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Kll[.UREEL
FRONT-NIEUWS

KOLOFON:

KULTUREEL-FRONT  NIEUWS   is   een  uitgave  van  het  Kultureel  Front

REDAKTIEADRES :                      Kultureel  Front ,p/a.  RASA,Pauwstraat   l3a, Utrec.ht
telefoon  030-317263

REDAKTIE   en  UITVOERING`:Teo   Bax,Bart  Kalkhoven,Hans   Olink,Wini  Warmer   e.a.
..J=

DRUKKERIJ:                                Pankreat , Zeíst.
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REDAKTIONEEL

KULTUREEL FRONT-NIEUWS

Dit  is  het   t;weede  nummer  van  heb  Kultureel  Front-nieuws,een  praktiese  en  han-
dige  gids  v..or  allerlei  organisaties  en  indivíduen  die  op  een  of  ander;  maníer  met
vorming  en  aJx: tie  bezig  zijii.
Èet  blad  heeft  dezelfde  opzet  als  het  eerste  nummer.Produkties  díe  in  het  eerste
flummer  besprJken  staan,wofden  hier  kort  vermeld,níeuwe  produkties  worden  uitvoe-
riger  beschreven.Bovendien  zijn  in  deze  uitgave  enige  artíkelen  opgenomen  over
ontwikkelíngen,en  aktuele  zaken  binnen  de  stríjdkultiiur.
Het;  blad  wordt;  aan  ongeveeï.  4.030  organisaties,groepen  e..i.   in  princiepe  gratis
toegezonden.Donaties  zijn  echter  zeer  welkom!Overmaken  op  gironT.   4050943  t.n.v.
Kultureel  Front  Utrecht.
Eet  eerste  nilmmer  is  n3g  in  beperkte  mate  verkrijgbaar  d.?or  stort;ing  van  f2,50
op  bovengenoeíad   gi.roflr.

Wat is het Kultureel Front?

Het  Kultureel  Front  is   een  organísatie  van  en  voor  kultuurproducent;en  en  versp=eí-
•ders,die  elkaar  ste:men  in  de  opbouw  en  de  verdediging  van  de  str.ijdkultuur.

Ze  maken  en  verspreiden  poiitiek  theater,poiitieke   fiims   en  niet   com`iigrci:éie   ínu¥í.3`.c
íjm  .z:jdoende  .r.r)robleinen  en   t;egenstellingen  in  de  maatschappij   aan  de  orde  te  stellen.

De  produkties  worden  meestal  gemaakt  voor  bepaa.lde.  publieksgroepen    zoals  b.v.

scholieren,buurtbewoners,werkende   jomgeren,vrouwen .of  vaJÈcbondsieden.Vooral  dié
worden   aan  de   r)-fie   3est3id,íwraaí-deze  i).ibl.Le.^:sgroepen   i.i  het   bijzonder.mee   te   maken

hebben,om  hen  te  aktiveren  en  te  steunen  in  de  si:ríjd  voor  verbeteringen,die  kLinnen
lei.den  tot  een  socialístiese  maatschappij.

OKT0BER   1979,DE   REDAKTIE

KLiltured Front Vlaanderen

Ook  in  vlaanderen  he'oben  een  aantal  kunstenaars  zich  verenigd  in  een  KultLireel  Front.
Hoewel  een  loot  van  dezelfde  stam  hebben  in  de  loop  der  tijd  beide  oi.ganisabies  :iit

pr`azT`tiese  Íjv3-"egíngen  een  aantal  za.kefl  gescheiden  georganiseerd.

Voor  inlichtingen  kan  men  terecht  bij  het  sekretariaat  van  het  Kultureel  Front  Vlaan-
deren  {tussea  9.00  en  13.00  úur).
VZW  KUI.TUREEL  FRONT  VLAANDEREN   (vragen  naaï"   Agnes   Hollanders)

I]ange  Winkelstraat   32  .  ' 2000  Ant-we.[`p. en        t3l.   031.-324.606
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BARSTENS
{ENTRUM.de s(holengroep
DISHUS
DUBBELDwnRS
GENESIUS
GLTwee
KONSUMENTENTONEEL
MAt(US
NIEUWE  KOMEDIE
POPOK

SUPERTAMP

VO[KSTEATER
V®ORTZETTING
WEDERzllDS
WERK  in UITVOERING
BOTS ROODSHOW
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KRITIESE  FILMERS
VRllE  {IR{UIT

ADVERTENTIES
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27,28,29
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-OVERZI(HT:GROEPEN,THEMA,DOELGROEP

TmMA                                   DOELGROEP
Hieronder  volgt  een  overzicht  van  alle  teaterprodukties(vogr
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films  zie  blz.22              .Vertikaal  is  het  ingedeeld  per  tema  en
doelgroep .
Het  is  een  schema,een  hulpmiddel.Sommige  produkties  behan-
delen  meerdere  tema's  oí zijn  voor  verschi.llende  doelgroepen
geschikt.Kijk  daarorn  ook  naar  de  omschrijvingen van de  stuk-    .
ken  op  de  aangegeven  bladzijden.
Bij  twijíel  kan  een  teleíoontje  naar  het  gezelschap  duidelijk-
heíd  verschafíen.

'GROEP                      TTIEL                                                    Blz.

CENIRtJM                                     tJbu                                                                                          14     . I
Vakantie   '38

BARSTENS                               Zwijgen  is   goud                                                   14

Schoolvoer
DISKUS                            .      Ik  heb  níks   geda.ari                                          15

Cikus  Diskus
'

Ik  zeg  het  nu  hardop
Kernenergle 11

DUBBELDWARS                       Grijsheid.wijsheíd                                   .       16

Wat  doen  die  mussen...o
1_

GENESIUS                            lk  ben  jou  niet                                               16
•    Hersens  open  *oppen  dícht 11

Het  is  niet  toegestaan. . . .
Kinderstuk  (wertitel)

•

Ond.erwijsgtuk  (werktitel)
GLTWEE                                 Wërkloos  maar  niet  toezien                     17

Breekíjzers
KONSUMENT"TONEEI,       Natuurli5k   en  gezond                                     17

Meespeeltheater
MACctrs                                1)  Voor  straf        2)   Niks  te  doen       17/i8
NIEUWE  KOIEDIE              Zwarte   schapen                                               .18/19

La  vie  en.rose 11
Een  mand  vol  water I
Hier  wordt  niet  betaald
`Tegenvoeters

Vrouwen  (wertitel) 11
De  spektakelmaatschappij

POPoK                                 I)íverse  poppenkastspelen                        19
PROI.00G                            I)e  overval  op  het  pakhuis                      20/2i

De .Missvorming  van  mollie
Spiegeling
Geen  vingers, dan  gaan  we  vei.der
Wordt  wild  en  doe  mooie  dingen
Korter. werkenl
Gezondheidszor-g I

RATS                                         Waarom. daarDm                                                        22 11
ROODSHOW   BOTS                      ROODSHOW                                                                                  26

SA"R                               Eet  negt                                                 .     22/23 •1

Occupations
Klap 1.

St[PERTAIE                        Vítríool  &  Vaseline                                   23
VAT                                    Rock  around  the  prikklok                       24 '
VOIJffiTEATER                     Hier  wordt  niet  gesloopt                         24.

Paniekshow
VOORTZETTING                  Wij  zijn  vrouwen  en wij  veóhten        24/25 I

Siswe  Banzi  is  dood I
WEDERZIJI)S                       Al  zijn  we  kinderen                                     25

't  ls  niet  van  jou .

Popularikoek
WEK  IN  UITVOERING    Wa€  wou  je  nou                                                  25/26

't  Het  ergste  van.  't. ergste
111=
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'  seFiËdkEË]i i,5 jäaF HülEUFee!  Fr®nE
Chtstaan

Strijd!cultuur  is  niet   een  verschijnsel  van  de  la.a.tste   jaren.In  vroeger  eeuwen  al  ha.d
men  .ïitingsvormen  tegen  allerlei  vormen  van  onderdrukking;klaag-  en  strijdliederen,

pam.fletten,miiurkranten,wagenspelen,poppenkast, jongleurs   en  troubadours  enz.   enz.
Het  ..Ls   dan  ook   niet  verwonderlijk   dat   toen  ongeveer  10   jaar   geleden  een  opga.ng  in  de

kla.ssenstrijd  Plaats  .v.ond,dit  gepaard  ging  met  een  opbloei  in  de  strijdkultuur.
(Groepen)   kimstenaars  vroe`gen  zich  af :   ''Waar  zijn  we  in  vredesnaam  nee  bezig;voor  wie

produceren  we   eigenlijk?"
Het   ís  de  tijd  van  ''aktie-tomaat"   en  ''kimstenaars  voor  Vietnam''.In  die  tijd  oÍ.  kort
da.ar[ia,ko/{ie3i  kultu.iirproduceTende   groepen  als   de  Krit.iese  Filmers,Sater,Proloog,Vol-

harding,internationaie  Nieuwe Scène ,Vuile  Moag  e.d.   naar  voren.   ook  ontstaan  er  veie

jongerenceni:ragaktiegroepen,linkse  boekhandels   e.d.   die   deze  kultuur  gebruiken  en
verspreiden.

Qprichting Kultureel Front
ln  1974,toen  deze  kultuu`rbeweging  duídelijker  vorm  kreeg,werd  het  KultuLr.eel  Front
opgericht,met   de  bedoeling,de  strijd'-:ultiiur  te  st;eunen,i:e  bundelen,verder  te  ontwik-
kelen  en  te  verspreiden.
Er  werden  initiatieven  ontwíkkeld  om  elkaars  werk  te  bestuderen  en  te  bek.ritiserefl;
en  gezamenlijk  op  te  treden  naar  subsidíegevers.Er  werd  een  tíjdschrift  opgericht:
het  ''Kultureel  Front",en  regelmatig  studieweekends  georganiseerd.
Verschillende  g.roepen  in  de  samenleving  hebben  de  aí.gelopen   jaren  gebruik  gemaakt
v.a.n  strijdkultuu:?, denk  aan  scholieren, soldaten, vakbondsleden,buu`_rt;bewoners,mensen
in  de  gezondheidszorg  en  recentelijk  vrouwengroepen  enz..   Voor  velen  is  de  strijd-
kultuiir   een  van  de  weinige   ervaringen  die  men  sowieso  heeft  met  toneel,miiziek  of  iets
dergeli jks .
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In  het  verleden  zijn  diverse  demonstraties  en  gezamenlijke  aktíes  voor  het  behoul  en
voór  uitbreiding  van  de  strijdkiiltuur  gevoerd.Dí.t  is  momenteel  zelfs  weer  zeer  aktueel
omda.t   de  bezuinigingen  van  de  regeríng  onlangs,iu  `de  kunstsektor,met  name  de  strijd-
kultuur   tref±`e`ii..

Het  regelmatig  uítb-|.engen  va.n  een  gezamenlíjk  "repertoire-overzícht"  in  het
Kultureel  Front-níeuws  ís  een  vaJi  de   jongste  aktivíteí.ten  van  het  Kultureel  Frbnt.
Bij  het  uitkomen  va.n  dít  2e  nummer  will.en  we  even  stílstaan  bij  een  paar  ontwikkelin-

gen  in  de  strijdkultuur,die  met  name  voor  rneiJsen  en/of  groepen  díe  hísrvan  gebruik
rnaken  íïiteressant   zíjn.

Wat is Strijdkultuur? `

Allereerst  willen  we  het  'oegríp  strijdkultiJLur  íets  toelichte2i.
Stríjdkultuur  kiin  je  omschrijven  als  díe  kunstiliting.  die  het  bestaan  van  klassen,en
de   onderdlllJ1£king  van  vrouwen  onderkent-Zij  kiest   voor   de   arloeíde==-íl.3t i-è  loonafhanke-

1íjke)   klasse.En  tegen  de  patríarchale  onderdrukking   van  de  -v.T.`ú3ilw.Dezë  opstelling
wordt   door   de   inhoud   vaïl   .±e  kultu._rele   pr..Jdu.;:t3n   en   juíst   ook   doot.-   de  `{na=ij_,?Ï.-=,-Jaarop

daarmi3e    geweï?lci:    `jJi:ii'JÏL    ':;{) t    ii:. !-,ií,'  i`..'.:i..`..í.|sr.   .g;3`Ü.ï.a.cht.

St-f-.Lj{ï+LT.FLt-mr   is   dus   geen  stromí:ng  bimen  de"gewone"kultuur(al   furiktíoneert   zie  af  en

toe  als  zodaníg);stríjdkultuur  levert  krítíek  op  de  heersende  kult-|ïi;^  ÏLe  iL`  bestaande
onderdrukking  Versluíe-i-t   e.;i   iiit..oiiítí_qg.i-iis tand  li:)~|dt.Same-íigeT.ra+,  lcii.ü   je   zegge-.:i:
"S-:rií.lTú:'.iltuur  is  kunst  die  niet  afleidt  maaJr  beiJust  maakt,oproeLPLeL±±ES±±=±j±±

voor   socialísme   en  feminisme`'.

Begin perio de

vJa.b  ')ptra'±.ti   a.in  {1Í33p   iiDvatt--Lng  is  +"   z.g.   "klasse-standpú'_qt"   en  de  keuze  voor  dston-

drukten  daarbimen.Voora.i  de  eerste  jaren  vá  de  strijd.€iiitüur  was, dit  vaak  nadrukke-
1íjk  te  merken:in  allerlei  produkties  werd  deze  maatschapp31íjke  vísie  uit  de  d3eken

gedaan,soms  met  gebruikmaking  van  karikaturale  symbolen.Het  had  een  duídelijke  funktie
en  hield  ver'oand  met  de  herop'1evíng  van  de  maatschappelijke  strijd  die  op  alle  fronten
plaats  vorid.i)é  strijdkuituur  sioot  .hier'oij  aan  en  maakte  .er  deei  vari  uit.

mtwikkelingen

Het  ''strijdi:oneei  is  veranderd  en  de  maa.tschappij  is  niet;  fundamenteei  gewijzigd;éen
en  andei-  komt  uiteraard  tot  uitdrukking  in  de  temakeuze  en  vormgeving  van  de  strijd-
kultllu'_Í..

Enerzijds  vindt  er  een  Úerschuiving  plaats  naar  meer  strijd  en  aandacht  voor  de  direk-
te  eigen  sitílatie  Van  mensen,a_riderzijds  meer  strijd  voor  behoud  van  wat  in  tiefl  jaar
(en-1aflger) ' is  beüochten.
Ere  strijdkultü.ur  zou  haar  werk  n-iet  gcied  doën  als  ze  geen  oog  zou  hebben  voor  rleze
veranderingen.Ze   maa':=+,    i_mmer.s   .zelf   ïe€*  `-.ii.=   T.a.:i   `li.3:+:/.i   .....'Íj._.ii`F.1t3.`íngen;oo!c  binnen   de   groe-

pen  díe  strijdkultuur  maken  is  b.v.   de  aandacht  toeg?nomen  voor  het  ''persognlijke'',
zoals  dat  o.a.   door  de  vrouwenbeweging  op  gang  is  gebracht.Die  .opkomst  van  de   vrouwen-
beweging  heeft  ervoor  gezorgd  dat  de  doelstell.ingen  van  de  strijdkultuur  en  het  Kultu-
reel  .Front  zijn  uitgebreíd.Niet  zoals  in  de  beginjaren  all.een  maar  opkomen  voor  de,
antí-kapitalistiese  strijd,maar  ook  voor  de  anti-patria_rchale  strijd.Geen  socialisme
zonder   feminisme.Geen   f eminisme   zondei-   socialisme.Er  komen   `ia:.i  ook  si:..3e.is   ínee-;.`  irL``J--iiwen-

progra-i"ia's   en   de   r-.:jli)at:ri.],i:ie.íi   `i.7i   al.T.3   s+,iiT!c'Ken  worden   zo   goed  mogelíjk  vanuit   boverige-
noemde  opvatting  getoond.
Tegelijk  met  de  opkomst  van  de  vrouwenbeweging  is   er  ook  een  groeiende  belangstelling
en  aandacht  m.b.t.   homDstrijd.Ook  hierovei.  zijn  steeds  meer  programma's.Ook  de  homo-.
beweging  treedt  middels  m'Liziek  en  teater  naar  buiten  om  te  laten  zien  waar  ze  wíllen
staan.
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Er  wordt  schijnbaar  meer  aandacht  besteed  aan  specifieke  deelproblemen  oÍ.  aan  wat  er
individueel  met  men;en  gebem:.t.  Een  algemene  maatschappelijke  an-alyse  die  uitgangs-

punt  is  bij  het  maken  van  een  produktie,   wordt  niet  meer  persé  in  elk  produkt  in  zijn
geheei  getoondo  iiet  ziet  er  bovendien  naar  uit  dat  dé  mensen  die  strijdkuituur  mak`en,
door  de`  ervaringen  van  de  afgelopen  jaren  meer  inzicht  hebben  wat  betreft  de  positie
die  ze  zelí.  in  de  strijd  imemeno  Men  beÈ5eft  steeds  meer  da.t  mensen  in  ond.erdrukte  po-
sitíes  zèlf  aktief  moeten  worden  en  dat  daar  met  de  strijdkultuur  (niet  meer  ma.ar  ook
níet  minder  dan)   ondersteunend  aan  gewerkt  kan  wordeno
Overgens  zíjn. er  duidelijke  overeenkomsten  tussen  de   (strijd.)kultuur.;ektor  zelf  en  de
verschillende  maatschappelijke  sektoren  waar  op  dit  moment  strijd  wordt  geleverd,   tegen
afbraak  van  verwórven  rechten,   tegen  bezuinigingen  en  tegen  inkrimping  van  werkgelegen-
heid.(in  andere  artikelen  in  dit  nummer  wordt  hier  verder  op  ingegaan)o
De  afgelopen  jaren  zijn  ook  pedagogie'se  er+a±.ingen  opgedaari  die  het  werken  op  thema.
en/of  doelgroep  hebben  bevoï.derdo  De  mogelijk  heden  voor  zgno  voor-  en  nawerk  zijn  uit-

gebreíder  en  de  kans  dat  een  kultuï.eel  produkt  een  veranderende  werking  heeft`  op  het
bewustzijn  van  de  deelnemers  wordt  daaï.mee  vergrooto
Deze  verschuiving  heeft  bov'endien  het  voordeel  opgeleverd  dat  zaken  die  aan  de  orde
komen  beter  aansluiten bij  de  eigen  situatie  of  ervaringen  van  het  publieko  MenÈ5eïi.kun-
nen  daardoor  gemakkelijker  op  het  produkt  reagereno

Tegelijkertijd  is  naast  deze  tema-en  doelgroepgerichte  werkwijze  een. tendens  bij-groe-

pen  om  soms  naasi:  bovengenoemde  s`pecifieke  produkties  algemene  st;ukken  voor  een  breed
publíek  te  maken.Deze  produktíes  worde.ii  dan  vc>ornamelijk  gespeeld  ín   (.kleine)   schouw-
burgen  en  kulturele  ceiitra.Het  zal  duidelijk  zijn  dat  de  vorm-vernieuwingen  zich  hier-
bij  ook  het  duidelijkst  rianifesteren.

De  nog  steeds  toenemende  pluriformiteit  van  hei;  aanbod .zoals  híerboven  in  kort  bestek
beschreven.maakten .dat  ook  bij  uitdiepíflg  bímen  de `pro.dukties  de  door  sommigen  zo  ver-
afschuwde  symbolen  verdwenen.De  hernieuwde  belangstelling  voor  ''het  vak':  van  toneel,
filín  en  muziek  maken  lijkt  hiermee  verband.  te  houden.
De  laatste  tijd  wordt  er  hard  aari  geúerkt  om  de  {voor)oordelen  weg  te  úerken,alsof
strijdkultuur  geen kwali+,eit  heeft,saai  is  en  niet  leuk  kan  zíjn.

6

Samenvatting.
A.L  deze  ~`reranderingen  leiden  ertoe  dat  groepen  steeds  meer  een  eigen  gezicht  krijgen.
Je  zoú  kumen  zeggen  dat  de  stríjdkultuur  zich  steeds  duidelijker  profileert.Men  richt   .
zich  niet  mee`r  op  alles  en  iedereen,maar  maakt  keuzes  en  kazi  daardoor  e.en  beter  prodúkt
afleveren.Het  meest  is  dít  te  merken  aan  de  groeiende  belar}gsteilong  voor  het  politiek
teater  voor  kindereii.

Eeri    en  aïide-f  heeft  ook  tot  gevolg  dat  de  strijdkultuur  iets  minder  fiexibel  is.Men

kan  níet  z`omaar  op  elke  vraag  om  te  spelen  meer  reageren.Maar  dít  wordt  opgevangen. door
zgn.   aktieprogra.mma's  of  akts,die  de  diverse  groepen  regelmatíg  ontwikkeleïi®
Tot  slc>t  willen  we  nc>.g  vermelde.-.i  'dat   steeds  meer  mensen  of   groepen  zelf  toneel  of  mu-.

ziek  maken  om.voor  zichzelf  of  voo,r  hun  direkte  omgeving  duidelijk  te  maken waar   ze
staan  oÍ.  meè  bezig  zijn.Voc)ral  op  politíeke  maníí.estaties  en  bij  demonstraties  is  dit  .
te  merken  b.v.   aan  de  aaiiwez:.Lgheid   va.n  .o.v.   muziekgroepen  of  koren.

De  strijdkultuur  sluit  aan  bij  ontwikkelingen  die.  er  maatschappelijk  plaats  vinden.          ,
Ze  heeft  zich  uitgebreid  d.w.z.   verbreed  naar  meer  mensen  en  meer  tema's.Ze  is  mede
door  de  vrouwenbeweging  en  de  homostrijd  ver`rijkt  en  vervult  meer  da]:i  ook  een  belang-
rijke  funktie  voor  dié  mensen  die  opkomen  voor  een  samenieving  zonder  úitbuiting  en
onderdr.ukking.
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Haal' de StriEdkultuur 1984
Aan`  het  begín  va.J|  79/80   zag  het   er   voor   de   strijdkultuur   groepen  sombei-uit;.   Veel   3Ï.:)e-

pen   woi`de3i   .!``.)3   =it3ed,s   ní(3t   ge-5iiïi`3ídie*1   e,-:}.   ::3í.i3;i   p.!`:jj91.:t   en   i7.oorstel.1.í].igssubsídie``3   `7a.n

lageLB   `)v.ej..hede:i   af[ie:nèïi.    V-ieT   ge`-3:ib`s.idíe.grde   gJ:':jepen   d:...9ígde]i   .:.!i   ak-.iL,e   fi.ïa~icí3le   .o. ro~

bl3me.ii   t£   `Krj:ni3.ii..    Op   ba`ii.s    \7an   de   íJLoot..   CRM   en   lagere   o'Jei..hede:i   +,í)egezegde   sLibsidigs   was

he!   íiníiciópelij.;<:::    z]ndí3í.   i`;i-c:.rímioi:"   -v-jan   ?iki:.í ,r..Lte.:Lteïi   (_`€   mede`Júe}..ice./.s/sters   een   sluítende

begroting  in   te   dienen.   Dät  `oetekent  weer  dat  CRM  de  voorschotten  op   de  totale  su`osidie

niet   betaald,dus   níet   aaii   het    3i3id   i.r-?n   .íi,3t    3{3iz.]eil.   :;e.:<::jiit   1{`j:nr3.ii3    ínaat.`   gë].íj.'f=   ?jo.idcm   gel.1

7.ír,5e.[i.    I):ít    wai..3ïi   SA..T]I:R,    PR().i..00G,    '.ïE;`TÈ:SI.JS    en   WE±ii{    iii.UI [1r(jEJtlN(ä.

Om   zí.?h   over    deze    sir,  La`-,i.e    t`:   '!)e3...., de:..i   oi..gani5eet..de    de    'koimíc5`'3:_3   í3`i.i.`sí.diLe    .-j.:_ral-.i33Í.e`

eeïi   `r.3ï.gade£`í}.ig   7r)oÍ..    aJ_.l.:3   `Leden   i.ran   }iet   :..{Íiïti.i-t`eeTL   Fi.ont.    Op   deze    {Jefgadej?ílig   i.ver`l   dox

Kt..mme;..    '  b   lvlam.ieL-je   ee:ii   -:n.lLeídi:ig   gelit`udeii   t)-reLi   de   i7€|-£`wïa.chi:i;ige`ii   .±ie   gei3ul)§`idieerde   in-

stellingen  en  groepen  in   de   z.g.   vierde   sektor   de  komende  periode  kunnen  hebben.   Daar-
naast   zette   F10ríaan   I)iepenbrii:<:   {lë   .si+  iai;iLe   `ran   d-3   i)t;`7engemt3m'ïi3   `r.Leí.`   gi...3ë.pen   i.i=_bëen.

Van   deze    í.nlei.ii;.ige-{i   di'`u.:='+Ceti   tm   eë.i   Í.:ctr.te    ;Lnhc>-iid   a.f, daai^.Liaat3t   de    v.i-j{)rTj.iDp.Lge   :r`í.m}.:1iisies

van   de   v.eïigader.íng.

Waaromword€erbezuinigd?
'De   argumenten  die  worden  aangedrage'Li  om  bezuinigíngen  te  rechtvaardigen  verschil-

1en  nog.al.   Reden  waarom  deze   en  elke  regering  krísis   en  inflatie  proberen  in  te
dammeT  is  de   daling  va.n  de  winstvoet,   kapitaal  vernietiging  en  da.armee  gepaard

gaa.nde   daling  van  het  na.tiona.al  i.nkomen.   (Dat   zijn  alle   geproduseerde   goederen
en/of  diensten  uitgedruk.t  in  geld  of  marktwa.arde. )   Dat  nationaal  inkomen  wordt  ver
deeld  over  kapitaal,   arbeid  (lonen)   en  de  staat  die  een  aantal  zaken  verzorgt  zoals
bestuü`r,   de  zogenaamde  orde(p.olitie) ,   de   zogenaamde  veiligheid(leger) ,   -v-erkeer,   wo-

ningbouw,   on-derwijs   en  onderzoek,   welzijn,   kultuur  en  indirekt  de  sociale  uitkering.en.
Waarom   dat  nationaal  inkomen  op   dít  moment   daalt  wordi:  vaak   schimmig  beantwoord;   werk-

1ozen  díe  niet  willen  werkeh,   1onen  die  te  hoog  zijn,   werknemers  die  lui  zijn  etc.
Die  daling  heeft   echtéi  te  maken  met   de  wijze  waarop   de  produktie  van  goederen  en
diensten  is  georga.niseerd.   De  ica.pitalistiese  prodikt;ie  wijze  leidt  er  automa.ties  toe
dat  er  een.  grote  expansie  plaatsvindt  als  er  winstmogelijkheden  zíjn  of  lijken  te  zijn
Door  de  konkurentie  gaat  die  expansie  tever,   er  ontstaat  overproduktie,   waardooï`  men-

sen  worden  ontslagen,  ka.pitaalgoederen(machines  en  fabrieken)   teloor  gaan,  ka.pitaa.l
vlucht  optreedt  en  door  verhoogde  prijsstellingen  in  mor_opolistiese  sektoren  (olie)
die  afbraak  van  werkgelégenheid  em.  kapita.algoederen  weer  verder  aanzwengelen.   Na
iedere .expansie  volgt  een  krisis.   Het  v.erdelingsvraagstuk  van  de  nationale  koek  wordt   .
dan  nogal  een   akuut   probleem:  wat  krijgen  kapitaal,   staat  en  arbeiders  van  het  min-
dere  riog  i:er  best;eding.   Voorz.over  het  mindere  al  niei;  automaties  aan  delen  van  het
kapítaal  gaa.t  toebehoren.   Partijen  die  geen  politiek  voeren  om  de  huidige  kapita-
lístíse  produktie  wijze  te  ver.nietigen,   en  dat  zijn  alle  grot;e  partijen,     zullen  in
ied.er  geva.1  het  ka.pitaal  willen  versterk.en.   Er  zijn  wel  nuance  verschillen  in  de  mate
va.n  gerichte  steun  en.  voorwaarden  waaronder  steun  wordt  verleend.   Om  die  si:.eun;   subsi-
dies  aan  het  bedrijfsleven  te  kunnen  geven.moei:   er  bezuinigd  worden  r`p  de  lonen  en   `
sociaie  uitkeringen  aan  de  ene  kant  en  op  de  staatsuitgaven  aan  de  and€re  kant.
Bij  de  bezuinigingen  op  staatsuitga.ven  is  het  voor  het  bedrijfsleven  zeer  belangrijk
waárop  bezuinigd  wordt.  Dit  in  verband  met  hun  afzet  mai`kt,   die  natuurlijk  zo  niet
verder  aí.gebroken  moet  worden.   Daarom  wordt   er  zo  min  mogelijk  bezuinigd  op  woningbouw,

leger,en  iní`rastr.uktuur.  Een  regering  die  het  ka.pitaal  in  een  krisis  dus  te  hulp  wil
komen  bezuinigd  dus  op  onderwijs,   welzijnswerk  en  kultuur.
Van  iedere  partij  'die  de  kapitalistiese  produktie  van  goederen  en  diensten  niet  gron-
dig  wil  veranderenhebben  we  tijdens  een  ekonomiese  krisis           deze  t)ezuinigingen  te
verwacht en .
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Om  de  bezuinigingen  te  rechtvaardigen  aan  alle  mensen  die  het  treft,   is  een  ideologie-
se  bewerking  noodzakelijk.  Die  bewerking  is  evenals  de  krisis  al  een  aantal   ja.ren  aan
de  gang.   Het  is   een  onov.erzichtèlíjk  en  ingewikkeld  proces  waarin  het  kweken  van  angst
en  het' pushen  van  oude .ondemokratiese   en  mistieke   ideologieen  en  de  meest  banale  vormen
va.n  verstrooiing  een  rol  spelen.   In  dat  ideologies  ofí.ensieí.  past  ook   èen  ideologiese
en  soms  Í.eitelijke  onderdrukking  van  kulturele  en`  a.ndere  uitingen  van  verzet  tegen  de
bezuinígingspolitiek.

Cbwelkewijzewordterbezuinigd?
De  bezuinigingen  richten  zich  op  en  tegen  kulturele  instellingen,   de  individúele  kultu-
rele  werk(st,ers  en  op  en  tegen  het  aan  kulturéle  uitingen  deelnemende  publiek.
Op   dit  moment   zijri   er  globaal  acht-.manieren  van' bezuiniging   door  de  overheid  te  onder-

scheiden:

1)Normering  van  de  subsidiestijgingen  voor  kulturele  instellingen  oÍ)  een  zodanig  laag
nivo  dat  de  werkelijke  kostenstijgingen-niet  worden  bijgehouden.   Met  als  resultaat
over  een  aanta.l   jaren  gezi.en,   verlies  a.an  Werkgelegenheid,   vermíndei`ing  van  het  aan.-
bod,   verhoogde  kosten  voor  het  pubiiek.   Een  voorbeeid  hiervan  is   äe  SoT-nor.m  voor  het

.   toneel   die  de  laa.tste   jareri  3a/o  bed.roeg.   D.w.z.   bij   een  geldontwaar¢ing  van  6  á  7%
mochten  de  personeelsla.sten  met   1%  stijgen  en  de  materiele  last.en  4%,   over  de   gehele
begroting  die   samen  3%.   In  Let   seizoen  sO/81   wordt   dat   1%  op   de  personeelslasten  en
0  {É±]±±|  %  op  dé  materiele  |asten.  Bij  het  huidige  inflatie  pe]%enta.ge   dus  een  inkrim-

ping  van  minimaal   5%-'
``

2)Het  inkrimpen.van  het  aantal  vas.te  aí.b.eidsplaatsen  bíj  kulturele  instellingen.   (voór-
beeld:   Nieuwe  Komedie   1976  van  36  arbeidsplaatsen  naar  28)   of  door  het   inwisselen`van
besta.ande  gezelschappen  voor    tijdelijke  projek.ten  met  bij  voorkeur  slecht   geregelde
arbeidsvoorwaarden.   (voorúeeld:   GI.T  vervangen  voor  Genesíus   en  Werk` in  uítvoering  op
basis  van  het  minimum  loon,   de  Noorder  Compagnie  vervangen  voor  ad  hoc  produkties.     De.
"herstrukturering"  van  het  orkestbestel  neergelegd  in,de  orkestenbrief  van  juni  79  is

een  ingenieus  mengsel  van  beíde  bovengenoemde  mogelijkheden.

3,Beperkíng  van  de  experímenten  potten  op  .de  CRM_begrotíng.   Men  íá  kenneLíjk  bang  dat
te  veel  experimenten  zullen  slagen,dus  ook  door  zullen  willen  gaan.   Omdat  velen  nul
op  het  rekest  kregeri  bíj   een  aanvraag  verging  de  lust .ori  op  nieuw  aan  te  vragen.   Nu
wordt   er  gezegd  dat   er  zo  weinig  initiatieven  zijn  en  de  post  op  de  CRM-begroting  wel
omlaag  kan.

4)De.  verhoging  van   de. BTW  op   t,one`el-   en  muziekuitvoeringen  van   4%  naar   18%  díe  het .pu-

bliek  moet  opbrengen.
(

5)Kortingen  op   de  trends   èn  de  prijskompensa.tie,   waardoor  CRM  iagere  personeeisiasten
hoeft  te  subsidi.éren.

6)Stijging. van  de  af.t;edragen  sociale  lasten.   Aan  de  werkgeverskant   gaan  deze  afdrachten
ten  koste  van  andere  posten  op   de ibegroting.   Aan  werkïiemerskant  betekent  het   een  r.e-

eele  loonsverlagi.ng.

7)Via  diverse  rekentéchni@se.  truck,s 'worden  bezuinigingen  doorgevoerd.   Bijvoorbeeld  de .
.nu  door  CRM  voorgeschreven  nieuwe  berek.ening  van  het   deel  van  het   salaris  waarover  AOW-
kompensat;ie  wordt     gegeven,   maar  waarover  geen  trend  wordt  uitbetaald.

8)Het  indirekt  bev;rderen  van  de.  kommersialisering  van  de  kunsten  door  sponsorin.g  toe
te  staan  en  zelfs  té  bevorderen.   Hierdoor  wordt;  het  mogelijk  subsidies  indírekt  t.e  ver
minderen.   In  de  Úerte   dreigt   de  steun  va.n  éen  "sponsor"   een  argument  te  gaan  vormen
voor  de  beooi.deling  of  iets  nogwel  "maatschappelíjke  relevantie"  heeft.
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Toekomst

Pe  komende  periode-is  het  een  zaak  van  leverisbelang  dat   de  strijdkultuur  stellíng  gaat    .`
nemen  te-gen   deze-afbraak-en  zich  bezint   op   akt;ies.   Akties   die  wa~t  nu  reeds  is  l]e`reíkt,

--niet  i-a.at  afbreken..Maar  ook  akties   die  .zich  verbinden  me_t  ar]ti-=bezuinigings  akties         _
•in  het  onderwijs   en  in  het  welzijnswerk._  Zij   zútt,en  blijkbaar. in  het  zelfde  schuit;je

en   dreigen  ook'kind  van   deze  krisis.rekening  te  worden.     =

se.iioeá  79/8o-zullen  we--nog  overleven.   Minder  levendig,   maar  nog  níet   dorod.r  Dat `is=-o-:k

78/8o   is.ook.precíes   de  periode_`die  úe  hebben.  om  met   andere   sekt-oren     te  gaa.á  overleg-

gën  hoe  we-deze   gemeenschappelijke  problemen  het  hoofd   gaan  bieden.   Ook   gaan  overleggen
-met  oris  publiek.   Het  gaat.riíer  niei:  alleen  om  arbeidsplaatsen  maar  ook  om  hun  kuituur-

voorzieningen.      Het   ±s=vooräl   ook   daarom   dat  niet   zwijgend  toegezien  kan-worden=hoe--de
===-moeizaam  verworven  kulÈuurvoorzieningen  en   juist  pok  daarbínnen  de  strijdkult-uur  stel-
---selmat±g  de .ene  na  -de.,andere  poo-t  wordt   uitgetrokken.,   zodat   deze   overheíd  binnen  een

:   a.antal   jaren,   n_adat   ze   d,e  voorw&'arden  om  to.t   go_ede  produkten  te  kunnen  komenieerst  heeft
gesloopi:,   de .rest   van__de  subsidie  kan  intrekken.

De úitwerÈng Nu                                                                                                                          + -`
Zoa`is  Lboven  geschidert   gaan  bíj   de  huídíge   sub-sidienormen  de .groepen   e=r  per-ja-ar   áo'.p

` +  to-t-6%  iri   reeei-besteedbaar=g-eid-o-p   ach--teruit.   -Dát   de   anáe=e  repërtoíre   gezeischáp ----

.pen  dat  int-egenstellïng  tot -de  strijdkultuurgroepen  dat  Ïiog  niet-zo   direkt  merken  lígi=
aan  het   feit   dat   daar   jonge   goedkope  medewerkers   de  plaats  innemen  van`dure   oiL`idere  me-

dewerkers:(grotere   doorstroáing-dus.,   ook  hebben  deze   gezeischappen    nog  wat  rek  in  de

produktiekosten,.  die  nog  verder  omlaag  kunnen,   en  binnen  qe  bestaande  theatercircuíts
blijken  de.ínkomsten  verder  verhoogd=te  kunnen.worden.   Ook  de  repertoire`gezelschappen

zullen  ob  langere  ±ermijn   echter`in  dé  problemen  komen.    .

Veï`der  blijki:   de_oorspronke'líjk  zeer  lage  start  subsidie  vari  de  meest;e  Kultureel  Front       -

groepen .zeker. nu_ ze  steeds  basis  b-lijft  voor  een  subsidievaststelling  die  de  ínflatie. al     -
niet  bijhoudt  vooÍ'  Sater  en  Proloog  desastreus.`
I,e-vraag  ín  de  kop  van  dit  a-rtike|-"haa|t  de  strijdku|tuur  |98+"  begint  angstig  áktuee|
te  worden.

inmiddeis  is  voor  èenesius  en  Werk  ín  uitvoering  voor  dit  seizoen  het
De  noordeiijke  subsidi.énten  zijn  met   extra. geld  over   de  brug  gekomen.
nen  nu`starten  met  het  uitvoeren  van  e.en  meerjaren  plan.   Voor  wat  de
treft  voorlopig  echi:er  voor  dit  seizoen.   Sater  en  Proloog  hgbben  geen
bij   CRM  en  zullen  elk.jaar  met   ongeveer   een  ton  minder  moeten  draaien
hún  íngediende  minimale  begroting  noodzakelijk  is.`-.
Dat  betekent  verdere  verlaging  van  de  produktiekosten,   beperking  va.n
leíding  en  a`ndere  voor. `uitkopers  en  publiek  aanvullende  aktiv±teiten,
uitkoopsorimen:   een  `verschraling  van  het   aanbod.

gevaar  geweken.
De   groepen  kun--.

subsidi-énten  be-.

gehoor  gekregen
óan  op -grond  van

de  publieksbege-
verhoging  van  de

De  andere  gesubsidieerde  Kultureel  Front  groepen  worden  slechts  in  staa.i;  gesteld  hun
aktiviteiten  te  koitinueren,   aan  de  ongesubsidieerde  groeperi  is  meegede-eld--dat  voór-
1opig  niet  op   su.bsidie  behoeí.t   te  worden  gerekend. `
En  qat  alles  terwijl-  Mevrouw  de  Mínister  in  Í.ebruari  79  en  áaarna  bíj  herha|ing  heeft

•  beweerd  dat  zij  de`ac`hters`tand  situatie  bij  het  politi_ek  i;heater -wil  wegwerken.

•Er  wordt   de  sohijn=`gewekt   dat.het  met   de  subsidi.ér`ing  wei  meevait .--. De  werkeiijkheid  ech-

ter  is:   inkririping,   verschraling  van. het  aanbod,  kostenverhoging  bij  d_e  uitkope-rs.    -
Dat  is  voorlopig  de  balaris  vQor  79/80.
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staking & r-
-jdkm

Waar  zijn  de  politieke   toneelgroepen  nu  Nede-[.la.nd  zulke  woelige   tijden  meemaakt   aan
het  arbeidersfront,   vraagt  Jean  Paul  Bresser  zich  a.Í.  in  de  Volkskrant  van  29  september   .

de  havenstakinè  was  ne.b   ge.r)íroken  en  bij  shell  waren  'de  ar`beider.s  net  i'reer  aan  het  werk,.  ,
Jean  Paul  gaat.i`n  bovengenoemd  artilcel_  op  zijn  eigen  wijze  weer  eens  in  op  ontwikkelin-

ge`n  .v.an  de   st.rijdkultuur..   Niet   gehinderd  door   enige  kenni,s  van  zake'n. beweeï`t  hij   e`erst
da.t;.  de   stakillgeíl, ijl  R,)ti:e-L`dam. aa.n   de   S,trijdkultuur   groepen  Voór'bit   Zíj-n  éegaán.   Een

votjL``.)ï5É31d  ho.e   .i3i)1idEü.iteit  -waar   de   groepen  áltijd  vanuit   zijn  gegaan  is   verworden  tot

eer|  kreet.   ook  de  ontwikkeling.en  met  name  op  het`gèbied  van  de  vorm  zou  bij   a||e   groe-

pen  ,'3tagnei.en,   volgens  Jean .Paul.  Al  met  al  toönt  het  voor  J.P..   alweer  aan  dat  de  strijd-
kultuur  stervende,` i,5.

.  Deze  ktjriklusíe  heeft  J.P.   ook  nod.íg  vii`:)L-de  rest   van  het   artiï.<el,   waarin  hij  nota  bene
nog  voor   de  première   ,   dus   alweer  ni.e`'t   gehi.ndeï.``i  door   enige  kenJiis .over  aanpak  en  uít-

eindelijke  vormgeiring  door  Sater,   Het  Nest  bekommentarieert.
In  dit  artik,el  willen  we  -Lii.t}t  iiigaan  op  allè  verwarring  die  spreekt   iít  het  Vol±[skrant
artikel.   Slechts  éèn  aspekt  willen  we  eruit  lichten,   de  diskussie  o.ver.  de  vorm  en  keuzes
vóor  bepaald  repertoire   en  .;epaa.1de  p.iibl...ie.<sgroepen  lijkt  ons   een  d-iskussie  die  verder

gezet  moet  worden  op   de  si:udie  weekénden,   waarvoor  Jean  Pa-Lii  .maar`  úitgenodigt  moet  wor-
den.   In  dit  artikel  dus  alleen  een  bijdrage  over  stakingen  en  strijdkult:iuï...

Omdat  het  politiek  theater  zich  naast  de  algemenere  grote  produkties  zich  meer  en  meer
rícht  op   omschreven  pubi_iek.sgroepen   ,   is  heb  vaa£c  moeilLij*.  v``Jor  potentiële  uitkopers    .

en  gebruikers  om  goed  zicht  te  krijgen  óp  de  totale  funktie  en  bete'iceni,5'  die  dit  thea-
te:f  }£an  hebbeï+.   Dat   de  pl.aatsen  waar  opgetreden  wordt  vaak  moeilijker  voop  a:rideren  da]i

de  publíeksgroepen  befeikbaar  zijn  zal  niemand  bei;wisten.  Asl  tegeiiihri`;ht  tegèn.artiï{elen
zoaJ.,s  bo.\7.e:,i  .{)e`c3c'[ii_`e\7eii.   hèeft   de   i-edaktie   Disku.s   gevraagd  hoe  hun  kontakt   is   geweest

met   de  stakers  in  en  rondom  de  haven  in  september  en  c)ktober.   Zoäls  mísschien  bekend
speelt  dit  gezelschap  alleen  in  de ,Rijnmond  en  had-     du's  bij  uitstek  de  mogeiijkheid
om  de  rotterdamse  akties  te  ondersteunen..  .

Het  verslag  van  Diskus
Een  paa]f  dage.{i  nadat .de  i-otterd`an?se  slepers  en  hayénwerke.rs  in  stakíng  gingen  is  ip
R.oi:,terdari  een  ,éoiidariteitskomitee  met  de  stakers  opgericht.  Het  aiiereerste  waar  de

• stakers  behoefte  'aan  hadden  was  praktiese  solidari.teit.  Koffíeg  brood  en  soep  voor  de

posters  op  de  bedrijve?i.  Me~[ise'n  díe  affiches  plakten,   die  naar  de.  poort  gingen  o`m  te
]Laten  zien  dat  de  solidariteit  in  RotÈerdam  ook  echt  leefde.
Aan   dit  werk  heefi;  Diskus  aktíef  mee.gedaan.   In  deze  fase  van.  qe  strij.d  bestond  er    +
meer.  behc)ef+.e  aam  deze  praktiese  sol±dariteit  dan  aan  akteurs  die  stakers..riet  theater
lastig  vallen  Èervijl  zij  proberen  de  poort  dicht  te  houden.
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Tweede   en   derde  weeki

Daarnaasb  ble.ek  `?p   de  bijeeïikomsbeíi   `.rafl   de   sta'Lce`r,5   gi-:ji;e   bëhoefte   aai  muzii£ale   ()nde.L.-

s`t;euning.   ook  op  heb  'Afrikaanderpleín  hoef   je  geen  akt  te  spelen,   díe  verdwijnt  in  het
jiiets.   Met   de   múzi{=kf .-riiiatie   `ra:i  Dií3k`Li`cj   he'bbe=i  we   t)p   alle  belangrijke  momenten   díe   on-

dersteunende  funktie  vervuld.   We  hebben  gespeeld  op  het  Afrikaaidé:.-p:olein,   vt)or  -[iet  stai-
huis   (zie   foto)   tiijdeïiE;   de   dem3nstrat]..e   en  i.n  de   ''Kuip"   oij   ±e   ;reí-gadei-iig  cjveí.`  het   wel
:?f  .ïiiet   d3orzëtteri   :raji  de  .5taking.   O`ïize  iiiim]]iei-s  ''dertig  gulien  bleus",   de  "stakíngsroc-

ker''   efl  ?iet:   ''SVZ~líed"   2}íjii   gemee.íigiie:l   geworden   voor   de   sta't.cëï.s.    Zc`Ëeë:t-...zël.F.3   `.1:.ït   de

aT,i:tie-1eíding  over,''ons  huisorkest  Diskus"   begí)-q   tij  i)ï.-ai;3.ii..

Derde  en  vierde  week:

T.i   deze   .oerí`3de   .jJec`d   er   ín   de   wij`r=eïi   `.ran  Rottei.dam   s:)l_ída:fiteLtsavondeji  georganiseerd   .

doel   van   deze   avonden  was   iuformatie   te   geve-ii   (:```re-j.`   de   achtergrondeti  iran  he::  iï )-Í.ii'.Likt

en  het   ophalen  van  geid  voor   de   inmiddels   in   financi.éie   Ïiï_)od  i.ríj?ic.3i.j;id.3  .-|.i-beideL-s.
Voor   dez3e   avonden   heeft   Diskus   een   programHia   van   een   .iiuii   .i.ni3l_-[a`.ir   .ï.jfatoj:'-íf!.:`-.::.    We   1'ie.iií);3|`í

e:?i  beLi3taand  pri:]gramma   omgewerkt   tot   '`Haven  Cirkus   I)iskus'',.  een  .muzikaal   clo'mÉ`  i]t.`Ögram-
ma  met   daarin  a'icts  over`  de  i_ïihoud  van  het  konflikt,   de  rol  van  de  vakbon.d  en  een  eksklu-
síÉ}f   oioti.e<l.e.,i   ï.ral   i:ïe   t'I)ebi.81e   eenheid''.

„ActëuFs
steunden
staking„

Dit  programma  is   ook   ge{5peeT..`1  op   ee`;i   i'`3e`.jtairon. d  voor   de   stakers   en  in   een  iets  aangepa.s-

tg   v..Jr.n   op   de   Wille'iiskade   `.7T>..)r   de. `51epei-s.   Op   diie3elfde  kade   i.iadden   ook   al   P-folocig,   Boi;s,

R.K.   V.ei+1poeiDe.r.`.5  B.V.      en  verschillende  rotterda-mse  p.mkgroepen  gratis  uit-v-..ei_-inärel   :.rotJ`i-

de   slejpe.`.`s   eii  hun  gezinnen  gegeven.

Diskus  heeft  bínnen  de  strijdkultuur  bewegí]g  een  aktíe  op  gang  ge.t).facht  u.-a  eë:i  dag  sa-
laris  aan  de  .stakei.s  af  te  staan.   Een  a'.=i:ie  die  door  veel  gï.`oepen  is  oveï.genomen.   Een
week  later  hebben  we 'hetzelfde.gedt`a.an  v.Jor  de  slepe,t.`s.
We  schTijven  dit  niet  om  op  onze  borst  t-e  rammen,   maar  om  te  laten  zien  dat  de  solida-
riteít   ook  in  klinkende  munt   is   omgezet.   A11erlei   groepen  he-:)`oen  -/`a  de   .,,r]í)i-ste.-L-Linge`íi`   .

gekollekteeíld  om  de  Stakingskás.  te  Vullen.   ook  heefi:  Cineclut  vanaf  een  zeer  vroeg  sta-
dium  een  uitge't)reid  veï`-slag  vaji  de  staking  gemaakt.

Nadat  we  vorig  jaar  een  aamtal  3ptredens  v`)Íjr  de  stakers  'oij  het  openbaai.  vervoer  in
Roi:terdam  hadden  gegeven,   hebben  we  het  FNV  gemeld  dat  Diskus  bij  iedere  aktie  inzet-.
baar  is.  Dat  men  bij  het  FIW  èe:,,ei-d  dat  Disklls  bij  iedere  aktie  inzetbaar  is.   Dai,  ,nen
bij   de  Shell-si:a]úag  da.ar  geen  gebi.`.=:-L`;t  van  heef t  geinaaJ2[t   de  eerst;e  dagen  ligt  waar-
schijnlijk  aan  het.  feit  dat  c)ok  ätaken  hard  werken  is.  Poste-fl  ï`i_j  de  poori:.   je  íngra-
ven  vocir  de  mobiele  eenheid  hoort  daar  sinds  kort  in  Nederland  ook  bij.  Mensen  die  daar-
mee  bezig  zijn  hebben  niet  zoveel  behoefte  aan  akteuirs   di..Ï  hen   Ïro,:jLn   le   .¥'=]ei:e=i  l_iJpei.
Vandaar  dat  st.T:Ljdkultuurgroepen  niet  zomaar  akti.ege.Ll  naar  iede-fe  fabi.ie{spoai-t  rijden
waar  een  staking  wordt:  uitgevoc.hten.
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Poli    (` POppenspel
Naa.s.t.he.t  Kultureel  Frorit  Nieuws   geeí`i:  het  Kij.ltureel  Front  nog  een  bla.d  uit
dat  kortweg  KUI.TUREEli  FRONT  heet.   In  dit  blad     wordt   dieper   ingegaan  op   de
meer  theoretiese  achtergronden  van  de  strijdkultuur.   In  de  afgelopen  junimaand
verscheen  een  nummer   dat   geheel  gewijd  is  aan  het  poppenspel.   Niet  alleen  aa.n  het

poppenspel  van  nu  en   de   groe.pen  die   daar  nu  gebruik  van  maken,   ook  onderzocht   de
redaktie  van  het  blad  hoe  oud  het  politiek  poppenspel  al  was   en  ging  op  zoek  naar
de  resten  van  vroeger.   De  presen.tatie  van  dit  96  pagina's   dikke  nummer  ging  gepaard
met   twee  rekonstrukties  van  vroegere  poppenspelen.   Deze  spelen  werden  opgevoerd  in  ..
Utrecht   en  Antwerpen.   De  spelen  waren:

Jan`Klaasen  in  de  polit:iek.   Van  Albert  llabn  en  Sam  de  Wolf  uit   1911   en:

Peerke  in  de  hel.   Van  het  Pax  gezelschap  van  Árma.nd  Suls  uit  Vlaanderen  in  de  late  2
20er  jaren.
Peerke  in  de  hel,   werd  gerekonstrueerd  door  leden  van  het  Trojaanse  paard,   Ja.n
Kiaasen  in  de  poiitiek  door  Bert  Plagman  en  Dieneke  Nayë   die  de  poppe]i  manipuieerden

en  enkele  medewerkers   van  Proloog   die   de   st;emmen   en  muziek  verzorgden.
I)e  hier  afgedrukte  foto's  geven  zij  het  een  beperkte  impressie  van  de  rekonstrukties.
Het  poppenspel  nummer  is  nog  steeds  te  bestellen  bij  het  Kultureel  Front®

JAN  KLAASEN   IN   DE   POI.ITIEK.

PEERKE   IN  I)E   HEL.
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Ë#aäs
Het 'Ih.eatermuseum Herengracht  i68
te  Amsterdam  organiseert  van:
24  novemberl979   tot   en  met   9  maart   19§0

rieateropdeBrès
Een  tentoonstelling  over  het  vormingsthe-
a.ter  in  Nederland  en  Vla.anderen.
De  ontwikkeling  vanaf  Aktie  Tomaat  tot
vandaag  moeten  op  deze  tentoonstelling
aan   de   orde  komen.
Op  de  tentoonstelling  zelf  zijn  dekors,
kostuums,   rekwisieten,   foto's  en  aí.fiches
te  zien  die  bij   elkaar  een  beeld  geven  va]i
de  ontwikkeling,   subsidiestrijd  en  groei
van  het  vormingsthea.ter  in  Nederland.
Daar.naast  geluids-   en  video-  banden  ge-
draaid.
IHEATER   OP   DE   BRES.    Ook   een   UITGAVE.

Pegelijk  met  de  tentoonst;elling  verschíjnt
een  speciale  uitgave  bij  ESPEE  met   een  over-
zicht  van  de  stand  vari  zaken  binnen  het  vor-
mingstheater.   Ilet  boek  bevat  artikelen  van  .
de  deelnemeride  groepen,   geíllustreerd  met

foto's  va.n  recente  produkties.
Be].ajigríjkste  onderdeel  van  het  boek  is   een
omvangrijke  serie  artikelen  en  beschouwingen:

.riet  ontst.aan  va.n  het  vormingsthea.ter.

artikelen  door  Andrè  Rutten  en  Jan  Smeets.
e  aktíe  Tomaat.   Door  Paul  Binnerts.

Kíndertheater.   Gemma  van  Zeventer   (genesius)
Vrouwentheater.  Lieke  van  Duin. (toneel  teatraal)
Flikkertheater.   Joop  Keesmaa.t.
Verder  nog  Max  Arian. over  nieuwe   spelbena-

deringen,  Bart  Dieho  over  het  maken  van  vor-
minèsthea-ter   en  een  intervieuw  met  wim  Meeu-
wissen  direkteur  Theaterschool  over  de  pro-
blematiek  Theateropleiding-  politiek  tóneel.
Vana.f  23  november  verkrijgbaar  bij  het
Theatermuseuin,   de  linkse  boekhandels  en  via
de  bestelbon.

MUZIEKGROEPENLKOREN
WERKTUIG,    FEM-SOC   KOOR   "BREEKUIT]" ,VECHTORKEST

ZIJWAART`S   zíjn  muzíekgroepen   en  koren   dié

zijn  aa.ngesloten  bij  het  Kultureel  Front.
In  de  strijdkultuur  zijn  vele  van  dít  soort
groepen  aktief .   Sommigen  bestaan  al  heel
erg  lanè   (Morgenrood:  R,dam  al  meer   dan  50

jaar..),   anderen  bestaan  pas  of  treden  in-
cidenteel  op.   De  meesten  van  deze  muziek-

groepen .en  koren  zijn  aa.ngesloten  bij  het
I.a.ndelijk  Overleg  Progressieve  Koren. . Dit

overleg  bundelt.  de  gezamenlijke  aktivitei-
ten  van  deze   groepen.   Voor  meer  ínformatie
kun  je  kontakt  opnemen  met  het  sekretari-
aat  van  het  Landelijk  Overleg  Progressieve
Koren  p/a   :

Jea]ne   Bossers                 of:

Moleni7.1ic.t   q.2                     Fríts   HeijmF^ns

Rctteï`d.am                                 _inst e...daH.

te]..   010-3>_5388                 te:io.   020-2?>87n2.

Of  neeh  rechtstreeks  kontakt  op  met  een

groep  in  de  stad  of  streek  waar   je  woont.
In  het  Kultureel  Front  Nieuws  no:1  hebben
we  een  uitgebreide  lijst  met  namen  en  adi`es-
sen  opgenomen.

vmspREiDms    RASA.Posjct
De  doelstelling  van  de  strijdkultuur  pi.o-
ducenten/s  sluiten  aan  oi  gaan  samen  met
de  doelstellingen  van  allerlei  organisa-
ties,  instellingen  of  aktiegroepen,  etc.
Het  is  daarom  van  belang  dat  vertegenwóor-
digers/sters  van  deze  organisaties,  samen
me*   de  producerende  groepen  in  één  orga-
nisatie  zitten.          Tot. nu  toe  maken  al-
leen  Posjet  en  Rasa  officíeel  deel  uit  van
.het  Kuli;ureel  Front.
Daarom  roepen  we  al  die  centra,  instellin-
gen  e.d.  op  di.e  de  vertegenwoordiging  van
deze  tak  in  het  Kultureel  Front  mee  wil-
1en  uitbouwen  eens  kontakt  op  te  nemen  met
het  sekretariaat,   of  bel  eens  RASA.
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BARÍ
P/a   F.-É9.n'`:    -Po.'i-hiJf         .    of      FLr.'it,`3   B€.ars

v.'ír`scïiot3rd:ief   .57.f„               Osse'rjganä.1T,

Gro:1 ii.L£..cm.                                            Eet.Ir llirl.

+,el.    05í)   --!282.i`'i                     bel.    05959   --677

B,^.R+STEtïs        :L,fï    e{:iïi    `Ta.::iai_-.ei..i-f    -Jo rmí.ngL3.Loi-íóel-

É;`rQeri   uit   Gi.oTiinger.   die   di.ie    á.fia-r.   geied:=rL

als   .'.T.riet`..`1g.rcjep   Zi]icl`?].`i.`ik   Afrik?.   |s   oi?ge.-

r.Í.r`',ht.    Iri   dezci  .drïe   jaiÈ:.L.   hfíeft   .7,ij    t3.e   pri.i-.

duici;Í.e   "Z|'ijge:i.í   is   gi-)udt',    wt.1..r`-.e   Zu,íd   Afri..

ka   tcjt   c;rLd...rweri`   r.eeí.1j:    zo'ri   75   keeT   ge~

sïe€,1d.    Oolc   is   i.ii..,    ()..idF.nks   sub.c]-di.ep<_`T.ike~

1en,    ''.SÍücjolvoert`   g€rt.í.sd.

ZWUGENISGOUD#

BABSTENS   i3robe€.Ï.b   i.i   dL:.t   st.uk   a,:tr.   tr=    8`ev+`r+

tlzt   í!.parLhe.i.{1   et?ri   è-,iilere   ocinz„aal-`   heei-:+,.    De

tegensteJ_lirLS.e.í.í. t.`issen   b.'.€ánk   eii   zí^r:ii`t   ver~

hiJ,llc..|   di,`i;   hët,   in   .?ií;.itl   AÍ.rï]Í`:a      om   d.=zjelfcle

+,egeris i:eiií.r,.g   i;usse.ri,   a,.^i'^i   eii   riák   ga.ai;   €3.1É!

Í.rL   de   ontin/;ikkt?1íïi.gsT`1ande.i.:    én   zr.6ilfë   .de   geT

:lndusi=_riali,seeró.e   landen..

Piibiiek:    c`cho] -J.eï.en   en   Ïm.ïn-ífsLc{t;a.tií!Ï;'e-

z c) ek e r s .
Kt?ní:aÈi:'pe].so()n=   Frit,.3   Baa]~,'5.

SCHOOLVOER..#

PH4RÁ5"N,S    gac+|.t   in   di..t   ,cjtul.`:   u.Lt   -j`ar`.   eeii,

`,'oor   d€`   schí)lie.reTi,    hei.i;e:.it`.ac-|r    ,=`cli.oúlh.t::Ï]--

flikt.    D€Lat?.n:,.   .i.,rt):Lldt:   ,t;1:a.pje    v.t)c.r   stapje   gti-

-protec:rd  n`3.   t.,e   g€í.arl   wa,t   nu   dc.   `\ierk(i.i_.iáke

corz,aaJ<   i.=.   i.ran  l`.e+Ï   koT.flikt,    ei-L   hoe   deze

OQrza.3k    TU`Je88,ï!1-.Cm cm    'L<: aïl,1^l{).:rcie.]1.

Publiiek:    scho]..ie.^t)n   -vrarú  hei:   \;i:)ortè"3mzát   o:i.~

d.3i.Wij,.5,     V.aï:.í].f   Cfi.    15    jaaLr.

Kíjri.taktlof`-,'.-stjcj£i:`    Fi.aíik   I'ci+,]3of .

{ENTRUM
de S€holehgroep ;
i.eidsek.áde   90,

Amsterdam.        t-`el.   020-247359

VAKANTIE ig38Ë
•,         `.-               ,                      :

Een  vakantie   op .de. Kraftr  du-rch  Fr`eude   ten

tijde  van  het`  naz.ir?gime  -
PublieÉ:     Jongeren  van  15   jaar  en  ouder

UBU     Ízz-c/ofo/

Pa   TJbu   en  .m_a   Ubïi,e.x  n`cinaï`cLen  i7an  Aragone

zijn   clocir   de   Sïjanjaar`.1(.jii  ve-f :aagd®Ze   vluc±,."

ten   en  .`J/or.den   opgenomeïi_   aan  het   hof  van  Po].en
•Ma  Ubu  zet  haar   echtgenoot  aa.n  koning

Wenceslaus  te  vermoorden`.en  de  kroon  vam

;.Polen  op  zijn  eigen  hoofd  te  plaatseno
Geholpen  door  zijn  vrouw  en  de  legeraan-

•   voerder  vermoordt  Ubu  koning  Wenceslaus.

Hij  regeert  volgens  dit  systeem:   ' 'Ik  heb
het  ka.binet  even  gewijzigdoEn  ik  heb  in
de  krant  laten  zetten  da.t  a.11e  belastingen
tweemaal  betaald  moeten  worden  en  andere
nog  nader  te  bepalen  belastingen  driemaalo

Ubu  is  een  wrede  kar.ikatuur  van  een  domme
zelí.zuchtige   'bour.geois'   gezíen  door  de

genadeloze   ogen-van  een  schooljongeno
•   Ubu  is  de   afschrikwekkende  inka.rnatie  van

alles  wat  laf ,   dom,  plomp  en  grof  is  in
de  menselijke  natuuro   Hij  moordt  en  ma]:.telt.
zijn  wreedhei¢  is  gre.nzeloos,tenslotte  wordt
h.íj  uit  het  land  verjaagdo

`.   Pubiiek:          Jongeren  van  de   brugkiássen

Techniek:       Speelvlak  6  x  6  meter  en  extra
ruimtes  voor  nagesprek.

Kosten:             In  overleg

Tijdsduur:     3  uur  inkl.   opbouwtijd   en

nagesprek.

j;t.'Mci.rinfomatierielovcrin KF.Nicuws no. l te bcstellen doorstortingvan f.2,50    op gironumrner 4050943 K.F.Utrecht.
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DISKUS
Za.agmolendrift   11   b

Rotterd-am        tei.010-669011

*
IK HEB NIETS GEDAAN
Een  produktie  over  repressie,   dr`e.iging

van  de  politíestaat  en  kriminaliteit.

CIRKUS DISKUS                              . Ízí.tt/oío/.

Een  programma  verzorgd   door   de  muzikale

klowns   va.n  Diskus   in  samenwerking  met   de
•organisatie  die  de  voorstelling  aanvraagt.

De  bijdrage  van  de  aanvragende  orgaiiisatie
kan  bestaan  uit  een  kabaretgroep  uit  de
wijk   een  akkordeonsduo,   iema.nd  die   ge-

dichten  voorleest  of  iema.nd  van  een  aktie-

groep   die  in  de  piste  probeert  de  aanwezi-
gen  te  mobiliseren.   Diskus  omlijst   deze
aktiviteiten  met  muziek  en  een  aantal  po-
1itieke  klownsak.ts,   van  het  woonprobleem
tot   en  met   de  neutronenbom.   En   als   de

mogelijkheid  er  is  wordt   soms   een  akt   ge-
maakt  die  specif.iek  betrekking  heef t  op
de  wíjk  of   de  omstandigheden  waarin  gespeeld
wordt.   Een  uitgebreíd  voorgesprek  is  van-
zelfsprekend  noodzakelijk.   publieksgroep;
aanwezigen  op  vergaderingen,   manií.estáties
buurtaktiviteiten  e.d.

Techniek:  Rond  speelvlak  van  minimaal

6   m.    doorsnee,   hoogte   2,5   m.   2   x   16   Am

IK ZEG HET NU HARDOP
IK   ZEG  HET   NU   HARDOP!    is   het.programma  van

de  vrouwen  var_`_  Diskus  voor  de  vrouwen  in

de  Rijnmond.  het  stuk  bestaat  uit  een  a.an-
tal  korte  scenes  die  aí.gewisseld  worden
met   diskussieo   Er  ís  voor  deze  opzet  geko-
zen  om  iedereen  de   g.elegenheid  te  geven
direkt  op  de  scenes  te  la.ten  reageren.
In  de   scenes  behandelen  we  de  volgende   on-
derwerpen:

De  invloed  van  reklame   op  vrouweni
Wat   gebeurt  er  als   een  vrouw  een  weekend
weg  gaato(met   haarzelf  en  haar  omgeving);
Hoe  zit  het  met  díë  gelijke  kansen  bij  een
sollicitatiei    .
Een  meespeelscene   over   de  moeilijkheden

voor   een  getrouwde  vrouw  om  te   studeren;

Wat  ís   er  nu  werkelijk  veranderd  toaovo   de
seksualiteitg  kan  je  nu  zelf  wel  beslissen
over   je  eigen  lijí.o

Publiek: VOS   en  VIDOHgroepen,   vrouwenkaf fees
en  andere  min  oÍ.  meer  georganiseerde
vrouwen  groepen  ín  de  rijnmond   (maxo80

Techniek:  een  stopkontakt  220  Volt

Kemenergie (in voorbereiding)
waarin  Diskus  op  haar  maníer  een  bíjdrage
zal  1everen  a.an  de  brede  maatschappelijke
diskussie  over  dit  onderwerp.   Het   zal
waarschijnlijk  onbruikbaar  zijn  voor  de
atoomlobby.

Aksieprogramma's
Deze  programma's  worden  op   aanvraag  ge-

m`aakt   en  gespeeld.   De  funkt;ie  van  de  ak-

sieprogramma's   is  puur  ondersteunend  en
so-J.idariserend  bij  aktie's,   bij  aktie-
vergaderingen  en  bij  manií`estaties   e.d.
De   afge:Lopen  zes  maarLderi   is   ongeveer   |2

keer   gespeeld  met   een  zesta.l   qua  vorm.
en  inhoud  zeer  uii;eenlopende  programma'.s.
De  programma.'s   gingen  over  renova.i;ie,

gastarbeid,   wijkwelzijnsplanning  en  Be-
stek  81.

tekstuitgaven  van  vroegere  stukken   :
WANT   ROTTERDAM   MOET   GROEIEN   ROOIE   K00Ij

MH  VET'TE  LAPPEN  príjs   f.6,--p.   st.   OP

JE   GEZONDHEID.

IK   IIEB   NIETS   GEDAAN
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DUBB[ DWARS
p/a.  Marcel  Oosterwijk,
JOM.   Kemperstra.at   18,

Amsterdam.   tel.   020-866239.

` GRI]SmlD, WUsmlD*
Het   si;uk  handelt. o`7.er  het   tema  "1eeí.t;ijd"

en  heeft  als   doel  een  aanzèt  te  geven  tot
het  relativeren  van  dit  begrip

Publiek:   Leerling.en  van  de  vi.ifde  en  zes-
de  klas  basisschool

WAT DOEN DIE MUSSE.N
OP M'N KUSSEN

Drié  kinderen  zijn  om  verschiiiende

redenen  in  een  voor  hun  ongewone  situatíe
terechtgekomen.   Ze  wonen  geen  van  allen  bij
him  vader  en  moeder  thuis,   maar  bij   een
tante  die  er  nogal  uitzonderlijke  hobbies
op  na  houdt.
Dít  blijkt  heel  goed  te   gaan  maai.  wat   ge-
beurt  ei.  als  de  taïi.te  voÍ.r  e6n  tijdje  ver-
dwij_n.t   en   zij   ze].±`   een  ..iani:al  problemcn

ïïloelte]1   oplossen   ?

De  voè)rsteiiing  steit   een  aantai   viisiË3no.-f-

men   en   waa.i..den   t=.a..v.   woon-en   g'ezir.ssi.-

tuaties  en  de  zelfí5tandigheid.van  kíiidererl
hierbinnen  ter  diskussie. .

Publiek:  6  -i2  jaar
1

.Tech.niek:  Speelvlak  va]i  s  x  6  meter

KOsten:   Scholen,   K]Ïib-t3r.  buui:.thuize.t]   f.400,-
(+   spel]es{5en  f.600,--)   teaters   f.   750,-
Iijdsó.U.uï.   +   1   uui_`.

GENESIUS
Aquamarijnstráat  1
Groningen     Tel:   `1;.0-714.271

HETISNIETTOEGESTAANZICHBUTEN*
DE PÁDEN TE BEGEVEN

Ee:i   $3pel   over   de   be-

pei-.}..end.e   imi.rlc)eó.en   op   onze   seksualiteit;
door  .opvoeders   en   de   ''he,.ersende  moraal''.

Publiek:  Leeriingen  van  de  bovenbouw  van

het  üoortgezet   onderwijso(maxoloo)    .

16

IHRSENS OPEN, KOPPEN DICHT''   Íz,.c/ofo/

In   de:ze  voor.stellíng  staat   de  poí5itie   van

de  leerling  cent.Taal,   zi)wel  op  school  ais
€huiso

Publiek:   Leeriingen  voortgezet  onderwijsi

speciaal   L®BoOo    (maxo    100)

IKBENjoumT*
Speelse   situaties   over   (vooi.)-oc)rdeJ.er`.

biaaï`mee   k.i.Íió.e=rerL   elkaLar   te   lijf   gaan   en

oïrer  de  i]itolerantie   die  ''ander"   gedrag
OrJroept.

Publiek:  Mensen  van  9  tot   12  jaar.  (maxo   100)

NTEUwrK[NDERSTUK
(titel nog niet bekend)
Het  nieuwe   stu]Í:  over   'lschool   en  naar   school

gaa.n"  voor  kinderen  van  9  i;ot   12   jaa.r  komt
in  nTiaart   1980  uít.

Nadere   g.egevens   volge_ïi_.

NIEUWONDERWTSSTUK

(dtel nog niet bekend)

Tot  .nog   toe   speelden  we   oÏLze   jongeren-   en

kínderstukken  dikwijls   op  ouderavcj!iden,
docenter)corLferenties,   peda.gogische   acade-

mies,   1er.arenopleidingen  etc.
Wij  tvillen  nu  specíaal  hiervoor   een  vooi--
stelling  maken  ir.ët.  het   thema   "oride].i.w.ijs"
`.Íiaarirt   aandacht  word+,   gesch3nken  aan   de

positie  van  ouders   er`   (a.s.)   1eerkrachten-.
Be,schikbaar  aan  het   ei_Tid.  van  het  seizoeri

1979/1980.   Nade-i.e   gegevens   volgen.

Ji¢ Meèr infomatie hicrover in KF.Nicuws no.l te bestellen doorstortingvan f2,50    op.Sronummcr 4050943 KF.Utrcch..
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GLTwee
CaFuci.inengaii_g   6 ,

Mc-iastricht.   0+3-17764.

:*'.,
WERKLOOS MAARNIETTOEZIEN  -     .

Dit   sti.ik              geeft   informat.ie  ()veï.  ach-
t€.rg:c`onden   vai:L   werkloosheid,   hot3   dé.t   oi]t-

st.aat   en  geefi;   een  ricr.ting  va'o.  cFiicf;sizigèn

9.ar   waarover   wÍ.j  na  afloop   mei`;  het  put`liek

willen  pbaten

Publiek:  schoolverlaters,   wei.kloze  e]i
werkende   jongeren.  -

BHEKFZERS       Ízí-€/oÍo/

EREEKIJZERS   laat   a.an   de  hand  va]i   de   erva-

ríngen  van  eeq  meis.ie,   dat   iï-+  de  st,a.d  op
kamer.s   gaat  woneii,   zien  dat   jongeren  niet
veel  recht   hebben  op  eige]].  woonruimte,

zeker  niet .als  ze  geen  echtpaartje  vormen
en  geen.  gezinnet,je  willen  stichten.
Als   je  zelf  de  be.schikking  over   je  eigeii
leven  wilt  hebben.,   dan  heb   je  ín  deze
maatschappi.j   geen  rechi:  op   eigen  leefLnuimte
Het  enige  wat   je  nog  kunt  doen  is  --  kraken
Het   ver.haal   vari_  "BBEEKIJZERS''  kan   diene£

als  eeïi  aanleiding  voor  verschíllende  dis-
ku.ssies.   Over  3.ongerenhuisvesting,   over
de  anti~kraakwet,   over  ondErdrukking`  van

jongeren  in  ket  gezin  ma.ar  ook  ov'er  r.ela-
ties  en  stereotype  rolpatronen.

Pubïiek:   Jongereno

Techniek:  Speelvlak  5x6m  3m  hoc;g

3  groepen  van  220  Volt   16  Ampo

KONSUMENTEHTOMEEL
Geïiera=il  Foulkesweg  `1,

Wageníngen.   tel.  08370--11995          .

*
NATUURIJPKENGEZOND

Een  stuk  over  gezonde  voeding  en  de  konmercíe.

Pub.l.i.ek :   Úrouwenorganisaties,  politieke

groeperingen

NHUWE PLANNEN

Het  Konsumenteni;oneel e¥erimezriee-j..t   op
dit  moment  met  een  eígentijdse  vorm  van
het  forum  theater  zoals  ontwíkkelt  door
August;o  Boal.

De  onderwerpen  die  we  hierin  willen  gaan
behandeien  hebben  aliemäai  betrekkíng  op
kolportage  aan  de  deur  ,   zoals  ''vrouwen

party's  en  vertegenwoordigers  deur  aan
deur , ''

MA{{US
Rietveld  '+9
I)elft     tel.   015-122977

VOOR STRAF                Ízf-c/o;o/

Ee-i  toneelstuk  cver  spelen,   civer  de  baas.
zijn,   pesten  en  samen  naar  een  oplossing.
zQeken  als  grote  mensen  het  laai;ste  plekje
om  i:e  .spelen  irLpikken.
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NIKS TE DOEN
Twee  kinde:L.eti  in   een  oude  wijk  haïT.gen   ria

schooltijd  op  stra.at  r.ond.   In  de  buur.t
staat   eeii  hui,t3  :Leeg.   Slopen  is  ïiiei;   aïleen

].euk   ,maar  je  kur.t   er  ook  lekker  al  je
agr.ess-ie   vaï   dí3  ]iele   déig   in  kwij.t.   I)e   ramen

wor.den  irig`€gooid   en   ook   biï]nen   ]..n  het   huis

wordt   de  bot`è.1  kort   en  klein  geslagen.
Als   een  van  de  kinderen  ruE5ie  heeft  met   zijn
ouders  verstopt  het  zich  in  het  huis.  Het
huis  wordt  nu  nie`t  langer  meer  gesloopt
ma`ar  door  de  kinderen  ontdekt   als   een  eigen

plek.   Maa.r  kin.deren  hebberi  r]u   eenmaal   geen
recht  op   een  eigen  huis.   De  gemeente  wil
hetnhuis  slopen  en  de  kinderen  moeten  eruit
Z'on  huis  is  toch  veel  te  geva.arlijk  om  in
te  spelen  vinden  de  volwassenen.   De  kir+de-

ren  óenken  hier  anders  over.   Zij  willen  hun
plek  hóuden   desnoods  met   geweld.

Publiek:     Kínderen  van  s  tot  i3  jaa]:.  in  scho-
1en,buurthuizen  en  kleine  Thea.terso

Techniek:   Speelvlak  van  5X5me,ter.Duur  li  uur.

KOsten:        Nader  overeen  te  komen.

Uitgave   "Vertioclen  voor.  kinde..ren"   te  -c)es.t;el-

1en   door   ove'r'maltj.r.g  van   f.6,70   op   giro

+009898   t.n.v.   St.  Kleínteater  úoor  Kinde-
ï.€,`n  o.v.v.   "boekje"

HEDIE
Westduinweg  230

Den  Ïaa.8     070   -   5+710+/54-3202
;

zwARTEScmENË
De  geschiedenis  van  de  homoseksualiteit:
20  eeuwen  misverstand  en  diskriminatie.

LAVIEENROSÈ*
Diskrimina.tie  en  vooroordelen  tegen  de
homoseksueel  va.n  vandaa.g.

pub|iek:  scho|ierén  middeibaar  ondei-
wijs.   (maksimáal  200  personen®)

EEN MAND VOL WATER

1566:   de  vooravond  van  de   Ta.chtigjarige
Oorlog.  Tijl  Uilenspiegel  en  Nele  trekken
in  het  hongerjaar  door  de  Nederlanden.
Ze  vragen  de   opstandelingen:   "Vrijheid,

ja  -  maar  waa.rtoe,   voor  wie   en  hoe?"
Immers,   nog  voor  de  nieuwe  natie   geboren

is,   liggen  de  bela.ngen  al  ver  uiteen:
de   een  roept   om.godÉ;dienstvrijheid,   de
a.nder  om  Oranje  en  nationale  identiteit,
de  kooplieden  eisen  handelsvrijheid  en

*`Mcc.rinfomatiehieroverinK.F.Nieuwsno.1tebestellendoorstortingvanf2,50 op Èronuminer 4050943 KF.Utrccht.
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ruiken: Wínst;` het`gewone -voik  snakt  n.áa±
voedsel,   werk  en  recht.   Toch  zal  de  mo-
raa.l  van  de  nieuwe  heersende  klasse  de
ovérhand  kríjgen.
Schrijver   Otto  I)ijk  en  de  Nieuw_e  Komedie
hebben  de  historiese  gegevens  als  uit-
gangspunt   gekozen  om  duidelijk  te  maken
dat  verandering  en  vooruitga.ng    het  ge-
volg  zijn  van  de  kla.ssenstrijd.  Het
perspektief  van  ieder  politiek  stuk  is
die  verandering,  die  vooruitgang:  het  is
hooit  eeri  eindpunt.

P.ubliëk :`'.' Aigèrieen  pubiiek  in kièine  theaters.
-     . studenten  ,vakbonderi.én  poli-tieke

' kadeï.s.

Tecb.ri i e.k :.-Theatera]d;omodatie  Speelvlak  min:
8  X  smeber.  Duur  avondvullend.

Kosteri:      RiéhÈpria.s  f2ooo,-  (ekskio   i8%  BTw)

'\

ImRWORDTNETBETAALD(werktitel)-

Als  de  prijzen  va.n  levensmiddelén  weer
eens  Bestegen  zijn,  komt  een  groep  huis-
vrouwen  in  opstand.   Ze  doen  boodschappen

in  de  supermarkt  en  stellen  zelf  de
prijzen  vast:  het  nul-tarief g
Diefstal?  Burgerlijke  ongehoorzaamheid?
Eigenlijk  konden  `ze  níet  -anders.  Als  die
huisvrouwen  de  huishuur  willen  betalen,
hebben  ze  g.een  geld  voor  gas  en  licht;
áis  ze  nieuwe  kieren  úiiien  kopen,  hebben
ze  gee.n  geld  voor   eten.  Maar  hoe  moeten
de  vrouwen  het. uít.1eggen  aan  hun  mannen
die  vinden  dat `een  arbeider  zich  strikt
aan  de  Wet  moet  houden  om  de  bourgeoisie
niet  in  de  kaart.  te  spelen?
Via  eeri  aantal  absurd-komíese  belevenis-
sen,  waarbij  de  schrijver  Dario  Fo  ruim-
schoo.t`s  put  uit  heÈ  reservoir  van  volks-
thèater,.  klucht  en  slapstick,  weten  de
vrouwen  tenslotte. d'e  mamen  te  overtuigen.
Want  wat  betekent  deze  ''diefstal"  v`ergeL
leken.met  de  al  eeuweri  durende  diefstal
die  bezitters  plegen  ten  opzichte  vam
de  bezitslozen?  In  de  strijd  voor  een
rechtvaarqiger..  maatschappij  zal  je  er
nieb  aan  ontkomen  je  toevlucht  te  nemen
tot  búrgerlijke, ongehoorzaamheid  tegen  '.
de  machten  díe  deze  onrechtvaardige  maat-
sch,appíj  ín  étand  wíïïen  houden.

.,

Publiek:®   Bewoners  van  oude  volksbuur-
ten  en  moderne  woongetto`s.

.  -  Techniek:  Speelvlak  van  6x6  meter.

Kosten:  Richtpri.js  f  i.200,--(ekski.-i8%  BTW.)

TEGENVOETERS (werritel)
Wat  hebb-en  wi3  met,  die  Dei.deu  Wereld  te     -

makei].?  Wat  doen  we  er  aan  -  thuis  eíL  op
school?  Hoe  kimnen we,   zonder  overvallen
të  worden  door  machteloosheid,  m.eewerken
aán  de  verandering  van  deze  door  mensen

gewilde  historiese  ontwikkeling?
Dez.e  produktie,  waarin  een .gezin  hier
vergeleken  woi.dt  met  een  gezin  daar,
doet  in  de  eerste  plaats  een  beroep  op
de  jeugd,   omdat  die  in  de  nabije:toe-
komst  gedwongen  zal  zijn  aan  oplossingen
te  werken.

Publiek:     Scholieren  V.W.O.   (12-15  j.)
_\

Techniek: Speeiviak  van  6x6  meter.

Kosten:      Richtprijs  f  i.0`OO,--

."OUVWN(weffitel)

Een  stuk  over  vrouwen,  relaties.   emanci-

patie,  enz.
Ïry-.out -mei   1980

DESPEKTAiHLMAATSCIIAPPU(werkdtèl)

Een  programma  over  de  absurde  konsekwen-
ties  v.an  de  logika. úan  de  kapitalisti.ese
samenleving.   -
Try-out  tweede  helft  van  dit  seizoen.

POPOK
Duífstraat  38
Utrecht  030.-.  730552-

. Popok  staat  voór  politieke  poppenkast.  Ze
heeft  geen  echt  repertoii.e  maar  een  wís-
selend  programma  van  korúe  op  de  aktualiteit
inspelende  stukjes.  Fooi.  informatie  over
de  onderwerpen  die  gespeeld  worden  kan

`  kontakt  opgenomen  woi`den.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



PROLOOG
'

Wi]1emE3traat   72,

Eindhoven.   tel.   04ó-510236.

DEOVERVAiopHTPAKHusË
Een  prog.ramma  over  de   geschiedenis  van

de   16e   eeuw.   Geschreven  voor   mensen

va.naf  10   jaar.   Ook  voor  leerkrachten
en  ouders.

Publiek:  Mensen  vanaf  10  jaar

é?
DE MS S\VORMING VAN MOLLiE       Ízz.c/ofo/

Een  popshow   samen  met  -de  popgr.oep  Spiritus,

over  de  lévensloop  van  het  meísje  Mollie

en  haar  st,rijd  voor  zelfbeschikking.

Publiek:   Jongeien.

SPIEGELING

Een  vrouwenprogramma  voor   en   door   vróuwen,

over  vrouwenonderdrukking,   het   ge¢echt
daartegen  en  de  onder].inge  solidaríteit.

Publiek :  vrouwen  {in  vrouwengíoepen)

GEENVINGERS....DANGAANWEWRDER*
Een  diskussíèprogramma  over  q.et   onderwijs.

Publiek:      Mensen  weï`kzEiam  in  het,  onderwijs,

studenten  PoA„   hogere  klasse.n  vari
het  V.W.O.   en  veï`der   alle  mensen  díe
belangstelling  hebben  vc)or  heL  v\Íel
en  '`n,ree  van  mensen  in  het  oïiderwijso

*óRDWILDENDOEMöólEDINGEN

I)-e   gang,   -de   bende,   die   de  personeri.in  het

nieuwe  stuk  van  Proloog  vormen,`hebben  een
ding  gemeen:   agressie,   vitaliteit.
I)e  klasse-tegenstellingen,   of  loeter  het
resultaat  daarvan,   zijn  er  van  jongsaf
ingeslagen  bij  hen,   1etterlijk  in  de  prak-
tijk  van  het  werk.  in  het  gezin,   als  ideo-
1ogie,   op   È5chool.

Iedereen  heeft  zo  Wel  een  paar  stevige  builen
=  of   wonden   opgelopen.

A11een  zij  blijven  niet  lijdzaam  toeki.jken,
maar  slaan  terug.
Het  geweld  komt  altijd  van  de  tegeqstander.
Zij .willen  niet  verzanden  in  theologische    -
diskussíe  over  de  zin  van  geweld  of  .een

welles  -  níetes  lange  termijn  strategíe
disku5sie.
De  personen  zijn  van  de  straat  èn  het  ver-     _
lengde  daa,rvan,   he't  café.
I)aar  ontmoeten  ze   elkaar,   lever).  ze,   ont-
staaii  hun  aktiviteitem..   Van  het  onschuldige
handwerk  a.1s  winkeldieí.stallen,   dealen  .tot
kraken  (   een  barikroof  is  niet.  uitgesloten).
De  Rode   Jeugd' uit  Eindhoven   en   de  beweg'ing

van  de  Tweede.Juni  hebben  onze  verbeel-

díng  daarbíj   geholperL.
De  personen  leven  zoals   ''de  Bluest'.   Agressie
vitaliteit,   tederheid.

Publiek.:   Jongeren  die  bijeen  komen  waal.
•    daíi  ook.   KWJ  jcn8.eren.open. jongeren

centra,   georgan:.iseerde  scholíeren
en  verder  in  Schouwbuïigen .en  Rul-
burele  centrao

* 'Me(:r infomatie hierover in K.F.Nieuws no.1 te bestellen door storting`rap f2,50    oP girónummer 4050943 K.F.Utrech.t
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oKORTERWERKEN.(werktitel).
Centraal  thema  van  deze .produktie  wordt..de
verkorting  van  de  werkweek  als  eis  tegen
de  nog  steeds  toenemende  werkeloosheid..   De
bedoeling  is  dit  thema  z.o  uit  te  werken  zo
dat  het  niet  alleen  ínteressant  is  voor
aktieve  Vakbondsleden,   maar  juií5t  óok  voor
anderen  die  op  een  of  andere  manier  te  ma-
ken  hebben  met  de  wei`keloosheíd  of  geïnte-
resseerd  Zijn  in  dit  onderwerp.
Een  produktie  die  onder  andere  ingaat  op
hoe  die  werkweek  dan   t;e  verkorten,   en  op
wiens  k.ost'eü.   Vrouwengro.epen  binnen  de
•bond  eisen  35  uur  ín  vijf  dagen.van  7  uren.

Op  vele. vakbondsvergaderingen  is  gepleit
voor  het  behoud  van  loon  bij  arbeidstijd-
verkortíng.  .Do.or
even  enthougía.st

top  is  daar  niet  altijd
ger.eageerd.

Ook  blijken  op  veï`schíllende  punten  belan-

gen  van  leden .ook  verschillend  te  zijn,
voortkomend  uit  hun  maai:schappelijke  posi-
ties.   In-ons  stuk  moet  naar.  voren  komen
dat  ieden  zowèi  verschiiiende  ais  gezameni
lijke  belangen  hebben.   Echter  zonder  dat
dit  de  strijd  die  door  de  bond  gevoerd  moet
wo.rden  onduídelijker  maakt,   of  zelfs  onder
sneeuwt .
Beschikbaar  vanaf  half  januarí.

GEZOPDHEIDSZORG(Wcrritei)

Iedereen  heeft  weJ.  op  de  een  of  andere  ma-
nier  te  makèn  met  de  gezondhéidszorg  in  Ne-
deí.1and.   De  meesten  van  ons  als  konsument

gewild,   soms  ook  ongewild  als  patient.
Juíst .dan  blijkt  de  afhankelíjkheid  aan
een  instituut .waar  de  "geneesmiddelen''-
industrie  en  specíalisten  aan  de  touwtjes

..trekken  en  winst  makèn  inzet  is   geworden
ínplaats  vari  beter  maken.

•  Werken  in  de  gez'ondheíds.zorg  betekent  in-

geschakeld  worden. in .een  uiterst  hierarchies
opgezet  bedrijf,   dgtc zo  efficíent  riogelijk
arbeidskrachten  oplapt.  Waarin  ook .de  men-
sen  die  direkt  kontakt  hebben  met  de  .patient;
het  minst  te  zeggen  hebben.`

.Ook. de  onderdrukking  van  de  vrouw  reprodu-
ceert  zich  wel  heel  duídelijk  in  de  gezond-
heidszorg.-  Als  werkneemster.  en  ais  pati.énte.
Beschikbaar  vanaf  februarí  1980.

J

AKTbs    `

I`íaast  de  hiervoor  vermelde  produkties  maakt  `
Proloog  ook  kori:e   akts    om  akties  te.steu-
nen  en  o`nze  solídariteit  te  tonen.
Op  dit  moment  is  beschikbaar:
INI.EVERmAAN.  Een  akt  over  de`  bezuinigingen
op  welzijnswerk,  ónderwi.js  en  kultuur.

\
STAKINGS-AKT, .Deze  akt  schreven  en  speelden
we  voor  de  havenstakers.  .

UITGAVEN:

De  hieronder vermeldeuitgaven  gemerkt  met  een
*  worden  uitgegeven  door  de  auteursverenigrig

Prolo.og.   Adres:  Auteursver.  Prolóog

p/a  Willemstraat  72
5616  GG  Eíndhoven.

bank   :  Rabo  bamk  't  llofke
nr.   18.82.+7.882

•.   t.n.v.   J  de  Rooy  Groes  9  Ehv.

Giro  v/d  bánk  li.97.46.7
''De  overval  op  het  pakhuisï  tekstJ±4,50  *

Brosjure  voor  ond.  kader                 j:7,50
Strip,  met  verhaal  v/h  stuk          j:3,-
Bouwplaat ,         v/h  dekor                  fo, 50

"Spiegeling"             tekst                     j:+,50  *
"Víngers  ''                  tekst                      J!4.50  *
"D.e  missvorming  van  mollie"     E.P.j'5,-     *

VAN   OUD   REPERTOIRE   NOG BESCHIKBAAR :

''Vrouwen  aJ.s  het  aan  ons  ligt"

B-rosjure
EoP.

Tekst  ..
"Onderwijs  een  onvoldoende"

f2,.-
*

f5.-
J4,50'    *

een  produktie  voor.S`A  en  PA,tekstJ4,50   *
broschure                                              -     fí+.-

''0  wat  een  ïand.wat  een  leven''

een  proquktie  .over  buurtstrijd  en  renovatie
tekst                                                              j!.4,50      *

''Met  je  rianden  in  je  zakken"

een  produktie  over  jeugdwei.kloosheid.   .
tekst                                                      /4,50     *
brosjure  {voor.W.J.)                           fl,-

• ''Scholieren  verzet3.e"

een  programma  over  school  en  maatschappij.  `
tekst                                                   f3, -       *

''Maak  van  je`hamd  een  vuist"

~een  produktie  over  het  leger.
teksi:                                                            f3,-*  -
Houdt .den  díef''. over  werkeloosheid
tekst                                                    f3,-    *

1,Verder  is  er  nog  de  brosjure  ''Politie`k  spel
.  prijs  J'7)50
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ls
Pauwstraat  i3a
Utrecht     lel:030-31+j04

WAAROM? DAAROM !           Ízz.c/oÍo/

Het  toneelstuk  speelt  zich  af  op  een

grote   campingoEen  drukke   camping,waar
iedereen  zich  in  het  weekeinde  probeert
te  onttrekken  aan  de  dagelijkse  beslom-
meringen  en  de  drukte  van  de   stad.
A11es  kan,alles  mag,het  lijkt  wel  vakantie.
Dat  wil  zeggen  ogenschijnlijk,want  een
camping  herbergt  veel  mensen  op  een  klein
oppervlak  en  een  tent  en  een  caravan  is
toch  ma.ar  behelpen.
Net  als  thuisgmaar  nog  extremer  zit   je
elkaar  letterlijk  en  Í.iguurlijk  in  de  weg.
Onvermijdelijk  on.tstaan  er  koní.1ikten:boze
buurlui, geirriteerde  ouders,bestrafí.ende
kampbehe-erders.

Ten  einde  raad  worden  volwassenen  kwaad  en
treden  met  harde  ha.nd  op.`  De  kinderen  trek:-
ken  uiteindelijk  aan  het  kortste  eind.Zij
reageren  ook  hi±n  a.gressie   af .

Publiek:    Kinderen  van  6  t/m  12  jaar

Techníek:Speeloppervlak  van  6x5x3,5  m  en
3   gescheí`den  stroomkringen. van
min.   16   amp.

Kosten:      Scholen,  klub-  en  buurt-huízeïi:
In  Utrecht  J=300,-per  projekt.

(=voorstellirig++  begeleiding)
Buiten  Utrecht  f500,-  P.P.

(excl.   reískosten)
Theaters  j'800,-per  voorstellíng.

'2Z

SATER      Íz„/a„
Blankenstraa.t  78

1018   SK.,Amsterdam   020   -   2+1887/253010

IHT NEST
Sate-r  heef.t  nog  r+iet   ee.rder   een  al   geschi-e-
ven  stij+.   g€t`,peeld.   We   imï)roviseerde:``L   eii   ga-

iv-.en  schrijfopdrac'`;iten.

D.ás   Nest.   va.n   de   cl.uítse   sc`Í]..r.ijver   Kroetz    .

dc>o:L'TijL.eek.t    ÍJeze   tii-aditi€.!.    Waarom?   Eeïi.   i7a.n

t-1e   ciitgcLi..g{;pü-n.terï   van   Sa.t;er   i:3   altijd   ge-

T„re-`..3t   i]ï/i   riieí;   aJ.1een   in   politíel€   maar   ook

ii-.   arti€;t.ielc   cp7,icri_t   veï.._r,íeu"tei!.!3.   te   v\ïer-ke-ti.,

JÏ.j>ii3t   voor   d]..e   a.r+,Í.t`t:i eke   ve.rnie.u\.íiiige.`.i

z,ijn   -LFipulse}i   -v-an   1;`iiit,eïiaf   rodig..   De

k].-acht  vaï}  Sat,er  i,s   dë,   iti  de  lorjp   dei.   ja-

r.en.,   o-tT¥.T-i.kkelde   eigeri   stijl.   Maar   díe

sti:.1   moet,e_r?.   i`..``'ij   `íoortd.L-[reï]d   op   de   proef

sbelleïi.   Arader.s  wordt  het  voor   de  akteü.rs

ei-i   ,r.egiF„€e-Jir:   ''di.t   kunr].en   iua"   erï   vco_r   .rLet

pu.bli.ehL :    ''d.a.t   k£3nner.   '`,`Je`'.

Techniek:   theaberakkom..jdatie,
£;peeli.rläk:   8   x   s   m.

Kcisten:         je   l..r:C.O,-(ek.skl.18%  BTW).

OCCUPATIONS

b.eet.  het   t:weede   stuk  i,-rat  Sai;er   dit  seizoen

zal   spele-n.   Et`n   eiigels   t`,t-Ú7`^:,    gesch.-c'even

cloo'i.   T}tevoïi   G`L.íf`fíbhs`+    ''Eoe   kE:L-i`i   íemand    v.an

een  1{olle.ktief  houden  als  hij   _ii_iet   c]iiep

gehouden  heeí.t   v:--ir_   individuele   mensen''i
vraagt.  Gramsci   it.`   1919   íii   Tü.T.ij-_-i   ri.an  Kabak,

een   a±.gevaardigd.€.  vam   de  So\rjets.

Een  paar   zaken  ivaa-rcm  het   in  Occup'3.tions

sac-t =
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•Kan.een  revolut±e  van  het  ene  naar  het  an-

dere  land  worden  overgeplaatst9
Heeft  een  poli.tieke  opstellíng  ook  per.-
persoonlíjke  konsekwenties;  het  persoonlíj-
ke  politiek,   zelfs'  op  het  moment;  dat  een
revolutie  kan  uítbreken?

.Tech.míek :   theaterakkoriodatie,
•  speelvlak:  .8  x  s  m.

KOsten:.       f  2.50ó,-(ekskl.18%  BTW).

Ook  dit  seizoen  komt  Sater  weer  met  een
•nieuw  diskussieprogramma.  Bíj  het  ter  per-

de  gaan  úan  dit  nummer  viel  er  nog  niet
veel  over  de  inhoud  te  vertellen..  In  íeder
geval  probeert  Sater  in  dit  progrgmma  iets\
te  vertellen  c)ver:   ''kwaliteit  van  de  ar-
beid''   en  de  konsekweni;ies  yoor  de  vakbewe-

ging  als  ze  in  die  richting  eisen  gaan
stellen  a.a.n  de  werkgevers  en  de  overheid.  -

Publiek:     led.en  van  de  INDUSTRIEBó.ND-FNV

en  andere  bonden.

Techniek:  .speel'vlak  vaJi  5  x  5`  m..

Kosten:      f.65o,-(ekski.  isyo mú.).

U-VEEE¥
Begeleidingsbrochure  De  opkomst  en  neer-

gang  vafl  een  hollands `faiiiiliebedrijf
Begeleidíngsbrochure  De  juf  van  de  Czaar
Peterstraat
Begeleidingsbrochure  Het  verhc;or
Begeleidingsbrochure  lk  ben  niet  gek,  ik
ben  kwaad

SUPERTAMP
Postbus   618.

9700  AP  Groningen       050  -  180577

SUPERTAMP  bestaat -i].it  twee  akteurs,   vier

popm-dzikanten  en  árie  geluids-  en -1icht-
techic'i.
Hoofdthema  voor  haar  programma's  is  (riomo)
seksualiteit  en  Í.elationele  onderdrukking.
SUPERTAMP  bedrijft  geen  vomingstoneel  in
de  traditionèle  zin:  niet  het  gevoel  ván
de  mensen  in  de  zaal  staat  c.entraal,  maar
de  ervaringen  en  gevoelens  van  de  groep
zelf  worden  als  uitgangspunt  gékozen.  Zi5
kiezen  hierbij  voor  een  agressieve.  provo-

cerende  aanpak  om  schijni;olerani:ie  en  on-
verschilligheid  ten  aanzi.en -Üan homoseksua-
1iteit  door  t-e  prikken.  Vomíng  dooT  ver-
warring,  níet  op  een  intellektueLe maar  op
een  dirèkt  emoi;ionele  wijze.  SUPE"HP    .
richt  zich  op  eeri  breed publiek  e-ri  speeli: . -
zowel  in  jeugdcentra  en  op  scholen  als  Ín
theaters.

VIIRI00L & VASELINE           ÍzígjTz7zo/.

I-fl  deze  túJee  uur  durende  muzikale  shoü  zet
SUPEP.TAMP  de  beuk  in` de  schijntolerafli;ie
ten  aajïzien  van homoseksualiteit,  omdat  de
tolerantie  nogal  eens  onecht blijkt  i:e
zijn  als  het  er  o-p  aan komb.  Haar -niet  al-
leen  de  "begripvplle''  hetero`s  worden  iri  de
liedjes  en .skei:ches  onderuit  gehaald,  ook
de  onverí5chilligen  en  zij  die  welbetíust
diskrimineren krijgen  een stevige  beurt.
Bovendien  maakt  SüpmTAMP  die  homots,  'die
zich  áfhankelijk  maken  van  meewarig begrip
vam  een  aantal  vrienden  of  goedrillemde
welzijnswerkers  en  zieleherders.  duidelijk -
dat  men  zích  zelf  een  gTooi;  deel  van  de
heersende  diski.iminai;ie  aandoet:  door be-
1eefd  af  i:e  wachteii  in plaats  van  Èe  vech+'
ten voor hun rechten.  Bij  dit  alles  spa-
ren  de  aki;e3irs  zichzelf  geenszins  en  de
vaseline  wordt  niet  vergeten,
VITRI00I[  &  VASEli"E:  wam  aan.bevoleng   spe-
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cLi.`9`al  `Joor  lijde.rs   aan   flíkke]Ïangst.

Iechniek:    3   gï.oepen  `rèin.16   Arr,p.

speelvl.T~3.k:    m:.L.rj-.LmËjaaJ.    6    :{    6    m,.

Kosten:           i..m.   c.veï`1€.g.

VAT,
p/a  Paul  Postma
Rossinistraat  63
Hengelo

telo   05+00-23250

Ë
ROCK AROUND TIH PRIKKLOK
De  komende  tijd  gaat   het   VAl  door  met   de

politieke  show  voor  werkende   jongeren3
''Bock  around  the  prikklok'`.   Wel  wordt   er

gedacht   en  gewerkt  aan  verbeteringen  in
de  show  zelí.   en  een  start   is   gemaakt   om
bezig  te  gaan  met  voor-   en  nawerk  en  het
in  elkaar  zetten  van  een  na-programma  van
korte  sketcheá  over  diverse  poiitieke  on-
derwerpen,   natuurlijk  met  muziek!

Publiek: werkende  en  werkloze  jongeren.

NIEÚWE PRODUKTIE
levens  is  een  start;  gemaakt  met`het  opzet-
ten  va]i  een  nieuwe  show,   die  waarschijn-
1ijk  over  solliciteren  zal  gaan.  Bij   de
opzet   daarvan  wordt   (wederom)   uitgegaan

van  de  erva.ringen  van  de   indivíduele  VAT-
1eden,   a.11en  amateurs   en  velen  werkende

jongere,   (werkend  of  werkloos).
Voorlopig  draait   de  oude  show   (''Rock

a.round  the  prikklok")   door.,   wameer  de
nieuwe  show  Éal  gaan  draaien  is  nog  onbe-
kend,   we  hopen  daar  zeker  binnen  een   jaar
mee   te  kunnen  begínnen.

VOHSTEHER
i>ostbus   2107

4800  CC  Breda   tel.   076-1+5078.

Ë
HIE'RWORDT NIET GESLOOPT

Een  prod.|ki:ie  over  stadsvernieuwing,sloop
renc>vatie,   sanering  etc.

Publiek:  Voorai  wijk-en+ bilurt-komítees.

24

*
DE PAMEKSHOW . (2:iefo[o)

De   ''Paniek.show"   is   een  prodL'`ktie  met   als

hoof dthema   de   steeds   meer   toenemende   ver-.

rechts;ing  in  Nederland.   Het  zijn  juist  de
minderheidsgroeperingen,   de  kansarme   groe-

pen  die  de   eerste  klappen  krijgen.

Publiek:   Jongeren  centra,   buurthuizen,   thea.-

ters.,   ma.nifestaties.   Leeí.tijd  van-
aí   16   jaar.

W®©ffiFËEEEEffiG
Prinseneilarid  25
Amsterdam      tel:   020-279394

WJZIJNVROUWENENWFVECHTEN*Ízí.c/ofoJ

Een  produktie  over  klassestrijd  geba-
seerd  op  de  Í.ilm  "Het  zout  der  aarde"

Publiek:  Vrouwefl  uit  de  b3nd,   manifestaties

van  polítieke  partijen  voor  de  der-
de  wereld,   1eerlingen  uit  het  V.0.
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SISIWE BANZI IS DOOD

Voor  het  eerst  in  de  geschiedenis  gaat
de  Voortzetting  aan  de  slag  met  een  bestaan-
de  prodiJktie  van  John  Kani,Winston  Ntshona  en
Athol  Fugard,drie  Zuid-aí.rikanen.  Het  tema
vari  deze  produktie  is  het  leerpro.ces  dat
de  hoofdpersoon  doormaakt  voor  hij  het  aan-
durft  om  van  identiteit  te  veranderen.Of  ''in
hoeverre  ontleent  iemand  die  onderdrukt  wc;rdt
zijn  ident.iteit  aan  de  ideolo8ie  van  zijn
onderdrukker;   hoe  kun  je  dit  doorkríjgen  en

je  er  dus  aktief  tegen  verzetten''.
Op  scholen  en  vormingscentra  wíllen  we  de

voorstelling  integreren  in  la.nglopende,tema-
ties   opgezei3te  projekten,waarin  we   ook  deriken
te   gaan  samenwerken  meÉ   groeperingen  en  komí-
tees  op  het  zelfde  vlak  bezig  zijn.

'

WEDERZIJDS
le  Nássa.ustraat  5
Amsl;erdam  tel.020-824851+

ALZPNWE~EREN*
De  Bond  van  Kinderen  van  de  Grote  School

neemt  het  niet  langer.   De  belangrijkste
eis.   Invloed  op` de  leermíddelenindustrie.

Publiek: Leerkrachten  in  het  basisonderwijs
(maksimaal   1.00)

'TISNIETVAN]ouË

(alleen  op  uitdrukkelijke  a.anvraag)
Een  stuk  over  drie  kinderen  die  een  geheime
hut  hebben  in  een  droge  sloot.

Publiek:  Kinderen  van  6  t/m  12  ,jaar.

Popularikoek

Bij  het  ter  perse  gaa.n  van  dit
nummer  vi-as  nog  geen  informatie
bekend  over  deze  produktie.

WERK in UITVOERING
p/a  Cultuurcentrum, de  Oosterpoort,
Palmslag  10,

9724  CS   GEONINGEN  t.el.   050-182333-

WATWOU]ENOU*         ízf.cj"
Kiezen.  Dat  je  moet  kiezen.  Hoe  kan  je  kiezm-
Daa.r  draait  hët  om  in  het  schoolverlaters-
programma.   De  produktíe  ís  een  aaneenscha-
keling  van  scenes,   1ied:-es  en  popmu2;iek,
verbonden  door  een  ''keu.ze''draad.   Het  gaat
over  een  stuk  of  5  IBO'ers.   Net  van  school.
Wat  nu?  .

Publiek: Schoolverlater.s  van  het  LBO  in
schoolverband  of  op  vormingscentra.

rHT ERGSTE VAN IHT ERGSTE

Een  avondvullend  programma  met  toneel  en

popmuziek  naar  aanleíding  van  gesprekken
met   jongeren  die  aan  een  aktie  hebben  mee-

gedaan.  Uit  al  die  gespi.ekken  her  en  der
(Maastricht,   Utrecht,   Alkmaar,   Wychen,
Zwolle  en  Slochteren)   is  een  spamend  ver-
haa.1  gemaakt.  Het  gaat  over  vijf  jongeren
(Ria,  Toon,   Carla,  Paul  en  Nettie)  die  een
eigen klubhuis  willen,  want  ze  kunnen  ín
hun  wijk  nergens  naar  toe.  Ze  kruipen  in
een  leegstaande  bouwkeet.  Uít  de  felle  re-
aktíes  van  de  politie,   gemeente  en  enkele
buurtbewoners  maken  ze  op  dat  ze  zo`n  klub-
huis  niet  zomaar  krijgen.  Ze  zijn  immers
tuig:   l'Het  ergste  van  het  ergste"o
Het  stuk laat  zien  hoe  vijf  jongeren  door
de  toestanden  rond  de  bouwkeet  véranderen.
En  hoe  een kapotte  papiervernietiger  tot
een  menselijk  drama  leidt.

Publiek:   Buurt-en klubhuizen.   jeugdsosen
en  open  jongerencentra  en  speciaal

. * Mecr infomatie hícrovcr in K.F.Nieuws no.1 te bestellen door stortíng van f2,5o    op dronummer 4050943 K.F.U[récht.
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Kosten:

voor  vele   groepen   jongeren  die   geen
eigen  ontmoetingsruimte  hebben.

+  f  1.000,-ekskl.   reiskosten  en
18   %   b.t.w.

Speciaal   '

Als  uitvloeisel  van  ha.ar  doelstelling
wordi;,   indien  mogelíjk,   ingesprongen
op  aktuele  gebeurtenissen,   zoals  manifes-
taties,   aktiesSbezettingen  e.d.
Hierbij  worden  voornamelijk  besta.ande

vormen  gebruikt  uit  produkties,   terwijl
teksten  eri  liedjes  aangepast  worden  a.an  de
ak t uali t e i t .

B0TS R00DSHOW
Zoutstra.at  2
Hiï!.dhoven  Tel:   040-+43822

BOTS   (zie   Í.oto)   is  uitgebreid  met   1   ak-
teur,   1   aktrice  en  1   zangereso  Samen
zijn   ze   bezíg   met   de   RO0DSHOW

*****************************************

De  Bots  Roodshow,een  fantastiese  vertelling
waa.rín  scíence-fictíon,toekomst  en  werkelíjk-
1.-~eid  .e'=..rt   spr.ookjescictibig   geheel  vor.ineno

Een.  show  met  popm.iiziek;spektakulaiT   zowel

wat   de  vorm  betref b  als   de  inho.id.We  zien
Bots  meer   dood  dan  levend,in  de  hemel,terug

op   a.arde  na  een  fall-out.En  we  maken  mee  hoe

di?delijï£  een  nieuwe  wereld  wordt   opgebouwd.
Het  is  om  te  huilen  .?Í.  om  te  lachen?Het  is
eigenlijk   te   gek,de  Bots  Rood{3how!

Publiek:    voor`.jopg  en  oud  a.1s   j?  nog  |eeft

Techniek :   3xi2  amp.+krach.tstroom
Speelvlak  lom  breed,5m   diep,5Jn  hoog

KOsten:          Uitk'oopsom  íi   -~.79:.'`Leg  vast   te   stellen

AMSTERDAMS
STADSJOURNAAL
Postbús   1379.

Amsterdam   .   {tel.   020-867916.

Films  te  bestellen  bij   :
Fugitive  Cinema
v.  Hallstraat  52
Amsterdam

tel.   020-867.690/867663.

Als  aanvulling  op  de  films  in  Kultureel
Front  no.1.   vermelden  wij   :

PoliltpIEWERK   (45   m:.Ln.)

Fílm  over  geuniformeerde  politie  in  al
haar   facette`fl  (kleu.?   16  mm)

Kosten  f   `75.-

BOEEEN   IN   DE   EII.ANDPOLDER{33   min)

O.v.er`   de   i3a]iering  in   de   landl)ouw

Kosben   f   '75i-

FIE'TSEN(22   min)

Slapstick  over  fietse[i
Kos.t;en   f   75l-

KRITIESE  FILMms~
Postbus   1157

Breda  076-139324.

Voor  in.format;íe  over  de  produkties  .zíe  kul-
tureel  frontníeuws  1.
Ook  is  een  brochure  te  bestellen  door  stortíng
van  f.+,50   op  postgironummer  3630791   t.n.v.
De  Krítíese  Filmers  onder  verrr.eldíng  van
''brochuï e'' .

VRIJE  CIR{UIT
Van  Hallstraat  52,
Amsterdam   020L867776.

Het  Vríje  Circuít  .werd  opgeríc-ht  in  februai
ri  1974.   uit  onvrede  met  he.t  funktioneren
van  het  kommerciele  filmbedrii.f .
Het  Vrije  Oircuít  tracht  de  verschillende

initiatíeven  om  ander.e  niet-kommerciele
films  te  produseren  te  bundelen  en  te
koó-rdíneren.
Het  Vrije  Circuit  geeft  een  katalogus  uit
van  z.g.   nièt  kommerci.éie  fiims   (i6  mm)

die  in  Nederland  veíkrijgbaarzijn.
De  kat,alogus.  is  te  verkrijgen  door  over-
making  van, f .37,'--   (iriÉi.  -vèrzendkosten)
op  postgiro  31+3877  varL  het.  Vríje  Círcuit `
te  Amsterdam
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Lii ksè KultuLr

pl0apnd:n
Li  kse BVoaenkhande|S:

VAN   GENNEP

Nes   128
Amsterdam
Tel : 020-2 47035

DE   VRIJE   BOEKHANDEL

Veemarktstraat  40
Breda
Pel:076-14-5+91

DE   MOL

J.van  ljieshoutstraat  `12
Eindhoven
lel:O+0-+h7082

EORORUWARD

NÖordeinde   122
Den  Haag
Tel: 070-658755

HET   PROGRESSIEVE   BOEK

JoPo£cellistï.aat  4ob
Rotterdam
Tel : 010-771027

Boeken over:

Arbeidersbeweging, toen en nu   .

Vrouwenbeweging-strijd

Politieke romans

Strijdpoëzie

Kritiese kinderboeken

Kritiese kunst

verder infomatie van en over plaatselijke
aktiegroepenbrochures e. d.

Politiekeaffiesjes

Grammofoonplaten enz.

E.R.R"ARD

Breestraat  14
Leiden
Tel:071-123438

.HET   PROGRESSIEVE   BOEK

Biltstraat  53
Utrecht
Tel : 030-314761

VAN   GENNEP

Oude  Bimenweg  i3ib
Rotterdam
Te l : 010-330592

JUR   OSKAMP

Voorstraat  84
Utrechb
Tel:030-318581

DE  VRIJE  B0EKHANDEL

Heuv.elstraat  139
Tilburg
Tel:013-435944

I)E  R00IE  RAT

Rechts  onder stadhuis
Utrecht
lel:030-317189

DE   0UDE   MOL

Van  Broeckhuysenstr.  48
Ní3.megen
Tel: 080-221734
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TONEEL   TEATRAAL:    NEDERLANDS   ENIGE   TONEELBLAD

Het  i`epertoiretoneel  vindt  dat  ei`  veel  te
veel  c]vei`  politiek  toneel  in  staat,   en  het
politiek  activerend  toneel  vindt  dat  er
u/el  erg  veel  aandaeht  aan  kunsttoneel  wordt
besteed.

Maak  voc)i`  uzelf  uit  wie  er  gelijk  heeft:
een  abonnement  kost  f  35,-,   vooi`  CJP-ers
maar  f  32,50.   Schi`ijf  aan:   abonnementen-
administratie  Toneel   Teati`aal,   p/a  Nedei`-
lands  Theater  lnstituut,   Herengracht  166-
168,    1016   BP   Amstei`dam.

VOLKSDAGBLAD V00R NEDERLAND
ook  aktief  op  het  kulturele  front!

NEEM   EEN   AB0NNEMENT
.    per`   week ..............
.    per   maand .............
.   per`  kwaIltaal ..........
.   studenten

per`  kwar`taal ..........
.   op  vr`ijdag  en  zater`dag•per   maand .............

.   proefal)onnement   /
twee  weken  gr.atis

NAAM

f     2'70
f  11,70
f  35,10

f  22,75

f      1+,10

ADRES

POSTKODE   EN   WOONPLAATS

'BOí\ opsJ..uTen

.   Giro       .Kwitantie

aanDEWAARHEID
Keizersgr`acht   32LL ,
1016   EZ     Amsterdam

KULEüffiEEL FRONT-NIEUWS=
Publikaties van het Kultureel Front:

'  -Losse nrs van het Kultureel Front-Nieuws (nr. 1 of nr. 2) te bestellen

door storting van f2,50 op gironumme.r 4050943 t.n.v. K.F.Utrecht.

-Themanummer van het Kultureel Frontblad over Politiek Poppenspel
te bestellen door storting van f 10,25 op gironummer 4050943 t.n.v. KF.Utrecht.

-Verjaardagskalender van het Kultureel Front; opbrengst bestemd

#art:6;Ïi::;n:;:äFÍLÏTwï:e:egnTib:s::lí:ï3d3o6ogr8o3Vve=máËIïboBank

SPEI:TRIBU
Je  moet  ze  soms  wel  eens  opsparen  tot  aan  de  vakantíes,die  stapels  leesvoer  van  SpmmlBUNE.
Ilet   íB   dan  ook  gewoon  eeri  gedegen  vakblad.Over  spel,drama,theater-dat  nog  ergenB  over  gaat.-
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HorenkunstenaLrs
in'nvakbond?
Als ú ook vindt dat de artistieke ontplooiingskansen verschralen;
dat alle kunstenaars samen moeten werken aan verbetering
daarvan en dat de rhaterjële belangen van scheppende en uit-
voerende kunstena`ars verdedigd moeten worden, word dan lid
van de bohd KO-NVV.
Want in je eentje begin je niks -sámen sta je sterk.-------------` - -
De   Kunstenaarsorganisati.e  NW organiseert  ondermeer:

*  symfoniemusi ci

*  omroepmusi.ci

*  free-1ance  musici

*  popmusicl..

*  vokalisten

*   beeldend   kunstenaars

*    fílmers

*   muziekschooldocenten

*   docenten/begeleiders
kreativi.tei.tscentra

*   kunstvakstudenten

*     dansers

*     mimers

*    akteurs/aktrices     `

*    theatertechnici

*     amusementskunstenaars

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

=Ë.,finí\a|ËEE
Passeerdersgracht 32 -Amsterdam

itaLgËne|Ering+|`
De  riacDn  geeft  aca. üa± üe iriï:im:` 8dtríávm  cïoer  jeLLgd,  T-x)or TTiensen .di.e
werken  met  áeugd.  mt  een  open  oog  vooT  ontrik*eumgen  Én  de  smenzrering.

JEUGI)  EN  SAHENLEVING  ver.schijnt  elke  maand  met  ak+ueló  ínformatie ,
we±enschappelíjk  ve-rantwoord  en  toch  leesbaap  geschreven.  We  noenen
enkele  teman`mx:rs  uit  vor.ige  jaargangen  die  nog  leverbaar.  zijn:

-Edukatie`f  toneel  (mei  74)  J'5,40
-Jongeren  en  poäzie  (juii/augo74) -J:5.80
-De  groepsleider  in internaten

-t!r¥::Ë;Z3itÉ:.?:ei 77)  fj.8o
úagtarbeid  (septo77)  J7,50
Llieren  van  leerlingen  (over
projektonderwijs) ( okt/nov.78.)  J'13. 50

+Kindei.en  en  echtscheiding
(maart/april  79)  J14i-

Al  deze  ni]mers  zijn  na  fè.bestelien  bij  ons  sekretar`.íaac,  door.  bet  aangegeven
bedrag  ovei.  te  malcen  op  giro:   29.56.320  f.n.v.   Penningmeester  Jeugd  en
Samnlevíng.  Üfi`ecbt,  onder  vermelding  van  het  mimer.  dat  u  wenst  €e
ontvamgen.
.   U  kunt  zich  ook  abonner`en.   Een  abonnemept  per  1  januar.í  1979  kosl:  f.   36,-
(.tudenten  f.  29,50).  lliervoor  kunt  u zích  schriftelijk  ajanmlden bíj  hec
se)cretar`iäat :   Naliesingel  27.  Uti`echt.

toneelstukken  van diskus

ToneelgroepDISKUSmadstvróHjk,muzíkaal,polítiekthcater.voor'degewonemanendegewonevrouw.Vooraldiemensendieknok-

ken voor een betere woon-, werk- en leefrituatie zullen door deze

Lo:redeekn¥o:ndrmg£;:ke:mwzoeËegnè±Ë:vse¥eË:#eDËgLíer.
king met het pubüek.

WANT ROTTERDAM MOEr GROEHN
Een torieelstuk over stadsvemieuwing.
ROOIE KOOL MET VETIE LAPPEN
Een vrorijk stuk over werkloosheid, loonstop`, .
stij gendg prijzen en bedrijfssluitingen.
OP JE GEZONDHEID
ftn muzikaal stuk over gezondheid gn milieu.

Ver;Icrijgbaar in de boekhandel. _B_es_t_ellem i? o?k       .1
mogeïä:kdoorover,,na:ke]rvan_f7.,2oper_de:]tie.
op-giró l705582 t.n.v. Uitg. Ordemn, Rottadan.    .
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afleidt, maar beüustSmllDÄUHUUR:kunstdieniet
tfiidt uoor SO{IAIISMEaakt,opioept en

[ElmMl

BARSIENS
Frantc  Poth3.f
Wiïiscl.ii) tei^d.iep   5'7a
Groningen  tel.050i-128214

Fríts  Baars
Ossengang   17
Eenrum   tel.05959-677

Centrum,de  Scholengroep
Leidsekade  90
Amsterdam
tel.   02íJ-2+73.59

Diskus
Zaagmolendrift   11b
Rotterdam
tel.   010-669011

Dubb el dwars
Ma.rcel   Oosterwijk
J.M.Kemperstraat   18
Amsterdam
tel.   Q20-86623?

'?enesius
Aquamarij]istraat  1
3rc>ninge-,i
i;el.   050-7142'71

FILM:

GLTwee
Capucijnei.igang  6
MaaE5tricht
tel.   0+3-17764

Konsumententoneel
Geiieraal  Foulkeswe3  1
Wageningeir.
tel.   08370-11995

Leren  Leren
J.va_ri  Remmerswaal
va.n  Leeuwei.ihoeksingel
Delft
tel.   015-122977

Mac.cus
Rietveld   49
Delft
tel.   015-122977'

Nieuwe   Komedie
Westduinweg  230
De[i   Haag
070-54710.'+

Popok
Bert   Plagman
Duifstr.aat   38
Utrecht
030-730552

P.1.o11,og
Willemstraat  72
Eindhoven
tel.   040-510236

Rats
Pauwstraat  13a

28     Utrecht
tel.   030-31+504

Sater
Blankenst;raat  76-78
Amster.dam
tel.   020-241887

SUPERTAMP
Postbus  618
Groningen
bel.   050-1305.77

VAT

p/a.  Paul  Postma
Rossizi_istraat   63
Hengelo
bel.   5+00-23250

•Kritiese  Fílmers

Postbus   1157
Breda
tel.   076-139324

. MUZIEK:

Amst;erdams  Stadsjournaal
Postbus   1379
Amsterdam
tel.   020-867916
Films  bestellen  bij:
Fugitive  Cliie.!id
tel.   020-867690/867663

Vrije  Circuít
van  Hallstraat  52
Amsterdam
rj2jf j_  8Öí7r7r7 6

Volksteater
Postbus   2107
Breda
tel.   076-145078/130996

Voortzetting
Prinseiland  25
Amsterdam
tel..   020-279394

Wederzijds
le  Nassaustraa+,  5
AmsterdEm
tel.   020-82+854

Wel.',c   i.-1   Uit;voe.ring
p/a  d'Oosterpoort
Palmslag  10
Groningen
tel.050-182333

VERSPREIDERS:

Posjet
Academielaan  9
Tilburg
tel.   013-681269

Rasa,sektie  Politieke  Kultuur
Pauwstraat  13a
Utrecht;
tel.   030-316040

jïL€   Oö`5##¢färö4riÈ

Ö5ö   _ ] g  C23s 33

Bots   Roodshow
Zo-.it:'.5t.i.aat   2
Eíndhoven
•t;el.    0/+OJ+LL382?.

•Femsoc.koor   ''Breekuit''

äí:eË:=Ë==?aï:v;ïll
Amsterdam
tela   020-|21,L',/||

Zijwaarts,Vechtorkest
Wim  Níjenhuís
Piet  Heínstraat  16
Delft
tel.   015-5650'75

WeJktuíg
Ste`,riïstraat  31
Eíndhoven
tel.04.0-4+8528
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