
Èjv
rJ~

KULTUF}EEL FRONT VLAANDEREN
driemaandelijks tijdschrjft
jaargang  1   nr. 2

gericht aan alle organisatoren
van manifestaties,
solidariteitsavonden,
feesten,
studie-weekends enz...

Ver. Uitg. : A. Hollanders, p.a. Lange Winkelstraat 32, 2000 Antwerpen
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Redaktioneel

De    vc)rige    ''NIEUUSBF{IEF"    (nr.1),    die    jullie    on-
geúeei.   drie   maandBn   geleden   ontvingen,    is,

3:tËg:3e:::gä:=   3::,(:=ËeÈÈjÉrËË=dm=:Ë::3:;.
prc]beren   op   te   vullen,    bestaat   uel   degelijk.
lJellicht   gaat   dit   nog   meer   tot   uiting   komen
nu   ue   in    de    komende   maanden    de    ''drukste.  F)e-
riode   van   het   jaar"inÉ}aan,    nl.    seF)tember,
oktc)bei`   enz..    tot   aF)ril,    mei.       Vele   aktie-
gI`oepBn,    ol`ganisaties   en
nog   hun   jaarplanning   in

F] i` ci b e i` e n

En   .zc)als   uij   altijc]   zegg.en   :    "bij   elke   akti-
viteit   of`   diskussie-avond   hc)ort   een   element
dat   deze   animeert,    stimuleert,    kc]rtom   dat
de   tongen   en   de   fantasie   lc)ssei`   maakt.''
Film,    toneel,   muziek,    grafisch   materiaal...
zijn   de   middelen   die   uu   organisatie   be-
hoeden   voor   saaie   diskussie-avonden,   sla-
perige   voi`mingsueken   enz...

Daarom   nc)g   even   kc)rt   uitleggen   uat   de   be-
doeling   is   van   onze   ''nieuusbrieven''.      Het
Kultui`eel   Fi`ont-Vlaanderen   overkoepelt
in   Vlaanderen   een   dei`tigtal   gi`oeF)en,    met
zeer   vei`scheic]en   programma's.       Al   deze

:::::e.:i|::h:::::n:ez:::mg::e:äg::  :::
een   "ernstige"   aktie,    c)m   gi`atis   of   bijna   gra-
tis   hun   diensten   aan   te   bíeden.      Natuurlíjk
mc)et   er   een   voc]raf`gaandelíjk   ge§F]rek   zijn
tussen    de    c)i`ganisatc)ren   en   de    grc)eF).    Het
gaat   hier   ovei`   toneelvoorstellingen,   film-
prcijE3kties,    video,    zangkoren,    muziekgroepen
enz.  ®  ®

De   aangesloten   grc)epen   van   het   Kultureel
Frc)nt-Vlaandei`en   zijn   het   Brovei`   eens   dat
kultuur   niet   zoet   mag   hc]uden   maar   in   tegen-
c]eel    kan    heli)en   om   mensen   oF    grc)eF]en   van
mensen   inzicht   te   laten   krijgen   in   hun
eigen   problemen   en   de   problemen   die   zich
in   dezB   maatschappij   stellen.      Hoger   dan
dat   blazen   uij   niet   van   de   toi.en.
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Zoals   in   nr.    1   vinden   jullíe   in   deze   Nieuus-
brief   oc)k   ueei`   een   overzicht   van   uat`c]nze
groeF)en   zoal   te   bieden   hebben.      Aai`zel   niet
hen   te   kontakteren   (een   lijst   met   adressen
en   telefc]onnummers   staat   verderop),   of   t,ele-
f c)nBei`   naar   het   seki.etariaat   van   het   Ku].tu-
reel   Fi`ont-Vlaanderen   (tel.,  031/   32   46   06).

De   hierna   volgende   groepen   zijn   alle   leden   van
het     Kultureel   Front-Vlaanderen.   Tussen   haakjes
staat   vermelc]   iJelke   aktivíteiten   zij   c)ntplc)c)ien.
Van   Sommige   ondei`   hen   vind   je    verdei`op   in   deze
nieuiusbrief`   meer   informatie.      De   andere   kan   je
geuc)on    opbellen.    OK    ?

AEITAT.(drukkerskollektiBf),    Kasteellaan   255,
9000       BE:NT,    tel.    091/    25    30    98

ARBEIDERSTriEATER    (toneel),    p/a    Lieven    Baeyen§,
Scoucelestraat    58,    2648       STEENDORF]

BARST   (toneeÈt:   RÍ?L#5:lt:Ïr3:ï;,7grg?di5r.
331,     2700

BEVRI]DINGSFILMS    (filmdístributíe),    Quinten
Metsysplein   4,    3000         LEUVEN,    tel.    016/    23
2935

::Ï#:MR::Ë:a:ËFË,&9!Ë:I[zÍ:::::#È:IYe:;F;ei-
72   82   45

::ËTE   ËEËË;E::Eít::::l:él7/:5H::s::aat   2o,

DE    ANDEFiE    F-ILM    (filmvei`spreiders),     Brati.ekaF]el-
sti`aat    7,    2000       AN"EFipEN,    tel.    031/   3416    40

DE    CEUSTEFi    LodB    &    groeF]     (muziek    en    zang),
Paulus    Beyestraat    109,    2100       DEUF]NE,    tel.
031/   24   75   49

DE   KLEINE    TELEVISIE    (reizende    videc)),    Leest      '
130,    9950          UAAF]§CH00T,     tel.    091/    72    82    45

DE   KOMMUNE    (5tichtíng    Lec)n    Lesoil,    schocil

Ï:::  s:#jËä::£:u::í.Lg::;  :±nz:ï::raat  32,

DE   LONT    (toneel    voor    jongeren),    p/a   Fi.    De

ï:::§g::;e:á   £;t::unísstraat   g,   9ooo   GENT,

DRINKEND    HERT    BIJ    ZONSONDEF}GANG    (graf`isch    kollek-
ti©f),    Van   Hovesti`aat    1,2200       B0FiGEF"OIJT

E:=2t:rïää3riáát::#?::rí:l:   ä3T7e35a3áo;Zstraát
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E::2:::Er::ptEË2'(2:::maä;::E::EÏYe::E:eá:;;s)'
34   22   22

!:;o:::Erä:ËR1.t::n:5::r)iEE(:N:l::::-:ïè/BÈÈjde
9692

KOLLEKTIEF   INS    (toneel),    Hertstraat   7,    2100
DEIJRNE,    tel.    031/    2517    77

KOPSPEL,    (tonBel,   muziek,   aktie-servic*),   p/a

E::ïe:;È;'3:°::CÈ:ncestraat   46i    20oo      ANTUERPEN,

t=E:sojT7z±äk:ó   ä;ngostraat   2g,    9ooo      GENT,

MANNEN   VAN   DEN   D#ËËL!t::Ë:|!á,;oäg   :ge;:-
1aan    13,    2510

MEchELS    FILMKOLLEKTIEF    (f`ilmmakers),    p/a
Nolle   5chc)uf`fart.,    Groensti`aat   39,    2800
MECHELEN

ËgE:T5!7Mèljd3;f7ïaxlaan    144'    1ooo       BRuSSEL,

SJO.SJEETEE    (toneel    voor    jongei`en),    p/a

:Ë:pËÏ?p::::   i::::nÈ:::::;toi:;   2:oË3AÏ:J

FiESTANT   (kultureel-lítterair   tijdschrift),
p/a   Jaki   Louage,   Tueelingenstraat   13,    2000
A N T W E Fi P E N

::Ï:ËÏ::.t`:::e::o:oo:N#:Ë;Ë;:u::::n::!'
37    81     66

THEATEFi-uei`k-GF}OEF],     (toneel,    poëzie),    Pie-
ter   Couckestraat   85,    9500         AAL§T

::M::::Mj!::::::,v:::g::::;:   y:o:e:È:d::en
9000       GENT,    tel.    091/    22    53   00

.5TEK[LBEES    (toneel    vc]m   kinderBn),    Hoge   Ueg
166,    9000       GENT,    tel.    091/    511024

VOFmlNGSTHEATER    ZOMEF]GEM.   (Vuile    Mong)     (toneel)
•Rosti`aat    2,    9950       ZOMEFiGEM,    tel.    091/    72    82   45

't   lJESPKE   (poF)pentheater),   Populierenstraat   32,
3920           ZOMEFiGEM,     tel.    013/    55    24    83

:i;T2äogíoËËRËHË;:BËeíTugÈ:7)áoT23n:Ïaal§traat

BliLCHT-EISLER-koor    (koor   met   ±   90   zangers),    p/a
John   Marchand,    Nekkéi.putstraat    16,    9000      GENT
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HEI    PASOEP    (zangkoor    van    jeugdhuis    SORM),    p/a
Víctc)r   de   Langestraat   71,    2100          DEURNE

N00DZAKELI]K    KUAAD    (zang   en   muziek),    p/a   Elcker-

:É;/t:;s:áe:;eit:::tv::ém::::n)AN"ERPEN,   tel.
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Onze groepen
stel.Ien zich voor
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BEVFilJDINGSFILMS    .

Quinten   Metsij§plein   4
3000            LEUVEN
tel.    016/23   29   35

BEUF]IJDINGSF-ILMS    verdBelt    niet-commBrci.éle
films   en   animeert   f`ilmvc)c)rstellingen.
Llet   aanbod   bevat   een    100-tal   dc)kumentaires   en
speelfilms,    gericht   c)F]   di`ie   belangstellings-
punten    :
-   de   uitbuiting   in   de   3de   uereld,   de   neo-

kolc)niale   verhoudingen   c)F)   uereldschaal
-   de   prc)duktieverhQudingen   binnen   de   vrije

markt   ekc)nomie,    c]e   ondemokratische   toe-
standen   en   vormen   van   di§kriminatie   ín   de
gBïndustrialiseerde   landen

-de   strijd   voor   een   i`echtvaai`dige   wereldorde,
de   ontvoogding   van   de   arbeic]ende   klass.e,
het   ophef`f`en   van   alle   vormen   van   diskrimi-
natie

Andere    thBma's   kc)men   echter   c]ok   aan   bod    :
ai`beic]ersstrijd,    f`eminisme,   F]sychiatrie,    der-
de   leeftijd,   multinatic)nals,   media,   c)nderuijs,
gastarbeiders,   i`epi`essie,   apartheic},   zelFbe-
heer,   mai`ginaliteit,    dei`de   uerelc],    i`acisme,
neo-kolc)nialisme,    geschiec]Emis.

Doel   van   onzB   uerking   is   tevens   het   klassieke
kijken   naar   film,   het   F}assieF   ondergaan   van
dit   medium   doc)i`breken.    Daai`cim   hebbBn   uB   niet
alleen   de   normale   distributie,  .maar   beschikken
we   oc)k   over   een   animatiegroeF),    die   ter
plaatse   f`ilmvertoningen   begeleidt   en   het
publiek   beti`ekt,   indien   geuenst,   bij   het
aktief   vei`uerken   van   de   inhc)ud   van   de
film.
BEVFil]DINGSFILMS    is    ei`kend    door   het   Minis-
tei`ie   van   Nedei`landse   Kultuur.    Vele   van   onze
films   vindt   u   terug   in   de   lijst   van   vc]rmen-
de   en   kultuui.spi`eidende   manifestatíes   van   de
DiBnst   Vc)lksontuikkeling.      Voor   alle   ínlich-
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tingen   m.b.t.   prijzen   en   suE)sidies,    telo
016/    23    29    3t5.

E¥!-:i-Ï=.ä:::h,:!::t.i-Ë.aT#n:opon8

(beschikbaar   vanaf`   november)
(±   80   min.,    kleur)    c)vei.

it   E`1   Salvadoi.
lange   documentaii`e
de   ;ecente   geE)eui`ter;Isssn   in   ÈI   Salvador
(klandestien   vei`filmd)   met   o.a.    fi`agmenten
die   c)ok   in   de   Pano-uítzending   zaten.

*   5   mil ai`d   mensen
november

(beschikbaai`   vanaf   oktc)bei`-

een   13-delige   Fi`ans-Canadese   sei`ie   van   25',
kleur,    over   alle   asF]ecten   van   dB   uereld   en
het   ekohomisch   systeem   uaarin   uij   leven.

KOLLEKTIEF-(intei`natíonale    níeuue    scènB)
Hertsti.aat   7
2100               DEUF"E
tel.    031/   2517    77

Na   een    half    jaar    ei`vai`íng    met    ''DE    HERKUL.S"    (het
tentenprc)je.kt)    in   meei`   dan   een   dozijn   st,eden,    begin-
nen   we   te   ovei.zien   iúat   dit   projekt   betekent   en
hebben   iúe   volgc)ende    afstand    van    de    droom   kunnen
nemen   om   te   zien   uat   de    rE3aliteit   is    geuc]rden.
Ook   volgend   jaar   rukken   iJij   uit   met   de   cíi`kus-
kapavaan.    Deze    nieiJue    toernee    met    ''DE    HEFiKUL5"
Zal    dc)c)i`gaan   vanaf`   einde   mei    1981    tc)t   einde    juli
en   uij   zullen   proberen   een   aantal   stedBri   aan   te
dc)en   uaai`   dit   jaar   geen   vc]orstellingen   konden   ge-
geven   uorden    :    er   uordt   gedacht   aan.Arnhem,    Eind-
hcwen,    Vilvoorde,    Mechelen,    Deui`ne,    St.    Niklaas,
Gent,    Kc)rtrijk,  .  Vlissingen. . .
Tèlkens   is   het   de   bedoeling   dat   taij   ei`,   tijdens
de   ueek   uaarin   uij   ergens   mBt   de   tent   staan,    samen
met   de   menèen   uit   c]ie   stad,    een   feeèt   van   maken.
Het   hele   gebeuren   krijgt   dan   Ben   f`estivalkaraktBi`
of   onz.e   voorstellingen`   kunnen   in,  i`eeds   bestaande
f`estivals   of   feesten   ingepa§t   woi`den.
Uij   aarzelen   niet   bei'oep   te   dc)en   c)p   hE!n   die   voor
ons   initiatíef`   be|angsteliing   hebben   en   ons   uillen
helpen   met   het   opzetten   van   het   prpjekt   in   hun
stad.   Ook   nu   zeggen   uij   ''Hei.kuls   gevraagd"    !
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uat   staat   er   aldus   c)p   ons   programma   voor
1980-1981    ?
''De   HeTkuls''   -   TheaterspBktakel   in   een   cirkus-
tEmt   -tc]t   einde   oktober   1980   en   mei,    juni   en
juli   1981
''EBn   ontmoetíng   met   Bertc]lt   Brecht"   -   een   kol-
lage   van   liec]eren,    gedichten   Bn   fragmenten   uit
het   werk   van   8.    Brecht   -volavc]ndproduktie   -
vanaf   1   februari   1981    tot   einde   april   1981
"Op   een   bekende   uijs"   -liederenprc.gramma   van
de    l.N.S.    vanaf    ncwembei`    1980
`']ongleurs   vroeger   en   nu"   van   Daríc)   Fo,    vanaf`
september    1980
''Collage   Flemand"   -liederE}n   en   díalogen   mmv.
Uannes   van   de    Velde   en   groep   -vanaf   aF)ril   1981

DE   FJLAAT   IS   IJIT    !    EíndBlijk   ís    dB    langspeelplaat
met   al   c]e   liederen   uit   ''De   Heï`kuls''   klaar.   BestBl-
len   E)ij   het   Kollektief   of   bij   het   Kultureel   Frc)nt.

7
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HET    TF]0]AANSE    PAAF}D    vzu
LangB   Uinkelstraat   32
2000          AntuerF)en
tel.   031/   32   46   06

Het   Trojaanse   Paard   (toneelgroep)    groeit   en
bloeit.      Vanaf   dit   seizc]en   uei`ken   tuee
nieuiJe   akteurs   mee,    teruijl   vc]oi`   de   nieuiJe
prc]duktie    ''De    Angst"    (9
16   januari   in   zaal   King

a;:n:nt:r::È:::p::)'

Ë::;::nTeï::::::::t:::  :::::::u::j:.;:n;::
het   uei`kF)roces    van    deze   pi`odc)duktie   uordt
bovendien    dc]oi`    FiobE)e    de    Hert    en    enkele
vrienden   een   f`ilm   gedi`aaid,    en   onze   foto-
grafe   hc]opt   tegen   16   januai`i   klaai`   te   zijn
met   haar   f oto-repoi`tage   met   als   c)nderiJerp
evE}neens   "de    angst".       Dit   hele   F]akket   iJc)rdt
u   -indien   geiJenst   -ineens   aangebc]den.

De    andere   stukken   die   mc)mBnteel    gesF)eeld
uc)rden,    zijn   c]e    volgende    :
''F{oza   vei`trekt"

over   ee.n   gehuiJd   paai`   dat,    na   20   jaar   samen-
leven,   `de   vei`veling   en   de   sleur   als   een
sluiBr   over   zich   vc]elen   neerdalen

''Toen   uai`en   ei`    nc)g   drie"

:=:   E:e3Ë=Ëï-=:=ËjËeí:3::?:Ïe:egfË#=ÈBken
afvalstoffen   Bnz...

''Ik   hou   van   jou"

:::  E:e::::)s:::Éeii:::::n:e::t::::n::k::
zachte   ondei`drukking

Het   Trojaanse   Paard   geef t   geen   vcioi`stellin-
gsn   in   de   periode   tussen   lt]   oktoE)er    1980
en   1    februari    1981,    vermits   deze   pei`íode
gereserve.erd   i§   vooi.   het   uerken   aan   de
nieuue   pi`oduktie.

8
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LOKERS     TEATEF}    KOLLEKTIEF
'.K0NTEVER!{EERD'

p/a  Merten   Patrick
Heistraat   20
9131          Beervelde
tel.    091/   55   87   86

De   bedoelingen   van   de   groep   zijn   :   ideeën   naar
voor   te   bi`engen,    ervai`ingen   en   inf`ormatie   die
uij   hebben   opgedaan   doc)r   te   geven   aan   de   bévol-
king    dc)c)i`    middel    van    pc)F)pensF)el,    mimB,    záng,
dans,    dia's,    f`ilm   en   theater.   Deze   opsomming   is
niet   beperkend.   Om   tot   een   zelf geschi`even   stuk
tB   kc]men   §Filítst   het   kollektief   zich   op   in   uerk-
groepBn   en   studiegrc]epen..  Door   deze\vc)rm   iJil   het
kollektief   af stand   nemen   van   het   traditionele
tc)neel   met   als   mogelijk   resultaat   de   men§en   aktief`
bij   het   gebeuren   te   betrekken.
Mc)menteel   sDelen   uíi   noc}    :    "Over    't   kapitaal   en

táe::b::Ë:í  ::::  ::n:::k::::ne:i:e?;;ppers".

9

MECHELS     F-ILÍ\1KOLLEKTIEF

(groep    f`ilmmakei`§)
Fi/a    CHUFFAFH    Nolle

Grc)enstraat   39
2800            MECHELEN
tel.    015/   4198   03    ('s   avonds)

Het   dinamische   duo   ''de   Nolle   en   den   Bokke"    (Nolle`
Schuf f art   en   Mai`c   Bockaert)   uachten   níet   tot   het
Mini§terie   hen   misschien...   na   jaren...   een   scha-
mele   subsidiB   zou   toekenn'©n   om   film   te   maken.
Geholpen   dc)or   een   uisselende   ploeg   van   sympathi-
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santen,   uerken   zij   gestadig   dc)c]i.   aan   kritische
`  produkties   i`ond   delíkate   en   dc)odgezwegen   c)ndei`-
Uerpen.

Een   voorbeeld    :

Eind   f`ebruari   79   startten   uij   met   de   opnamen   van   de
film   ''1302"    :    een   aanklácht   tegen   aiierhande   vc]i`mBn
vari   neo-fascisme,   i`acisme,    apartheid.      Reden:   er   be-
staan   te   ueinig   films   die   bv.      verheei`lijking   van
ekstreem-autc)ritaire   ideBën,   oF]enbaring   van   racisme,
tc)elichten.      Gelijkaardige   evoluties   díe   zich  .op
sc]ciaal-ekonomisch-politiek   vlak   in   de   30-er   jaren
voordeden,   uorden   helaas   te   ueinig   toegelicht   of   in
verband   hiermeB   gebracht.      lJij   uillen   nergens   klakke-
loos   de   ekonomisch   minder   gunstíge   pE3i`iode   uaarin   uij
nu   leven   gaan   vergelijken   mst   uat   zich   tijdens   de
2de   U0   vc]ordeed.      Hierin   trachten   uij   zo   c)mzichtig
mogelijk   te   uei`k   te   gaan   en   niet   zonder   enig   voorbs-
houd   of   vraagtEkens.

Deze   langspeelfilm   zal   hopelijk   beëindígd   zijn   tegen
begin   81,   en   vocir   alle   anti-fasci§tische   frc]nten   Bn
andei`e   organisaties   een   uelkom   middel   zijn   om   hun
aktiviteit   te   c)ndérsteunen   en   te   illusti`eren.

In   JJigL2   Zit   c)ok   een   stuk   fictie-f`ilm   gemonteerd,    met
een   duur   van   ongEweer   20.   mih.      De   titel   hiervan   is
"De   aanslao",    en   deze   zal   aF]art  .verkregen   kunnen   uor-
den.

Het   Mechels   Filmkc)llektief   verdeelt   vanaf   oktober/
november   haai`   reportage    (30    ')    ovei`   de   oi/erbekende
marokkaansB    muzíE}kthBatei`grc]ep    ''MAF-EL    GUIANE''.

Alle   inlichtingen   bij   Nolle    (adi`es   zie   bc)ven).

K 0 P S F) E L
Uerkgrc)ep   aktie-sei`vice   vzu
p/a  Elcker-ik

Conscíencestraat   46
2000            ANTWERPEN

::::  ::i)  ::  :8  ::
Om   alle   aktiviteiten   te   kunnen   beschrijven   die
KOPSPEL    c)ntplooit,    zc)uden    uB    een    extra    NIEUUSBFUEF-
moeten   uitgeven.      Hieronder   geven   ue   desalniettg-
min   Ben   beknopt   ovei`zicht    :

1.    Aktie-service
Als   de   tijd   hst   toBlaat   zijn  ue bBreid   kursussen
te   geven  .in   al   uat   met   ons-uerk   te   makeT
Liefst   een   lange   tijd   vooraf`   aanvi`agen.

h 8 e f` t .

Ws   hebben   een   videotape   van   het   OmmBkaar-programma
rond   "Hoera   gehandikapt".   Zeer   ge§chikt   als   aanlBiding
tot   diskugsie.    Aa`nvragen   bij.   Ludci   Fret    (    59   38   68).

Je   kan   nog   steeds   onze   LP    (mE}t   liedjes   u:Lt   "SouBto",
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



`'Lloera   gehandikapt",   ën   "Thínky   toy")   bestellen   op   ons
sekretariaat,   bíj   de   uerelduinkels   of   bij   het  Kultu-
i`eel   Front.      Organisaties   ki`ijgen   f`ikse   korting.

`2.    Teater
Op   21   septembBr   startten   uij   met   het   stuk   "De   stakkers''
dat   iLie   samen   met   mensen   van   KVG    (Kathol.    Vereniging   voor
gehandikaptel)    hebben   gemaakt   omtr`ent   uoc}npi`oblematiek.
Met   de   Uerkgroep   Bijzondere   Jeugdzorg   maken   ue   een   stuk
over   straf   en   strafuaai.digheid   bij   jongeren   :   ''Een   deur
dië   plots   open   gaat".
3.   |4E|   (muziekgroep)
De   ervaring   opgedaan   met   de   opnames   van   c)nze   LP   heef t
eígenlijk   de   doc)rslag   gegeven   voor   de   oprichting   van
TAF}T.    maar   ook   het   besef   dat   aanuezige   mogelijkheden
niet   genoeg   uerden   benut.
Daarom   uil   de   groep   tot   eind   1980   vooral   repeteren   en

::::e:È::::e::ntARïaiu::::  ä::nz::g:,.d::k::g::;::tiBS
muz.iek   te   schrijven   rond   politieke   en   sociale   thema's
....   opnames   en   tapes   te   maken   ....    te   spelen   op   manifes-
taties   allerhande.

4.    KOPSPEL    :    eic]en   produktíe

Dit   seizoen   gaan   ue   aan   eèn   stuk   ue|.ken   |L|aarin   de   muziek

:::d:e::::::eE::::sd::n::::érs:::u:::tï::::::t::,d:e::::::rus-
pc]litíkus   en   andere   figuren)    zo'n   geueldige   imF]akt   op
mensen   kunnen   hebben.

5.    Anímatíes/Intei.venties.  `

Vanaf`   dit   seizc]en   uillen   uij   ons   meer   toeleggen   op   het
verzorgen   van   animaties,   interventies.      lJe   denken   hier-
bij   aan   meetings,    betogingen,   solidai`íteitsavonden,
feesten   ...      !Je   beschikken   hiervc)or   ovei`   snelle   tekst-
en   muzie-kschi`ijvers,    muzikanten   en   akteurs.   Uel   mc)et   de
aanvi`agende   organisatie   ons   degelijk   informeren   over   op-
zet   en   inhoud.
In   alle   geval   zijn   uij   F)i`esent   c)p   de   intBrnationale
anti-atoc)m   manifestatie   25   oktober.in   moll

m
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Uitgeveríj   EP0
Lange   Pastoorsti`aat   25   -   27
2600            BEFicHEM
tel.    051/   39   68   74

HE
Sin`ds   erikele   jaren   uil   de   uitgeverij   EP0   meeuerken   aan   de
vei`spi`eidíng   van   matei`iaal   dat,    hc)e    bE}pei`kt   ook,    een   bij-
drage   zou   kunnen   levei`en   aan   de   sociale,    F]olitieke   en
kulturele   emancipatíB   van   de   iJei`kende   bEwc]lking  'Em   aan
de   perspektieven   voor   een   nieuue   maatschappelijke   oi`de-
ning,    zowel   oF)   intei`nationaal   als   c)p   nationaal   vlak.   Kon-
krEet   uíl   dit   zeggen   dat   ue   boeken   en   brosjures   uitgeven
die    je   ''links"    zou   kunnen   n.c)emen.

:Ë:  :::::o::g:::a:Í:g::::no:e:o::e:e::::k:iËËËËÉËÉ±dt:vert), É±1. n i e r
en   maatschaF)-

(internaticJnaie   pb-

binnenlanc]se   Fiolitieke   en   sc)ciale   aktivitei
(kritische   schoc)lboek.jes   over   geschiedenís
pelijke   fenomenen),
litiek)

De   Jaren   Tachtí
en   het   driemaandE3lijks   tijdschrif`t   voor   arbeiders-

literatuui`   Onderuit.
Daarnaast   gBef t   EF]O   uitei`aard   oc)k    boeken   en   brosjui`es   uit
uaarvoor   de   uitgeveríj   alleen   de   vei`antuoordelijkheid
di`aagt   en   die   op   eigen   initiatief   of   op   aanvraag   van   een
(aktie)groep   of`   c)rganisatie   uorden   opgezet.
Onze   diensten   sítueren   zich   verder   c)p   3   vlakken    :
-   het   aanbiec]en   van   knoiu-hc)u   en   inf`rastruktuur   vc)or   de

uitoave   van   tekstmateríaal
-EF]O    beschikt   ovei`   een    vEi`spreidingscircuit   c]at   c)ok   de

hele   kc)mmerciële   sektor   bestrijkt   en   iJaarin   iue   naast
onze   eigen   uitgaven   ook   andei`   ''links"   materiaal   kunnen
v e r s D i` e í d e n

-   het   is   mc)gelijk   c)m   bij   ons   kant-en-klarB   boekenstands
te    bestellen   rond   t]v.    dei`de   uereld,    ai`LJeidei`skultuui`,
ekolo,gie,    bedrijf`sstTijd   enz...

Enkele   nieuue   uitqaven    (najaar   1_9_§__P_)_:

-'Onderuit'   1:   verhalen   en   gedichtEin   van   arbBider§/scLríjveps
-    'DB   zonen   van   C;oc]fried   van   Bouillon   -   de   zionistischB   lobby

in   België'   door   Lucas   Catherine
-'WAR':    tijdgchrif`t   van   de   WE}Fkgi`oep   ArbBídersliteratuur

R o t t e i` d a m
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LODE    DE    CEUSTER`   (c]e    zingende    dc)kuerker)
en    GFmEP
Paulus   Beyestraat    10`9
2100              DEUF"E
tel.   031/   24   75   49

DB   gi.oE}p   bestaat   uit   4   arbeídei`s-artiesten    :

Lc)ds   De   Ceuster   :    gitaar,    zang,    tek§t-en   toondichter
Kristof   Braekman    :    piano,    gitaar,    akkoi`dBon
Tom   Condes    :    mondhai`monika   eri    f`luít
Hugc)   LuiF)aerts    :    slaggitaai`   en   ev.    perkussie.
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Onze   bedc)eling   is   o.a.    het   bevc)rdei.en   van   de   ver-
standhouding   tussen   intellBctuelen   en   studenten   en
ai`beiders.      De   teksten   zijn   meestal   beuust   ge.ën.-
gageef.a   te   noemen.       Dc]c]r   een   sterk    gevc]el   voor
rechtvaardigheid   gedreven,   meent   Lode   De   Ceuste'r.en
groep   zich   het   recht   te   mc)gen   tc]eè.igerien   om   het   puT
blieLÍ`   met   de   neus   op    de   tekc)rtkomingen   van   de.men§-
heid   te   duuen.      Uij   uillen   dat   c)ndei`drukking,    heb-
zucht,    c)nvríjheid,    racisme   enz...    vei.duijnen   in   onze
maatschappij.`    Uij   beogen   de   vrijheid   vc)or   ieder   mens,
in   de   eerste   F)laats   voor   de   arbeiders,    om   z.ich   te   uiten
zc]uel   c}p   kunstzinnig   al§   op   mc]reel   en   op   materieel
vlak.       Daarori   staan   iJij   oÈ]   het   F)odium    ...

BREcl..lT-[ISLEF+K00F}    vzu

p/a   John   Marchand
r..jekkersputstraat   16
9000            GENT

0p   cJorsF)i`c)nkE3lijk   initiatief   van   r'1ark   Pesmet,    richtten
een.  tiental   mensen   3   koren   op    (i`esF).    in    Gent,    Antuer-
pen,    Brussel)    ondei`   c]e   naam    Brecht-[isler-Kc)c)r.    In
september    1978   iúerd   gestai`t   met   c]e   repetities    vc]oi`   de
cantate    ''De    Í'`1c]eder'' van    8.    Brecht   E3n   H.    Eisler.    In
mei    1979   uei`den   5   uitvc)eringen   van   dit   stuk
(Ëent,     E}rijssel,    AntuerFien,    Knc]kke,    St
de   uitvoering   uerkten   100   mensen   mee.    De
gingen   doc]r,    en   in   mei    1980   bracht   het
Kocjr    ''Het    Rc)er    van    de s t a a t ','

Aan

eEm   volledig   vlaamse   kre-
atie.   Het   libretto   is   van   de   hand   van 5tef aan   v/d
Bremt,    de   muziek    van   r'lai`k    Desmet.    r..jaast    c]eze    gemeenschap-
Fielijke   concei`ten,    gaven   de   respektiBvelijke   koren   c)ok
kleinere   concerten.    Nu   i`eeds   uc)rdt   geuerkt   aan   2   stukken
die   in    1981    zullen   uitgevc]ei`d   uorden    : de   ''Canto    General''

13

van    P.    Neruda    en    r.1.    Thec)cjc]i`akis,     en    cje    "Vei`vreemding"    van
St.    v/d    Ëi`emt    en    Mark    Desmet.    Vc)c)r    de    vei`dei`e    tc)ekomst
is   nog   eEm   stuk   gepland   vah   L.    Andriessen.
Naast   het   instuderen   van   c]e   stukkB.n,-    uordt   in   het   koc)r
ook   harc]   geiJei`kt   aan   muzikale-   en   stem-   en.   theoretischB
vorming.    Dit   gebeurt   deels   tíjdens   de   i`epetitie§,   maar
voc]rnamelijk   tijdens    aparte    avonc]E3n   en   ueek-ends.    Als
vc]oi`beelden    hiervan    :    een    avond    c)vei`    de    compc]nist   H.
Eisler,    met   diamontage,    een   zang   W.E.,    een   huisconcert,
lessen   stemvoi`ming    dooi`    bei`oepsmensen .....

Het   Bi`echt-Eisler-Kooi`   doet   aan   kunstbeoef`ening   en   heeft
daai`bij    c]e   muzikaal-m.aatschaF)F)elijke   Vorming   van   haar
leden   en   haar   publiek   c)p   het   oc)g.    Het   uil   maatschappelijke
f`enc)menen    (zc]als   vervreemdíng,    ondEndrukking)    via   muzi-
kale   taal,    aan   de   orde   stellE3n.   Daarbij   is.het   niet   de
bBdoeling   dat   het   F]ubli.ek   enkel   passief   zou   luisteren,   of
dat   de   kc)orleden   enkel   hun   ncic)tjes   zc]uden   zingen.    Veeleer
trachten   wi3   steeds   opnieuu   onze   leden   én-publiek   aktief
bij   het   gebeui`en   en   de   prc]blematiek   te   betrekken,   hen   uit
te   nc)digen   deel   te   nemen   aan   een   proces   van   e'rvai`en,    in-
zicht   veruerven   en   standF]unt   ínnemE}n.    Daarnaast   beogen   uij
dat   kooi`   en   publiek   voeling   krijgt   met   muzikale   taa,l,   Bn
specifie.k_   mB_t   een   muzikale   taal   die   gBbi.uikt   uordt   om
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maatschappelijke   f enomenen   te   verklankeri   (in   tegenstelling
tot   bvb.   de   liefdeslyríek).   M.a.u.   de   muziek   is   niet   enkel
een   middel   tot,   maar   ook   een   doel   an.  sich.
Uit   het   voorgaande   mag   blijken   dat   uij   Eieen   specífiek   pu-
bliek   op   het   ook   hebben,    dan   uel   een   zo   ruim   mc}gelijk   pu-
bliek.

Üj#iuo.9Éi,; n;ÁeiQ,ú, 3fep,t gBtd tJoie4omd,eyw#,a ,mg
van hovestraat l    2200 borgerhout       b.t.w..417426.929       ASLK  nr. 001-0563696-08
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De   uei.kzaamheden   van   D.H.B.Z.    splitsen   zich   op   in
enerzijds   het   iLierk   in   opdracht   van   kultui.ele   vere-
nigingen   en   aktiegroepen,   uelk   voornamelijk   bestaát
uit   het   verlenen   van   dienstEm   op   grafisch   vlak   :
het   ontuerpen   van   affiches,    fc)lders,    bc)ekomslagen
enz..   l-ay-out   van   bi`c]chures   en   tijdschriften,   in-
richten   van   stands   en   tentoonstellingen   etc.
Dit   a.lles   tegen   een   mínimale   vei`goeding   en   in   som-
mige   gevallen,    uanneer   de   c)mstandigheden   van   de
opdrachtgever   het   rechtvaai`dígen   en   D.H.B.Z.    het
vc)lledig   eens   is   met   de   idec]lc)gische   inhoud   van
díens   projek`t,   volledig   gratis.
Anderzijds   de   veruezenlijking   van   eigen   pi`odukties
uelke   vooral   een   maatschappij-kritische   visie   naar
voor   uensen    te    brengen.       11et   is   onmc]gelijk   D.H.B.Z.
vast   te   kleven   c)p   één   bepaalde   publieksgroep   ver-

::::e:eït:::::r::::::::  :::i::::e::::u::È:;  ::::
buiten   gebracht   uoi`dt.
Dankzij..de   visuele   aard   van   het   mecjium   graf`iek   en
aanveruanten   is   het   trc]uuens   mogelijk   een   c)nbeperkte
publieksgi`oep   tB   besti.ijken.
Momenteel   uordt   er   geiúerkt   aan   de   voorbei`eiding   van
2   multímedía-F}rc)jekten    :    ''Dream   c)f   a   uhite   Christ-
mas''   en   ''De   dagen   van   de   verloren   hoc)p",    beíden   op
het   thema   van   de   huidíge   ekonc]mische   en   daaruit
vc)c)rtvloeiende   sc)ciale   krisis,    uaarvan   minstens   één
dit   jaar   nog   vei`iúezenlijkt   zal   uorden.

'' R E S T A N T ''

(Tijd.schrift   voor   Resente   Semic)tiese   TeoriBvoi`ming
an   de   Ananlize   van   Teksten)

Redaktie   en   administratie   :
]aki   Louage i` e dÈ k t í e s s k r e t arís)
Tueelíngenstraat   13
2000         Antuerpen

RE§TANT   is   een   kritisch-uetenschappelijk   tijdschi`ift
dat   í..n   1971   opgericht   werd   door   studenten   Germaanse
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Filologie   van   de   R.lJ.G.      Het   uas   toen   het   or.gaan   van
de   poëzieklub   "De   Nieuwe   Degeneratie",   maar   ging   al
vrij   vlug  de  literair-ki.iti§che   en  -analitische   rich-
ting   uit.   Restant   is   ondertussen   van   thuis-uníversi-
teit   vei`huisd   naar   de   Univei.sitaíï.e   lnstelling   Ant-
Uerpen.
De   nieuuste   ontuikkeiing   is   de   oprichting   vän   de
lndioo   Dic)amma   (Interdiscíplinaire   Groep   voor   het
Onderzoek   van   de   Grondslagen   en   Uerkingsmechanismen
der  Uetenschappen),   die   het   teoretisch   platform   uaarop
de   redaktie   steunt   bijuerkt  en   in   vi.aag   stelt.
FiE5TAr.JT   heef t   in   s    jaargangen   ongeveer   40   nummers   uit-
gegeven,   uaaronder   talríjke   boekafleveringen   en   tema-
nummers   rcind   uiteenlopende   c]nderuerpen   :    het   striF]-
verhaal,   sciense   fiction,   Nederlandse   literaire   teorie
en   kritiek,   derde   uei.eld   lite-ratuur,   ]an   Ualravens,
strukturalisme,   vertaaliJetenschap,   litei`atuui`socio-
logie,   estetikatheorie.      Maar   evengoed   uorden   er   krea-
tieve   stukken   opgenomen   (poëzie,   proza,   toneelteksten,
scenario's,   f`oto-essays,   grafiek,   strips),   manif`e§ten
en   polemieken.

Vc)c)i.   meer   inlichtingen   en   abonnementen   :    i.edaktie-
s e k i` e t a i` i a a t .

Vior.JA    UESTF}A     CoMBo

p/a   Transvaalsti`aat   51
2600             Berchem

tel.   031/   30   26   57

Bíj   deze   mi.ziekgroep,    die   reeds   sinds   1968   aktief
is,   zijn   di.ie   fc]rmules   te   bevragen   :
1.   het   solo- ramma ( 30 ' )

poëtisch-muzikale   voordracht   over   vooraf`   te   be-
spreken   thema's   (ev.   met   achtergrondbegeleiding)

2.    de   bic]-band-f`ormatie,    nu   15   man   sterk,    met   eigen
funck   en   rc)ck-jazz-uerk,   met   geëngageerde   engels-
talige   teksten

3.    de    cümbo
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een   meer   mobiele   tussenf c)i`mule   uaarin   strijdliede-
ren,   volksliedjes   en   gedichten   jazzy   beusrkt  uor-
den,   begeleid   door   f`ender-píano   en   bass,   afgeuis-
seld   met   arrangementen   voor   kopers.

Bedoelínc]    :
•De   sterk   geëngageerde   tekstEin,    over   problemen   in   de
hele   uereld,   uc]rden   informatief   aan   elkaar   gepraat   en
gekoppeld   aan   de   socialB   problBmatiek   in   eigen   land.
In   kleinde   groepen   bestaat   de   mogslijkheid   achteraf   op
.vragen   van   het   publíek   in   te   gaan.      Het   gebruik   van
drie   uerkf.ormules   maakt   een   ruím   F)ubliek   mogelijk   :   de
solo-formule   bv.   gebeurt   meestal   voor   een   ouder   pu-
bliek,   binnen   het   verenigingsleven   samengebracht,
uaaronder   dus   ook   een   groot   aantal   E]ejaarden   uordsn
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geteld.    De   Big.-Pand   daai`Emtegen   sF}Feekt   voc]ral   2P-'30-ers   aan.

Driis   en   voc]ruaai.den-`:
:-:,:ï,ou':'   ï:äáËqF;u:"Jár-váerso_nko3ten'  (5   'F/km   -|   mik|,o)
-big   band   :    20.000   F   +   10   F-/km.  (daarin   zijn   geluíds-.

en   belichtingsinstallatie   inbegrepEm)
-   combo   :    5.000   F   +   5   F/km.    Geluidsínstallatíè   met   3

mikrc)'s   gevraagd.  ,

''N00DZAKELIJK    KUAAD''

p/a   Cc)nsciencesti`aat.  46
2000          Antuei`pen
tel.    031/   39    38   68

''Noodzakelijk   Kuaad"   ont§tond   eind   1979   op   initíatief
van   een   a.antal   mense'n   die    vc)orheen   meeiúei`kten   in   het
lntei`nationaal.Kc]or.      Uij   kozen   voor   nedei`landstalige
en   zelfgemaakte   liedei`en,    aFgeuisseld   mBt   bindteksten.
Het   eerste   ''stuk"   gaat   over   de   Derde   Uereld   hier   bij
pns    :    nl.   .de_=gastarbeiders.`_
De    titel    van    dit    stuk    ís    ''ALI    IN    IJONDEF}LAND"    Em    het
vertelt   de   uedei`varen   van   een   gastarbeidei`s,   zijn
úrc)uu,   'zijn   kindei`en   :    zijn   vertrek   uit   het   thuisland,
zijn   aankomst   en   verblijf   in   dit   land   van   melk   en   ho-
ning.       Een   hele    reeks   sF)ecif`íeke   problemen   Úaarvoc]i`    c]e
gastarbeider   in   ''uc]ndei.land"   zich   geplaatst   ziet,   F]as-
seren   en   revue    :    zíjn   plaatä   op   de   arbeids-en.huisves-
tingsmai`kt,    het   i`acisme,    de  .kulturele   vervreemding,    c]e
politieke   achtei`stelling,   koi`tom   c]e   diskriminatie   die   de
vi`eemdeling   dag   aan   dag   aan   c]en   lijve   ondervindt.       Dat
de   strijd   tegen   het   racisme   en   vc]oi`   politíeke   i`echten,
o.m.    het   gemeentelijk   stEmrecht   voor   vreemdelingen,    ook
onzg   zaak   is,   uordt   extra   in   de   verf   gezet.

Het   ruim   diie   kiuartier   durend   stuk   leent   zich   tot   aní-
merende   inlBiding   van   inf`c]rmatíé-avc]nden   of   manifestaties
rond   .de   brede   gastarbeidei`sprc)blematiek   of   bepaalde
aspekten   ervan   zc)als  .het   racisme   en   de   È;olitieke   i`echten
voor  .gastarbeiders.
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TEATEF]-werk-EFioEFI    &
Carte-blanche

p/a   Gustaaf   de   Meei`sman
F]ieter   Coucke§traat   85
9300   .        AALST

0nze   groep   bestaat   nog   niet   zo   lang.    De   c)p-
richting   dateert   van   eind   '79   en   de   groei   is   F]as
sínds   maart-april   '80   uaar   te   nemen.   Dat   brengt
o.a.   met   zich   mee   dat   de   doelstBlling   nog   vi`ij
vaag   en   subjektief   uisselend   is.   Langs   intei.ne
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diskussies.  ori   zoeken   uij   naar   de   afstandsbepa-
lingen   en   de   scherptestE}llíngen,    en   dc]oi`   middel
van   de   repetities   zc)eken   uij   o.a.    naai`   onze   ra-.
tionelE}   en   expressieve   verschillen   en   raakF]unten.

r..1omenteel   kc]men   uij    tuee   keer   per   ueek   samE}n,
c)p   dinsdag   en   vi`ijdag,    telkens   van    19uOO   tot   +
22uOO    tíjdens.  de    lente-   E}n   zc)mei`perioc]e    en   op
dinsdag    en    zo.ncjag    van    19uOO    tc)t    22uOO    en    van
17uOO   tot   19uooitijdens   de   herfst   -en   uinter-
peï.iode.    Ue   mogen   hiei`vc)or   gebi`uik   maken   van
een   toneeli`uimte   in   een   stedelijk   centrúm

ËËE::ie::::sÏ:::Èn:,;T   vrijetijdsbesteding
Onze   i`eF)etitíetrainingEm   zien   er   ongeveer   als
volgt   uit   :
opuarmingsbeiJegingen,    eerst   non-verbaal,    daai`na
c]ndersteund    dc]c]r    woc)i`den   en    zinnen    :    om    zo    tot
een   imprcivísatie    te   komen.       Wij   zc]eken.  vooral
naar   fysieke,    vei`bale   en   dèkc)ratieve   nieuuig-
heden.
Uíj    iJerken   mc)mentE3el    aan    het    programma    ''Uelkc)m
in   Zonnig   Saïgon".    HiermBe   uíllen   uij.het
geueld   en   de   oc]i`lc)g   in   zijn   algemeEmheid   kc)n-
testeren.
Van   de   mensen   die    zich
aansluiten   veru.achten

grc)ep   uillen
atschappelijk   -   en

kultureel-pi`c)gressief   engagement   Em   gedui`f de   zin
tot   exF)erimenteren.    Vei`dei`   bieden   uij   een   ruime
keuze   aan   mogBlijkheden   om   aktief   betrokken   te

;::::í:ÈÍ±i:}á=Ï=;#::È::Ïí:;::;:::È!á;::Ë:>
beeldend   ijiten,    zijn   van   harte   iJelkom.
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STICHTING    LOGOS
instelling   van   openbaai`   nut
Kc)ngc)straat    29
9000           EENT
tel.    091/.23   80   89

De   Stichting   LOGOS   c)rganiseert,    buiten   iLiat   zij
zelf`   pi`oducerEm,    tal   van   kc)ns.ei`ten   van   zouel
bel.gische   als   buitenlanc]se   muzikanten.
h'un   konsei`tagenda   kan   je   aanvi`agen   op    bc)ven-
staand   adres.    Al   deze   konserten   gaan   steeds
dc]or   in   dB   kc]nsertstudio,   Kongostraat   29    te
Cent.    Tc]egangsF]rijs    100    Fr    en    50    F.r   voc]r    eBn
tape-ko ns ert .
AangBzíen   Lc)gos   een   nieuue   vleugelpíano   uil
aankopen,    hebben   zij   veBl   geld   nodíg.      Zij   ver-
kopBn   dan   ook   enke-le   van   hun   eigen   instrumen-
.ten    :    een   vei`sleten   buffetF)iano   vc]oi`   5.000   Fr,
eEm   goede   klarinet   vc]or    10.000,    een   3/4   viool
vc)c)r   4.000   Fr   en   een   studiecello   voor    12.000   Fr.
lLlie   belangstelling   he'ef`t,    neme   kc)ntakt   op    !

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Kíntertheater   lJOUU
Uouustraat   3A
2510               MORTSEL

(Mieke   Epker)

De   groep   is   ontstaan   uit   de   uerking   van   ''Kopspel"
uei`kgrc)ep   aktie-service.   Het   samenuerken   met   de
kinderen   die   meespelen   in   "Thinky   Toy"   heef t   een
aantal   mensen   doen   besluiten   zich   aktief   met   kínc]er-
animatíe   en   kindertheatei`   bezig   te   houden.

De   groep   heeft   globaal   gezien   tuee   objektíeven   :
-   vaardigheden   ontuikkelen   uat   betref`t   kindei`animatie
-   een   teaterstuk   maken   uaarin   kínderen   zelf   bepalen

uat,   uaarom   en   hoe;    een   stuk   dat   de   kindei.en   zelf
gaan   spelen   voor   hun   leeftijdsgenoten,   kínderen   dus.

::::e:::::::  ï::ur::e:::i::nvj::g:eg::::,Tetuí:o:::-
teressei`d   is,   schrijft   een   brief`je   naai`   bovenstaand
adres .

:;äp:::::tR:;n::::KE
F]opuliei`enstraat   32
3920            LurniMEN
tel.   013/   55   24   83

De   groep   c)ntstond   uit   onvrede   met   het   bestaande   re-
pertoire   en   met   de   gangbai`e   "pedagogische"   princiF]es
uit   de   ti`aditionele   poF)pentheatei`s.      Uij   vei`trekken

:::u::td;í:::::::::::izËu::e:o:r::  í2n:::r;e:v::l:aan
dus   geen   gemc)raliseer   overdragen   op   de   kinderen,   eer-
dei`   de   kinderen   steunEm   in   hun   kritiek   op   de   grc)te-
mensenuereld .

:::kji::.b::::e:a::-Ï::::::sg::::r:::á:::kin:::e::ma-
meei`dere-mindere,    kind-voliuassene   enz ..., ),    en   een
stuk   rc)nd   sinterklaas   of   kerstman,   met   diEm   verstande
dat   het   stuk   steeds   ingrijpt   c)p   de   aktualiteit   (uerk-
loosheid,   koi`ruF]tie,   petroleumkrisis,   milieubescher-
ming) .
Daarbuíten   hebben   ue   een   stuk   gemaakt   samen   met   gehand-
dikapten,   en   brengen   ue   sketsches   i`c)nd   de   aktualiteit.

Zelf   richten   ue   nooit   in,   ue   komen   steeds   op   aanvraag.
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Toneeluerkgroep   DE   LONT
Antheunisstraat  9
9000           GENT
tel.   091/   23   28   07
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De   Lont   is   een   toneelgroep   diB   toneel   brengt   vc]or
jc)ngei`en   vanaf   ±   15   jaai`.    De   stukken   handelen   c)ver
de   problemen   van   jc)ngei`en    :   konflikten   thuis,    op
school   of`   c)p   het   uerk,   sexualiteit,   uerkloo§heid,
reklame   enz...         Dít   kan   een   stai`tF)un't   zijn   c)m
jongeren   iets  .duidelíjk   te   maken   over   hun   Bigen
situatie   en   die   van   andei`e   mensen   in   een   kapita-
listisch   syst.eem.
Na   iedei`e   voorstelling   uoi`dt   dan   ook   tijd   vrij
gehouc]en   voor   een   inf`ormele    nabE!spi`eking.    Er   is
evenE}ens   Ben   boekenstand   en   inf o-standje   bij   elk
o p t 1. e d e n .

De   Lont   víndt   haar   publiek   in   jeugdklubs,   kultu-
rele   centra,    buui`thuizen,    jc]ngerenvei`E}nigingen   en
akties.
De   Lont   brengt   haar   produkties    (normaal)    voc]r
6.500   F-r   +   vervc)ergonkosten,    en   in   eBnder   uelkg
uithc)ek   van   het   land.    Er   is   geen   speciale   akko-
modatie   vereist   behalve   verduistei`ingsmogelíjk-
heid   en   een   onderhouden   elektrische   in§tallatie.
lJe   zorgen   zelf   vc]c]r   de   belichtings-   en   geluids-
apparatuur.      Een   speelvlak   van   6m   x   6m   volstaat
met   daarnaast   ruimte   voc]r   rekuisieten   en   omkle-
ding.

De   Lc)nt   brengt   vc]or   dit   speelseizc)en   twee   stuk-
ken:
-"Liefde   is    ...''    Ben   dc)oi`    c)ns    beusi`kte    vei`siB

van   ''Was   heisst   hiei.   Liebe   ..?"   van   het   Berlíjns
]eugdtheater   ''Die   Rote   Erütze",    nu   oc)k   ver-
filmd.   Het   is   een   stuk   over   sexualiteit   bij
jc)ngei`en,    hun   gevoelBns,    reakties   van   dB   ou-
ders,    vc]orbehoedsmiddelen,   eei`ste   vrijpartijen,
masturbatie,    orgasme...
Een   standje    van   het   Centrum   voc)i.   Sexuele    Vc)or-
lichting   zoi`gt   steeds   voor   concrete   inf`ormatie

-'''t   ls    geen   uerk!"    c)nze   eigen   pi`oduktie   oF)ge-
bouud   vanuit   akteursimprovis.aties.   Het   tema   :
de   voc)rooi`dBlen   tegBnover   uerklozen   en   het
opdringen   van   een   arbeid§-   en   prestatiemoraal
desnoods   ten   koste   van   alle   zelf`respBkt.    GBen
pamf let   maai`   een   reali§tisch   verhaal   over
jonge   mensen   die   vroeg   c)f   laat   in   dezBlf`de   si-
tuatie   zitten.

SOS]EETEE
Kuringei`steenueg   162
35C)O            HASSELT

tBl.    011/   25   23   23
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§josjeeteB   is   de   afkorting   van   "Sociaal
Jeugdtheater",   Ben   toneelgroep   die   ont-
staan   is   uit   l'eerlingen   en   lBE)rkrachten
dig   oorspronkelijk   uerkten   rond   onder-
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iúijspi`oblematiek.   De   eerste   tuee   jai`en
speelden   ue   dan   ook   stukken   rond   het   in-
stituut   schc)ol.
De   grc]ep   Ewc]lueerde    :    iedereen   in   de
grc)eFJ   Uas    niet   meei`   schc)olverbc)ndBn,    leer-
lingen   die   de   school   en   daai.mee   ook   de
groep   vei`lieten   en   nieuwe   krachten   van
buiten   de   schc)ol   kuamen   ei`bij.

Dit   derde   speeljaar   voi`men   iJe   haast   een
vaste
Dit   ja ::oÏËOËa:u::n,

tiental   mensen.
81)    spelen   ue   nog

het   kinderstuk   "Hoe   Mieke   Mom   haar   maf f e
moeder   vindt",    naar   het   gelijknamige   boek
van   de   uelbekende   Nederlandse   kindei`-
boekenschrijver   Huus   Kuijer.   Het   stuk   is
bedc)eld   vooi`   kinderen   vanaf   s   jaar,   maar
ook   voliJassenE3n   zullen    hun   c]gen   open
ti`ekken   als   ze   Brvai`en   uat   een   kinder-
ziel   allemaal   kan   meemaken   in   deze   uereld.
De   voluassen   uei`eld   gezien   dooi`   de   ogen
van   een   meisje    :    absu`rdE3   rE3aliteit   kortom.
Overigens   leert   c]ns   de   ervaring   c]at   ''gi`ote
mensen''   vaak   meer   moeite   hebben   dan   kín-
deren   zelf    !
Met   deze   i`ealisatie   komen   ue   naar   Antuer-
F)en   op   de   Alternatieve   Boekenbeurs   op   20
sept.   en
glabeek. ÏËei2e::t;5::Oj:al   Vc,na   te   op-
Daarnaast   uillen   ue   nog   iuei`ken   met   sti`aat-
leerstukken.    Sti`aatanimatie   op   spc)ntane
vloeren.    Zelf   bi`engen   ue   deze   stukken   maar
het   kan   natuurlijk   c)ok   c)p   vraag.
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Theateruei`kgi`oep    TENTAKEL
Tolstraat   61
2000            ANTUEFipEN
tel.    031/   37    81    66

ThBatergrc]ep    die    vooi`namBlijk    vc)or    jc)ngei`en
sF)eelt,    ook   veel   in   scholen.       Vooi`   de   tuee
hieronder   vei`melde   stukken   is   geen   podium
vereist.      Er   is   steeds   een   nagesF]i`ek   en   in-
dien   vereist,    een   kreatieve   nauei.king.

uorden   dit   seizoen   nc)Q   doorc]esDeeld    :
''Wetenschap   meesterschap   c]f`   van   toeter   tot

kompjc)eter",    over   dB   imF)act   van   de   iJetengchap
op   ons   dagelijks   leven.

"De   kern   van   de   zaak''   -   shou

Dit   stuk   ging   op    10   mei    1980   in   prBmière
te   Wilrijk.    Na   de   voc)i`stelling   uei`d   eBn   F]anel-
diskussie,   en   diskussie   met   de   zaal   gBhouden
over   het   probleem   kei`nenergíe.      Misschien
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een   tip   voor   organisaties   die   zich   ín   de
anti-kernenergie-beiJeging   inschakelen   ?

Kommentaar   van   een   arbeidstei`   die   op    10
Ee_í_     i_n     de     za_al___zat      :                                            _            _                        __

''Wat   voor   mij   heel   goed   en   duidelijk   over-
kuarn   is   dat   het   ging   over   macht   en   dat   een
atoc)rnstaat   z'eker   een   politiestaat   uordt.
Dat   uc]rdt   vooral   getoond   in   die   gevangenis-
scène.   Dat   is   een   machtig   taf`ei`eel    !    Daar
uc)rdt   het   stuk   helemaal   opengetrc]kken,    kom

je   echt   tot   de   inhoud   en   de   kei`n   van   dB
zaak    !    Het   vormt   verder   mijn   mening   over
kernenergie   en   Tentakel   moet   het   maar   veel
gaan   spelBn.    Oc)k   op   straat,   .c)p    de   markt
en   zo.    Daar   waar   veel   mensen   bijeen   komen,
al   is   het   vc)c)r   een   ander   dc)el.    Het   uas
jammei`   dat   er   niet   meei`   mensen   iJaren   van
aktie-gi`oeF)en,    dat   ze   zo'n   gelegenheid
niet   gebruiken   c)m   solic]air   te   zijn."

•ï;                     -ï`            ,,.``.-\t.              .     `,-; ,-,,.. `..`.

Kindertheater   STEKELBEES
I-lc)ge     Ueg     166
9000            GENT
tBl.    091/    51     10    24

Zc)'n   dikke   vijf.   jaar   geleden   startte   het   ste-
kelige    kindei`theater   STEKELBEES    met   Ben
gammel    poF)F)enkastje    en    genc)c)t    vrij    vlug    van
de   gunsten   van   de   mond-aan-mond   i`eklame.
Toen   de   evolutie   van   pop   naar   akteui`   zich
onhoudbaar   dooi`zette   en   het   aantal   vooi`stel-
lingen   stijl   de   hoc)gte   bleef   ingaan,    besloten
ue   te.pi`c)f`essionali§eren.    Tijden§   het   thBater-
seizoBn   1979-80   kreëerde   Stekelbees   4   produk-
ties   en   speelde    129   vc)c)rstellingen.       Boven-
díen   uerd   een   suingen de   kinderrc)ckel Be    ''Als
uij   iJillen   §F]elen"   af geleverd   als   tegengif`   voor
zc)etsappige   kinderF)laten   van   illustere   tele-
visie-nonkels   en   -tantes.

Onze   stukken   en   animaties   zijn   gei`icht   op   een
kinder

21

ubliek   van   6   tot   12
ring   heef t   geleei`d   dat   c)ok

jaar   maar   de   erva-
ciudere   kinderBn

en   vc)liJassenen   lekker   kunnen   meBgenieten   Van
de    c)ndBugende    humor.

Ons   nieuuste   sF]ektaksl   ''De   Zenuushou''   uordt
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tot   Bind   december   1980 d c) o r g e s p e e 1 d .
DB   Zenuushow   ís   een   animatie   met   veel   af`uis-
seling   en   kabaal,   over   sti`es§   en   lauaai,   of`
een   geuone   dagelijkse   belevenis   maai`   dan
uel   bBkekBn   vanuit   een   ander   daglicht   :
over   rock   around   the   clock,   over   haast   en
spoed   is   altijd   goed,   over   zenuupezen   die

:::rt::k:::tí:a::::rïd:::a:::e:í::}  lBven
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zaal    "KING   KONG''
Keizei`straat   38
2000         ANTUEF}F]EN
tel.   031/   31    63   23   -33   49   95

Het   KulturBel   lnformatief   Centrum   Keizerstraat

jä;];:;Ï£,ínb:;;:  ::k:::  :::  ::í:K{::t::::Ëí:Èïg
kultureel   centrum   in   Antuerpen   het   startpodium
voor   mEinige   kulturele   aktiviteit,   o.a.   f`ilm,
theater,   muziek   enz...
Na   jaren   hard   en   soms   uitzichtloos   uBrken   aan
accomodatie   en   tegEm   allerlei   reglementen   van
stad   en   sztaat,   uaarvan   akte,   kunnen   uij   u   nu   de
beschikking   geven   over   hetgeen   volgt   :

zaal   Kinc)   Konc]   I

150   plaatsen   (afhellend)

podium    10   m   breed,    5   m   diep,    70    cm    hcic)g
hoogte   tu88en   podium   en   plafond   2,    65   m   en
vooraan   :    3,20   m

kortBlings   een   nisuu   podium   uaarvan   volgende
\   á`fmetlF`gen    :

10   m   breed,    6   m   diep,    40   cm   hoog
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dE3   hoogtes    tussen   podium   Bn   plaf`ond   uorden   dus
3,05    m    en    3,60    m

Belichting    :    2   X    1000            6   X   500   uatt
lichtorgel   nog   niet   aanuezig

zaal   Kino   KonQ   11

49   piaatèen    (.af`heiiend)

vc)oraan   vrije   i.uimte   4,60   m   bi`eed,    2,50    die.p

filmdc]ek    4,50    X    2,50    m

Koi`telings   een   vergaclerlokaal,   en   nu   reeds   drank-
g e 1 e g e n h E3 i d .

¥:::e:L:Z  ::L:;h:íïË::gv:::::nn?;r   IV0   Vander   Borght

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



1

Nieuws van buiten.LL
maar niet van verL.L
het Kultureel Front

FiACISME,      F-A5CISME,      APAF{THEID,      NEEN      !!!

Het   Anti-F-asci§tisch   F-i`ont   AntiJerpen   heef`t   het
plan   c)pgevat   c)m   in   het   najaai`   van    1980   een''Konf`ei`entie   ter   besti`íjding   van   het   Racisme''
te   organiseren.       Als    c]atum   uei`d   s    nc)vembei`
voc]ropgesteld,    dag   dat   c)ok   het   Dei`de   F-estival
van   de   lmmigrant   ingBricht   uoi`dt   dooi`   het
Kontaktorgaan   lnternationale   Solidariteit   in
de   Handelsbeurs.

De   Kc]nf`ei.entie   heef t   als   doel   om   het   "populair
racisme"   te   c)ntmaskei`en   door   ei`   een   duidelijk
populaii`   antiJc)c]rd   c)p    te   f c]i`muleren   en   doc]r   te
zc)eken   naar   poF)ulaire   middelen   om   het   op   zc)

Ë:°::s:::::::k?b::::::e::  Z:m::::::.:n:k:::::íjk
vc,I`ming.  .  . )  .

Uij   richten   c)ns   üot   alle   E)asismilitanten   en
verantiJoordelijken   van   politíeke   partijen   en
vakbcJnden,    aan   uelzijnsuei`kers,    jc]ui`nalisten   en
juristen,   aan   vreemdelingenc)rganisaties,   aktie-
komitBes   en   kulturele   organisaties   om   aan   deze
kc)nf ei`entie   deel   te   nemen   en   ze   mee   voc]r   te
bereiden.
Alle   ínlichtingen   :
Ar`JTi-F-ASCISTISCHE     F-FioNT

p/a   Bedevaartsti`aat   27
2030            ANTWEFipEN

en

KONTAKTORGAAN     INTERNATlor`jALE     soLIDAFilTEIT

p/a   Consciensest,raat   46
2000             ANTWEFtF]EN
tel.    031/   39   38   68
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aktiedag   werknemers
sociaal l kulturele sektor

GEORGANISEERD   D00R    ACOD/BBTK     EN     LBC/CCOD

G     Fi     0     E     N     F]     L     A     A     T     S

18        0    K     T    0     8    E:     Ft,     14uOO
================================

In   Vlaanderen   zijn   momenteel   verscheidene   duizenden
uei`kers   beroepshalve   aktief   in   de   sociaal-kultui.ele
sektc)r.   Zij   zijn   in   vast   en,   c]B   laatste   tíjd   steeds
meei.,   in   tijdelijk   dienstverband   tBiJerkgesteld   in
jeugdhuizEm   en   -verenigingen,    jongerenadviesc`entra,
buurtuE3rken,   c)pbouuuerken,   sociaal-kulturele   vereni-
9íngen,    c)rganisaties   en   diensten,   volkshogescholen,
vormingscentra,   k.ulturele   centra,   biblic]theken,
vc)i`mings-   en   expei.imenteel   theater   enz ....

Deze   ruime   sektor   van   het   sociaal-kulturee.l   uerk
uordt   steeds   meer   in   zijn   bestaan   bedi`eigd.   Sommige
initiatieven   werden   reeds   stopgezet   bíj   gebrek   aan
middelen.    Van   overheidsuege   iúc]rdt   steeds   di`astischer
gensoeid   in   de   subsidies.    Op   die   manier   kc)mt   de   iJerk-
zekei`heid   van   de   iúerkers   ernstig   in   het   gedrang.    Om
te   protesteren   tegen   dBze   nef aste   ontuikkeling   uc)rdt

18   oktober    1980   in   Antuer en   een   nationale   aktie-
van   de   sociaal-kulturele   iJer.kers georganiseerd
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c]oor    ACOD-BBTK,    C[OD,    LBC,    iJillen    de   uerkers    aan    het
Ministei`iB   van   Nederlandse   Kultuur   duidelijk   makBn
dat   het   zc)   niet   verder   kan.      Deze   aktiedag   §taat   in
het   teken   van   vc)lgende   objektieven   :
-   vei.zet   tegen   c)nverantuóorde   besrioeiingen   in   de

sociaal-kultu.rele   sektor;
-   voluaai`c]ige   en   i.uimei.e   teuerkstelling   in   c]e

sociaal-kulturele   sektor
-   voldoende   ki`edíeten   op   de   begroting   1980   vc)or   de

s-k   sektor
--de   snelle   oprichting   van   een   F)ai`itair   komitee   voor

c!e   s-k   sektor
-gai`antie   vanuege   de   ovei`heid   m.b.t.    een  .voluaardig

uerknemersstatuut   en   een   tijdige   en   volledige   beT
zc)ldiging.van   de   teuerkgestelden   in   de   sektor

-   pi.ioi.iteit   vooi`   het   emancipérend   uerk.  in   de   be-
1 e i d s v o e i` i n g .

Tijdens   de   nationale   aktiedag   van   18   oktober   uordt   in
de   namiddag   een   c)ptocht   gehoijden   door   de   straten   van
AntiJerpen,    gE;|vc)lgd   door   een   meeting   uaai`in   het   eisen-
F]akket   Van   c.;f3   kultui`ele   uei`kers   zal   toegelicht   uc)rden
onder    de    al'=eme.ne    noemer    :

''     MEEF(     GELD     V00R     NIJTTIG.   UERK''
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Een   u'niek   gebeuren    !!!

Op    19    nc)vemb?i`    1980,    om    20u30    in    zaal    An-
cienne   Belgique,   5teen   sti`aat   te   Brussel,
de    politï`ockgi`oep    '`F-LOH    DE    COLOGNE"    aan
het   uerk   met.   hun   rock-opera

t'    KOSL0lJSKY    ''

F.lc)h   de   Cologne   bestaat   nu   i`uim    15   jaar.
F.lc)h   de   Cologne,    dat   zijn    1500   konsei`ten   in
Ben   tiental   landen,    17   processen,    10   lang-
speelplaten,    enkele   bo.eken,   enkele   hoc}rspe-
len,   verschillende   sound-tracks   vc]or   de   TV

E:r:Í::èk;e:pr:3::matig   satirisch   pl,ogl,amma
F-loh   de   Colc)gne   dat.is   de   eerste   Duitse
politi`c)ckgi`c]ep,    dat   is    geen   gouden   F}laat,
9een   plaats   in   de   hitparade,   geen   literaire
prijs,   en   geen   subsidie.
Flc)h   de   Cc)logne   bi`engt   sedei`t   begin   dit   jaar
met   veel   bijvel,    de   i`ockopera   "Kc)slousky".
Kc)sloiJsky   dat   is-film,    dia,    muziek,    vc)oi`di`acht,
cantate,    tcineel   en   cabaret.  .   Koslc]usky   behan-
delt   c]e   ki`isis   in   de   Duitsé   staalindustrie,
die   een   §anei`ing   doormaakt   in   EG-vei`band.

::::::s:Ënb?:::;eÈ:s::u:;;;Ti;:::È:  :::  ::t
gebeuren    :    Sulzbach-F}c)senberg,    hc]c]govenstad
in   Beiei`en.

De-vc)c)rstelling   is   een   co-organisatie   van
BrusselemBnt,    Masereelf`onds    en.Kúltui`eel
Front-Vlaanderen.   De   toegangspi`,ijs   be-
di`aagt   200   Fr.    Voc)i`verkoc]p,    affiesjes   en
meer   in.f ormatie    :
Kultureel   Fi.c)nt-Vlaanderen,    tel.    031/324606

Brusselement,    tel.    02/   5115961

Masereelfonds,    tel.    02/   6401518

Ancienne    BelgiquB;    tel.    02/5.119011

Flc)h   de    Cologne,    tel.    0221/232930

INTEF"ATI0NALE     ANTI-AT00MMP,NIF-ESTATIE    TE    MOL

25    0KT0BER     1980

26
Deze   manifestatie,    die   georganiseei`d   iuordt   dooi`   het

::Ë:K::iNÍË?f:=È3g:   fáíÈ=Ëf:Ë=eËn#esí?Ïit=:sh;;
gaat   door   c)nder   het   motte   :

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



reel   FrcJnt   oc)k   nu   ueer   hun   steentje   bi
o.a.    op    :    Simptoom,    Kopspel,    Tentakel

'KEí`''lpISCHE    KLEI     AT00MVRIJ    -EUFiocHEMIC     BLI]FT    DICHT'

Het   F)rc)gramma   loopt   van    11    uur    tot    18    uui`.       De    betoging
vertrekt   c]m    14uur.

Op   de   F)c)diums   en   in   de   straten   van   Mol   zal   het   die   dag
spetteren   van   de   aktiviteiten   :   dBbatten,   speakers-cc)rners,
muziekc]pti.edens,    theatei.,    toespraken   enz...
Zoals   steeds   dr.agen   verschillende   groepen   van   het   Kultu-

.      Treden   daar
in   de   theaterzaal),t

en   onze   r.jedei`landse   kollega's   FJrolc]og   en    ELTuee.

llet   Kultureel   Front   dc)et   hiE3i`mee   een   uarme   c)proep   aan
alle   lezei`s   om   aanwezig   te   zi.jn    (en   liever   nog   aktiE3f
dan   passiBf)    op   deze   belangi`ijke   gebeurtenis.

INTERNATI0NALE     SOLIDARITEIT     V00F]     D[     VFUJLATING    VAN

LIBEFi     FORTI      !!!

Het   Kultureel   Frc)nt   i.oeF]t   alle   prc)gressieven   op   zich
te   scharen   achter   de   c)pi`oep   tot   sc)lidariteit   met   Libei`
F-c)rti,    die   op   17   juli,    na   de   staatsgreep   in   Bc)livi.e.,

i::r:::::e::nu:::ie  ::::rh::  ::;:::::í:::rv::  :::SKui_
tureel   Front).
[lierc]nder   vei`talen   iJij   een   ai`tikeltjs   dat   op   18   september
verscheen    in    ''Le    Monde'',    van    c]e    hand    van    Augusto    B0AL
(E)ekend   braziliaans   regisseur).
''Liber   Forti,    gebc)ren   Ai`gentijn,    maai`   sinds    1945   in    Bc)-
livië   uonende,   i's   de   leic]er   van   de   vc]lkstheatergroep
Les   Nouveaux   Hc)i`izons.       Verbannen   tijc]ens   het   autoritaire
regime   van   Banzer,    heeft.hij   nadien   tei`ug   zijn   f`unktie
als   kultureel   raadgever   van   de   C0B   (Centi`ale   ouvrière
bc)livienne)    ingenomen.      Kortelings   uei`d   hij   dus   geari`es-
teerd,    en   er   uei`d   een   komitee    tE3r   bevrijc]ing   oF]gei`icht.

[eari`esteerd   iúe ens   misdaad   ''vc)lkstheatei`''

Libei`   Fc)rti   zit   in   de   gevangenis   in   Bolivië.      0.mdat   hij
een   theatermens   is.      Liber   maakt   theater   voor   het   volk,
en   clat   ís   de   i`eden   iJaai`om   hij   in   gevaar   is.
Hier   in   Europa,    is   het   niet   onmogelijk   dat   het   vc)lks.-
theatei`   of   het   ai`beídBrstheatei`   van   dezelf`de   f aciliteiten
kan   genieten   als   de   bui`gerlijke   theaters.      In   Latijns-
Amerika,    vei`telde   Liber   me    oF]    een   keei`,    gebruik   tB   maken
van   sF)ullen   uit   de   vuilnisbBlten   om  .de   mooiste   dBkc)rs   te
maken.    [n   als   hij
mijnuei`kers,    deed

v o o i` s t e 1 1 i n g e n
hij   dat   's   nach

gaf   voor   de   boliviaanse
t§,    want   overdag   wBrd   er

immers   geuerkt.      Nc)chtans   is   er   in   deze   strekEm   geBn
elektriciteitsvoc)rziening,   maar   Líber   wíst   daar  uel   raad
c]p    :    ''Ik   vi`aag   aan   de   mijniJei`kers    c]m   hun   helmlampen    aan
te   steken   en   alzc)   de   scène   te   verlichten.    Als   het   stuk
gc]ed   iJas,   uas   de   scène   vol   licht,    indien   h©t   slecht   uas,
zaten   ue   in   hE}t   pikkedc]nkei`   en   konden   ue   opkrassBn''.

Dit   theater   dat   sF)reekt   tot   de   arbeiders   over   arbeiders-
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pi`oblemen,    dat   sF)reel<t    tc)t   de   bc]eren    over   boei`enproblemen,
uordt   gesencui`eei`d,    vervolgd   en   zelfs   verniet.igd   en
La.tijns-Amerika.      Dat   heeft   tenandere   Liber   Forti   niet,
belet   om   bij   één   \/an   dB   staatsgrepen   te   ontvluchten   naar
Chili.      Híj   zette   een   produktie   c)p   over   een   begraf`enis

met   uenE3nde   ueduuen,    pi`iestei`s    en    jammerEmc]e    fi.guranten;
Liber   zelf   had   de   rc)l   van   ovei`ledene,    die   naar   zijn   graf
gedragen   iJerd.       Ondei`gronds   is   hij   oF]    die   manier   over   de
grens   gegaan,    naar   Chili,    dat   toen   nog   een   vrij   lanc]   was.'

Liber   Forti   is   iemanc!   die   zijn   theateruerLÍ`   hanteert   zoals
een   bc]ei`   zijn   hak   hanteei`t,    en   zoals   een   schrij\/.er   zijn
F)en   hantee.rt.    Híj   verdient,   onze   vc)lledige   solidarit,Í.3it ,... "

ETI
Ël#Üppt#€!je--

Op    25    september    viei`de    't    íVIUZEFiTJE    zíjn    3-jaríg    be-
staan.      Ondanks   het   feit   dat   dit   feBst   al   achter   de
rug   is,    iuillen   uij   u   toch   enige   infoi`matie   over
dit   kultijurateljee   niet   onthouden.

Op    28    septembei`    1977    begonnen   Emkele    nog    jc]mje   mensen
deze   verenigíng,    die   toen   nog   bestc)ncl   uit   tuee   koren
en   een   jeugc]orkest.
Na   drie   jaar   is   tmuzertje   uitgegi`oeid   tot   een   vereni-
ging   die   méér   dan   100   leden   telt,    die   bestaat   uit
drie   koren,    een   jeugdc)rkest,    tiJee   tc]neelgroepen,    een
uitgeverij   van   bundels   en   tíjdschrif`ten,   nl.   tmuzet
en   ttatert,    een   cabaretgi`oep   cabaret   Chris   Moens,    een
vereníging   die   optredEms   oi`ganiseei`t,    jaai`lijks   op
Zomerkamp   gaat,    die   aan   allerhande   kultui`ele   manif`esta-
ties   meeuerkt;    een   vei`eniging   die    nc)g   elke   dag   i`uimer
uoi`dt   en   uitbreiding   kent,    dit   alles   onc]er   steeds   het-
zelfde   principe    :    elke    jongere   de   kans   geven   om   z'n
enc)rme   mc)gelíjkheden   aan   zelf`kreativiteit   zo   volledig
mc)gelijk   te   ontplooien.

TMUZEF]TJE   kultuurateljee    vzu
Borsbeekstraat   80
2200
tei.   03:;r::rz:U:5
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Uij   zijn   erg   geïnteresseerd   in   iLiat   uu   oi`gani-
satie   zoal   aan   aktiviteiten   organiseert.in   de
komende   maanden.      Misschien   kan   het   Kultureel
Frc)nt   of   één   van   haar   groepen   nog   behulpzaam
zijn.      Daarom   verzoeken   uij   u   vríendelijk
c)ndei`staand   formuliei`tje   in.gevuld   te   willen
tei`ugzenden,    naar   c)ns   adres    :

Kultureel   Fi`ont-Vlaanderen
Lange   Uinkelsti`aat   32
2000            ANTUERPEN

NAAM    v/d    c]rganísatie    =

Volledig   adres    :

Tel.    :

Meest    aangeiJezen   kc)ntaktpersc)c)n    :

Onze   aktiviteitEmF)lanning   vooi`   de   maanden
juní,    juli,    augustus,   september   en   oktober
ziet   er   uit   als   volgt   :
(data,    plaats,    aard   en   c)ndei`uerp   van   de
aktiviteit   aangEwen   aub.)
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