden, word dan lid
van de bond KO-NVV.

Want in je eentje begin je niks -samen sta je sterk.L I L± ± L± - - ± r- - T- F= -
De   Kunstenaarsorganisati.e   NW   or ani.see+t   ondermeer:

*  symfoni emusi ci

*  omroepmusi ci

*  free-1ance  musici

*   popmusici

*  vokalisten

*    beeldend   kunstenaars

*    filmers

* . muzi.ekschool docenten

*    docenten/begeleiders
kreati vi tei. ts centra

*    kunstvakstudenten

*      dansers

*     mimers

•  *     akteurs/aktrices

*     theatertechnici

*     amusementskunstenaars

Voor  nadere   informatie:   tel.   (020)   220025,   of  een   briefje   in   gesloten  envelop   zonder
postzegel   zenden   aan   Antwoordnummer   420   1000   RA,   Amsterdam.------------

=ÏiÉ.,finria|ËËËE
Passeerdersgracht 32 -Amsterdam

TONEEL  TEATRAAL:    NEDERLANDS   ENIGE   TONEELBLAD

Het  repertoii.etoneel  vindt  dat  ei`  veel  te
veel  over  politiek  toneel  in  §taat,   en  het•'   politiek  activerénd  toneel  vi-ndt  dat  ep

Úel  erg  veel° aandacht  aan  kun§ttoneel  wordt`
bes.teed.

Maak  vooi`  uzelf  uit-wie  ei.  gelijk  heeft:
een  a.bonnement  kost  f  35,-,   vooi`   CJP-ei`s
maar  f  32,50.   Schi.ijf  aaan:   abonnementen-
administratie  Toneel  Teatraal,   p/a  Nederi
lands .Theater  -Instituut,   Herengi`aeht  166-
168,1016`  BP.Amstefdam.    -

I
I DE`WMHEID

VOLKSDAGBLAD V00R NEDERLAND
ook  aktief  op  het  kultur`ele  fr`ont!

N.EEM   EEN . AB0NNI:MENT

I
1

1_

:%
[ Bon  opsturen

.    per.   week ..............
•    per`   maand -.............
.   per  k.wartaal ...-... : ....
•   studenten

per  kwar`taal .... : ......`.   op  vi.ijdag  en.  zaterdag
•peÍ`   maand .............

.   pï.oefabonnement  /.
twee  weken  gr`atis`  -

NAAM,

f     2,70
f   11.7_0
f  35,10

f  22,75

f      LL,10

-    .ADRES

POSTKODE   EN   WOONPLAATS

.   Giro       .Kwitantie

aan DE WZAARHE[D
Keizersgracht  32Li ,
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STRIJDKULTUUR: kunst die hiet afleidt,maar bewust
maakt,oproept en meestrijdt voor SO(IALISME &
FEMINISME!
TONEEL:
Cer\tr`uTn,   de   Scholengr`oep ,
Leidsekade   90,
Amsterdam.
tel.    020-2LL7359.

Diskus
Zaagmolendr`ift   11b ,
F`otter`dam.
tel.    010~669011.

Dubbeldwar`s ,
p/a  Marcel  Ooster`wijk,
J.M.Kemper`str`aat   18,
Amsterdam.
tel.    020-866239.

Genesius ,
Aquamarijnstr`aat   1,
Gr`on ingen .
tel.    050-71LL27i.

GLTwee ,
Capucijnengang  6,
Maastr.icht .
tel.    OL+3-1776Li.

FILM:

Konsumententoi,eel ,
Gener`aal   Foulkesweg   1,
Wagen ingen .
tel.    08370-11995.

Ler`en   ler`en,
p/a   J.van   Remmer`swaal ,
van   Leeuwenhoeksingel   28
Delft ®
tel.    015-1LioLL98.

Maccus ,
Nieuwe   Langedijk   L[6-LL8,
Delft .
tel.    015-122977.

Nieuwe   Komedie,
Westduinweg   230,
Den   Haag.
tel.    070-5L[710LL

POpok ,

p/a  Bert   Plagman,
Duifstr`aat   38 ,
Utr`echt .
tel.    030-730552.  .

Proloo8 0
Willemstr`aat   72 ,
E:indhoven .
tel.     OLLO-510236.

Rats ,
Pauwstr`aat   13a,
Utr`echt .
tel.    030-31+50Lt.

Sat eÏ` ,
Blanl(enstr`aat   76-78 ,
Amster`dam.
tel.    020-2LL1887.

Stiktog,
p/a  José   Koeneman,
Boterdiep   m-12,
Gr`on ingen .
tel.    050-132762.

Toneelgroep  Zuidelijk-
Fr`ank  pothof,          [ Afr`ika
Winschoterdiep   57a,
Gr`oningen.
tel.    050-12821LL.

Amster`dams   Stadsjour.naal ,
van  Hallstr`aat   52,
Amster`dam.
tel.    020-867916.

MUZIEK:

Kr`itiese   Filmer`s,
Postbus   1157,
Br`eda .
tel.    076-13932Li.

Vr`ije   Cir`cuit,
van  Halls`tr`aat   52,
Ams t er`dam .
tel.    020-251836/725310.

Femsockoor`   "Breek-uit" ,
p/a  Nelleke  Reys,
Da   Costakade   198a,
Amst er`dam .
tel.    020-830787.

Zijwaar`ts,Vechtorkest
p/a   WÍ,m   Nijenhuis,
Píet  Heinstpaat   16,
Delft .
tel.    015-565075.

Wer,ktuig
p/a  Stevinstr`aat  31

VAT'

p/a  vjv-centrum  "Dialoog",
Gr`otestraat   lLL6 ,
Nijverdal.
tel.    05LL86-13100.

Volksteater`,
Beekstr`aat   25,
Br`eda ,
tel.   076-1ü5078.

Voor`tzetting,
Pr`inseneiland  25,
Amster`dam.
tel.    020-27939Li.

Weder`zijds ,
Polanenstr`aat   17Li ,
Ams t er`dam .
tel.     020-82LL85L[.

Wer`k-in-Uitvoering,
p/a  Kultuurcentrum  d ' Oosterpoort ,
Palmslag   10,
Gr`oningen.
tel.   050-182333.

VERSPREIDERS:
Posj et ,
Academielaan   9 ,
Tilbur`g.
tel.    013-681269.

RASA '
Sektie  Politieke  Kultuur.,
Pauwstr'aat   13a,
Utr`echt .

•í     Eindhoven         te|.    OLLo~LLL[8528    tel.    030-3160+0.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl


