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de blandijn
khüikie

Maandag 11. Kwart voor acht. Op het benedenverdiep van de Blandijn staan twee 
groepjes broederlijk naast elkaar. Rechts een parka- en leren jekker-bende met 
de bekende Voor Meer Ontspanning-emblemen. Een rechtseling komt binnen, slaat 
de hielen tegen elkaar en groet met een kort, stijf hoofdknikje de geloofsge-
noten.

Links een nogal kleurrijke bende geflankeerd met immer glimlachende punkers.
Een linkselinge komt binnen. Het blijkt bij nader toezien een negerin te zijn.
Ze knipoocft naar de geloofsgenoten en posteert zich dan heel demonstratief 
midden in de hall.

Dit wordt het dan. Een Zuid Afika-meeting enerzijds, een anti-racisme betoging 
anderzijds. Hier en daar bengelt een helm. Goed zo, schamper zal weer verslonden 
worden.

Acht uur. De groepen splitsen zich. De redacteurs ook.

BUITEN BINNEN

Buiten zet de betoging zich in beweging.
Ze telt, voor zover we ze juist kunnen 
schatten, ongeveer tweehonderd koppen maar 
zal naar het einde toe aangroeien tot drie, 
vierhonderd of meer aangezien de sliert 
zich vooral in studentenkwartieren voort-
beweegt. Dit was trouwens niet de voor-
ziene route: ze was op de dag zelf nog ver-
plaatst naar het Kramerspleintje (god weet 
waar dat is, ik niet) maar men stapt toch 
op door Van Hultem, St Kwintens, naar Voor-
uit en Blandijn toe.
Racisme, apartheid, fascisme: het is een 
volklokker.
Overwegend studenten, maar ook enkele NUHO- 
ers, scholieren en doppers uit Gent scan-
deren slogans. "München, Bologna, Parijs, 
neo-nazis: moordenaars !", "Fascisme, ra-
cisme, apartheid: neen !".
Begeleid door 1 combi achteraan houdt de be-
toging er naar het einde toe een flinke 
tred in. Naar de Blandijn, want daar zit 
het ongenoegen van vanavond.
Men wil de Blandijn binnenstappen om de NSV- 
meeting bij te wonen maar 'één en ander is 
verhinderd door een hecht politiekordon 
voor de ingang. De betogers zijn iets of 
wat gedesillusioneerd want de Blandijn staal 
toch open voor elk student, of niet soms ? 
Iemand (is het de commissaris zelf ?) vreesl 
dus rellen en de Gentse Stadspolitie is 
present.
Er wordt wat over en weer geroepen. Een 
NSV-er neemt foto's. De betogers druipen a1 
naar de ingang St Kwintensberg die nog open 
blijkt te zijn (pamfletten van de overzijde 
suggereren een forcering, wat onjuist lijkt]

Iedereen stapt naar auditorium A, het 
kleinste van de blandijnberg. Een vijf-
tigtal rechtsen en voor de rest toeris-
ten. Eerste spreker is de hocfdredacteur 
van 'Zuid Africa magazine'.
Hij is het niet altijd eens met de Zuid- 
afrikaanse regering, zo zegt hij, maar 
apartheid is een goeie zaak. Waarom 't 
een goeie zaak is laat hij in 't midden. 
Wel is duidelijk dat er overal apartheid 
heerst. Neem nu Vlamingen in Wallonië en 
vice versa. Trouwens, zo zei hij, als 
apartheid in België geïnstitutionaliseerd 
zou zijn, dan was Brussel nooit uit 
Vlaamse handen gegaan. De brave man be-
grijpt niet welk zinnig mens iets tegen 
apartheid kan hebben.
Om de vijf minuten stormt er een wacht-
post binnen die de laatste positie van 
de betoging doorfluistert.

De spreker eindigt zijn speech met het 
aankondigen van een film van de Zuida- 
frikaanse ambassade. De film (blauwe 
zee en zwoele stem die het leven in 
Zuid Afrika bejubeld) werkt op de gaap- 
spieren. Goud, mineralen en edelstenen 
in multicolor.

Een wachtpost (zwarte kniebroek, grijze 
kousen, grijze pet, zwarte jekker) valt 
de zaal binnen. 'Ze komen af !' Een 20 
kerels springen recht en sprinten naar 
de zij-ingang.

Deze 'pret' duurt niet lang. De flikken die 
werkloos aan de hoofdingang staan (en wie 
wil in deze tijd nog werkloos zijn) komen 
een kijkje nemen en gaan zowaar tot een 
chargr over. Wel wat vreemd als het kwaad 
reeds gescgied is. Volgt dus het o zo ge-
kende spelletje van kat en muis. Charge, 
studenten uiteen, flikken trekken terug, 
stidenten verzamelen, charge. En ga zo maar 
door.

Ondertussen zijn de flitsen (van de pers én 
van NSV) niet uit de lucht. Ook de slogans 
niet. En de zij-ingang van de Blandijn is 
van binnenuit gebarrnkadeerd.
Is het nu typisch dat zo'n studentenmanifes-
tatie (cf. aktie tegen de 10.000) op dit mo-
ment, wanneer de politie optreedt, de tegen-
stander verwart met de 'scheidsrechter' en 
het "neen aan de fascistenstaat" vervangt 
door "neen aan de politiestaat".
Er wordt teruggetrokken, vergaderd en beslo-
ten naar het politiekantoor aan de Bijloke 
te stappen om de opgepakttvrienden vrij te 
eisen: "Onze kameraden vrij !"
Tevergeefs echter, want Blandijnflikken 
worden (zoals je weet) in een handomdraai 
Bijlokeflikken en dét resulteert in een 
nieuwe lading arrestanten (na bijhorende 
charge:'de Gentse fliek heeft fysiek', is 
het nieuwe orHewoord).

'S A N D E R
Een onbeschrijfelijke ravage. De ganse 
gang is afgebroken. Alleen de radiatoren 
van de centrale verwarming staan nog vast 
in de muur.
De uurwerken, tegels uit de muren, zes me- 
terhoge glazen deuren, gedemonteerde as-
bakken, stellages van kapotte tafels en 
banken. En glas. Overal glas. Op de 
vensterbanken, op de vloer, in de schoen-
zolen.

In de Blandijn heerst een overwinningssfeer 
Op de terugweg naar de zaal zingt de groep 
‘de blauwvoet*. Plots breekt er paniek Uit 
als iemand roept dat er boven nog linksen 
zitten. Een andere roept dat er gewonden 
zijn. Dat blijkt achteraf nogal mee te 
vallen. Eén verzwikte enkel, een snee in 
een duim en één brave borst die men erop 
attent maakt dat zijn achterhoofd bloedt.
De voorpost-voorzitter laat onmiddellijk 
de 900 bellen._'Iedereen die iets heeft 
moet mee. Dat is goed voor in de pers'.
(en inderdaad, 's anderendaags meldt een 
pamflet van de VNSU 'verscheidene vrii 
ernstig-gewonden').
Ondertussen speelt de film verder voor een 
half leeg zaaltje. Vanuit de blandijn zien 
we de politie chargeren op de betogers. Die, 
zetten het op een lopen. In de blandijn 
drukt men handjes en feliciteert elkaar.

Er werden foto's genomen 'om de linksen te 
herkennen en later eens persoonlijk tegen 
te komen'. Ik vraag of ik één van de foto's 
voor schamper kan krijgen.
Of ik niet van de NSV ben ?
Nee.
Hé, mannen die is hier niet van ons !

Uw nederige dienaar sluipt de blandijn uit.

E N D A A G S

Tot de briefjes aan het mededelingsbord toe 
alles is verscheurd, gebroken, vernield.
Een klein meisje van nog geen achttien jaar 
in een groene parka met VMO emblemen toont 
me trots een lómonadeflesje. 1 Kijk, er 
is er nog één heel.'
Op enkele sekonden tijd is deze gang to-
taal afgebroken. De schade beloopt in de 
honderd duizend. Alleen de glazen deuren 
al...
Wie gaat dat betalen ?

DE REL
BUIJEN BINNEN

Men maant de mensen die nog van de hoofd-
ingang komen aan zich te haasten om naar de 
meeting te trekken, maar plots hoort men hel 
doffe knallen van lege cola- en limonade- 
flesjes in de gang van Vermeersch en Böhm. 
Een zoveelste slag om de Blandijn ?

Toen de eerste anti-racisten (of anti-NSV- 
ers) de zijgang binnen waren volgde de res-
pons van NSV + sympatisanten onmiddellijk. 
Een regen van flesjes. Men neemt de kasten 
uit de gang, zet ze in het midden als ';bar- 
rikades'.
AFF-ers + sympatisanten lopen naar buiten 
en vragen stenen. Een ketting wordt ge-
vormd: stenen worden over en weer gekatapul- 
teerd. Ongehelmd is het zelfmoord om je bin-
nen te wagen. Ondertussen wordt alles wat 
bruikbaar is van en uit de muren gehaald (te 
gels, asbakstaa-nders...) en in de strijd ge-i 
gooid.
Op een bepaald ogenblik bonst de barrikade- 
kast van de anti's de vloer op. Iedereen 
(behalve NSV) vlucht naar buiten. Van daar-
uit wordt voortgegooid, door de ruiten, naar 
elkaar. Een gewonde wordt afgevoerd.

Toen ging alles heel vlug.
Een groepje tegenbetogers (links dus) 
was langs de ingang bij de stkwintensberg 
binnen geraakt. De NSV (rechts dus) 
begint onmiddellijk lege cola-flessen 
uit de bakken naast de automaat te ver-
zamelen. Twee seconden later regent het 
glazen flesjes. De rooie cola-bakken op 
het hoofd als helm, de banken worden 
als barricade opgeworpen, (achteraf kan 
niemand zeggen hoeveel linksen er binnen 
waren, wel is zeker dat NSV onmiddellijk 
met het glas-bombardement begon). De 
flesjes geraakten op enkele seconden op.

Een NSV-er probeert aan de andere flesjes 
te geraken door met een lege cola-bak he+ 
glas van de automaat kapot te beuken. De 
automaat houdt stand. De'indringers' zijn 
volledig weggeveegd. Vanbui tenuit wordt 
er nog wat gesmeten. NSV barricadeert 
haastig de grote glazen deuren en verbrij-
zelt op die manier de deuren die het bom-
bardement overleefden. De koude wind giert 
binnen.

Wij, van schamper, menen dit :

het geweld van maandag 11. was zinloos, 
absurd vandalisme. De schade kon verme-
den worden indien énkele individuen hun 
handen konden thuishouden.

NSV (rechts dus) flaterde toen ze onmiddel-
lijk met flessen begonnen te smijten. De 
'indringers' waren niet gewapend met stok-
ken, kettingen e.d. Wat NSV achteraf ook 
mag schrijven in twijfelachtige pamfletten.

AFF (links dus) flaterde door niet onmid-
dellijk de zaal in te gaan. De zaal was 
eenvoudig te klein om dan iedereen een 
plaats te geven.

In elke groep waren individuen van twij-
felachtig allooi. In elke groep waren er 
vechtersbazen die enkel en alleen met die 
bedoeling kwamen. Het is idioot elkaar de 
schuld te geven.

Toch moeten we een lans breken voor de 
politie. Het is idioot stenen te smijten 
omdat men gescheiden wordt door de flikken. 
Een blinde kon zien dat er ging gevochten 
worden. De oproerpolitie hield links uit de 
blandijn omdat ze maar al te goed wist dat 
er geknokt ging worden, en dan kon ze niet 
meer tussenbeide komen. De flikken mogen de 
blandijn niet in !!!
Niemand kan zeggen dat hij vindt dat de 
flikken hun ogen moeten dichtdoen omdat 
mijnheer (links of rechts) eens wil vechtenX

En ten slotte mijnheer Hoste, nog steeds 
rector alhier. Mijnheer de rector zal ook 
wel al gezien hebben hoe groot de schade is. 
Mijnheer de rector zal ook wel weten dat dit 
niet de eerste keer is. Toch mag de blandijn 
niet gebruikt worden voor culturele manifes-
taties (zoals een happenning) omdat die 'te-
veel schade' nalaten. Het wordt tijd dat of-
wel (a) de blandijn volledig dicht gaat,da's 
een pak geld uitgespaard ofwel (b) de blan-
dijn volledig opengaat met een verantwoor-
delijke die kan opdraaien vbor dergelijke 
'ongelukjes'.
Twee maten en twee gewichten. Zo kan het 
niet langer.



gaston de gusk
"Wist U dat er in Gent zo’n vijentwintig 
Koren een aktieve werking hebben ? 
en toch durven we zeggen dat het Gentse 
Studentenkoor door zowel samenstelling als 
doel een zeer eigen plaats inneemt in het 
Gentse koorleven.
Bedenk immers dat ieder jaar opnieuw een 
aantal van onze beste koorleden afstuderen 
en wegvallen.Het akademisch jaar begint dan 
ook telkens met een harde wervingsaktie 
om dit hiaat op te vangen.En pas na enkele 
maanden werken kan er >aan optredens en con-
certen gedacht worden.Met dan weer de blok- 
periode en de snel naderende examens in het 
zicht.
Daarom is het voor ons onmogelijk een re-
pertorium samen te stellen naar het voor-
beeld van de "grote” koren.De koorrepeti- 
ties mogen trouwens niet enkel op die op-
tredens gericht zijn.Een avond repeteren 
mag voor onze leden niet een aantal afmat-
tende zanguurtjes inhouden.wel een aange-
name ontspanning om de studiezorgen opzij 
te schuiven.En zo groeit stilaan een vast 
repertorium dat voor ieder stimulerend kan 
zijn,met voldoende afwisseling naar genre 
en stijl.
Het koorzingen tenslotte stimuleert bij de 
studenten het huismusiceren.In die zin wor-
gden u enkele muzikale intpi-mezzi aangeboden 
De koorrepetities gaan door elke dinsdag-
avond om 20.00u. in het auditorium op de 
benedenverdieping van het HIKO (hoek Ro- 
zier en St Hubertusstraat).De artistieke 
leiding verzorgd door Ignace de Lil,biblio-
thecaris van het conservatorium te Gent. 
Kennis van notenleer is nuttig maar niet 
vereist.
Contactadres: Rudy De Mets

Harelbekestraat 70 ,K.814 
9000 Gent.

michiel de mug

Richt zich vooral tot studenten en studen-
tinnen die enige belangstelling opbrengen 
voor mime en dans.
Wat de mime betreft is het dit jaar zo dat 
er lessen gegeven worden die volledig in 
functie staan van een optreden.De lessen 
gaan door op donderdagavond om 20u in de 
Brug.Normaal kan men de lessen bijwonen 
als men in mime geïnteresseerd.is;je hoeft 
dus helemaal niet aan de universiteit te 
studeren.Wat daarentegen wel waar is,is 
dat de werking zich wel toelegt op de stu-
denten.Welk mime is het nu eigenlijk ? Is 
het de witgeschminkte pantomime zoals Mar- 
ceau ze nog speelt ? Of is het eerder als 
een Radeis bvb.?Hoewel er in principe 
niets uitgesloten wordt,gaan we dit jaar 
een veel vrijere richting op dan die eer-
ste.We concentreren ons op het spel en de 
spelletjes,zoals ze tot stand komen door 
studenten die nog nooit iets van techniek 
hebben gehoord.De techniek wordt bijge-
scherpt tijdens het spel.
De dans heeft geen eigen werking,maar helpt 
mensen een keuze te maken als ze in Gent 
Ballet of andere lessen willen volgen. 
Doordat dit over het algemeen vrij duur 
is probeert MUG ze een kleine toelage te 
geven.
MUG is dit jaar ook met een enquête ge- 
stard 'Ballet, mooi maar...’ en om het sa-‘ 
men te vatten zoals (rm) in de Gentenaar 
'Ballet is niet altijd een foto van David 
Hamilton'. Het is een kritische kijk op. 
de balletpedagogie enerzijds, hetis name-
lijk zo dat iedereen van vandaag op morgen 
een bordje aan zijn voordeur mag spelden 
met de vermelding Balletschool..., en ander 
zijds op de mistiek die er heerst rond de 
balletwereld, want iemand die niets of niet 
veel van ballet afweet heeft bepaalde tutu- 
gebonden negentiende ideeën over deze kunst 
Om een klein voorbeeldje te geveh een meis-
je dat ballet volgt bekijken we veel posi-
tiever dan een meisje dat voetbalt. Een 
jongen die voetbalt wordt daarentegen ook 
totaal anders voorgesteld dan een jongen 
die in de dans geslopen is.
Welke zijn dus nog steeds welkom bij MUG ?
- Mensen die willen mime volgen
- Mensen die willen dansen
- Enquêteurs, -euses, dactylofieles en an- 
De rest zien we eens tijdens één van onze 
'passages in de Brug of in de Overpoort’ 
of in het RUCA waar wij van 16 tot 22 fe-
bruari spelen in de universitaire toneel- 
week.

Geert Hoste, Guldenspoorstraat 12 Gent 
St Pietersnieuwstraat 45 Gent

j jaz:yez ?
Gestart in het new-orleans genre, overge-
gaan naar min of meer free jazz is het jazz 
combo vooral de laatste twee jaar geëvolu-
eerd naar het be-bop genre. De huidige 
trend gaat in de richting van funkjazz of 
fusion genre, vooral via moderne engagemen-
ten van leden. Voor de nieuwe nummers 
wordt in hoofdzaak aan eigen nummers ge-
werkt, zodat naast het verwerven van in-
zicht in de jazzharmonie en het verrijken 
van de improvisatorische kundigheden ook 
de nodige aandacht wordt besteed aan eigen 
maaksels van leden.
Vorig jaar heeft het combo twee jezzavonder 
ingericht, de eerste met Jazz-circle en de 
tweede met het Mare Matthijs kwartet. Ge 
zien het sukses hiervan zijn we dit jaar 
weer van plan enkele van de beste groepen 
jonge jazzmusikanten uit te nodigen.
Er zijn ook plannen om dit jaar, voor de 
eerste keer, een workshop te organiseren 
met John Clayton (bassist van o.a. Count 
Basie).
Wie interesse heeft om aan te sluiten bij 
ons combo kan kontakt opnemen met Luc Van 
den Borre, Eedverbondkaai 19 te Gent. Je 
kan ook gewoon eens komen kijken en luiste-
ren naar de repitities die gewoonlijk el-
ke dinsdagavond doorgaan bij Francis Cromp- 
hout, L. De Winnestraat 28 Gent.

hét jazzcombo.

gust
kom nah hus

Straattheater : niet te verwarren met 
binnenhuistheater op straat gespeeld.
De bedoeling van straattheater is de 
mensen rechtstreeks aan te spreken en 
ze te betrekken in het spel. Dit im-
pliceert een specifieke vorm en in- 
houd.
Vorm : we gebruiken visuele attrac-
ties door middel van kleurrijke, op-
vallende requisieten : maskers, pop-
pen, schmink, het vergroten van ge-
baren en karakters zélf, zonder daarom 
in het puur karikaturale te vervallen. We 
trachten ook de aandacht te trekken met 
elementen als muziek, luchtbellen, gelui-
den, ballonnen, maar niet met décors van-
wege het gesleur.

b) inhoud : veelzeggend, doch weinig 
woorden gebruikend. We geven een deel 
informatie die niet tot in de détails 
wordt uitgediept maar we versterken die 
door op de directe gevolgen ervan "in te 
gaan.

Vorig jaar gebruikten we deze manier van 
werken bij volgende akties :
-prikakties tegen de 10.000 (om slapende 
studenten wakker te maken ivm de proces-
sen) .
-kernenergie (öm publiciteit te maken voor 
betogingen tegen kernenergie). 
-verpleegstersstuk (om de misbruiken van 
leerling-verpleegster aan te klagen). 
-15Djaar België (om de 150jarige chro-
nische vallende ziekte van de regering 
te vieren.)

Deze acties misten hun uitwerking dikwijls 
omdat ze slechts enkele malen konden wor-
den opgevoerd. Onze akties rondom het 
pand en kernenergie kregen daarentegen 
voldoende aandacht daar ze een onderdeel 
waren van het protest dat van een grotere 
groep mensen uitging.
Daaruit hebben we besloten dat het te 
moeilijk was om zélf acties los te weken. 
Vandaar dat we ons dit jaar toespitsen op
- het ondersteuen van acties door ze op 
straten en markten bekend te maken.
-korte optredens op informatie-, studie- 
en 'debatavonden en varia.
- groepen te helpen met het in elkaar 
steken van een eigen stuk.
Gust wordt daardoor ruimer : iedereen 
kan in principe meespelen met gust voor 
één bepaald stuk. Voor inlichtingen zich 
wenden tot volgende telefoonnummers :
091- 21 77 46
091- 27 47 90 Marianne Van Hyfte
091- 23 01 40 Verpleegstersstraat 18D
091- 23 53 49 9000 gent.

ra f de vooraf
Het studentenleven aan onze unief is heel 
wat studentengroeperingen rijk. Ondanks al 
hun verscheidenheid trachtte men een 10tal 
jaren geleden deze groepen te 'klassifice- 
ren ’.

De politiek gekleurde groepen stopte men 
in het politiek konvent (P.K.), de werk-
groepen in het werkgroepenkonvent (W.K.) 
de faculteitskringen in een faculteiten- 
konvent (F.K.) en de kulturele groepen in 
een kultureel konvent (K.K.).

De konventen zijn dus overkoepelende orga-
nen. Van het bestaan van die konventen we-
ten de meeste studenten weinig af.

Alleen het F.K. deed dit jaar een poging 
zijn naam wat in de actualiteit te brengen, 
door het organiseren van de FK-happening, 
eerder dit jaar in de tenten. Wel een goed 
initiatief, weliswaar met zware financiële 
implicaties.

Ook het kultureel konvent doet pogingen om 
zijn naam wat actief naar voor te brengen. 
Zo organiseerden we vorig jaar öók een 
happening met optredens van onze eigen 
groepen en Guido Lauwaert, Johan Verminnen, 
klapband, Give Buzze Blues Band, Roland en 
nog zoveel moois. We kunnen dus trots zijn: 
wij waren de éérsten. En daar laten we het 
niet bij : dit jaar komt een opvolger : 
weer een groots (én kultureel) gebeuren.
De datum kunnen we je nu al verklappen :
1B februari.
De plaats houden we voorlopig geheim, daar 
dit iets zéér speciaals én eigenaardig zal 

worden.

En nu even over het kultureel konvent zelf. 
We kunnen gemeenzaam stellen dat dit het 
enige konvent is dat zich als konvent zélf 
ook een taak toebedeelt. Dus niet alleen 
onze eigen groepen werken, maar ook het 
konvent zelf.
De doelstellingen van het kultureel kon-
vent zijn, kort omschreven, ongeveer de 
volgende :

1. 'alternatieve' kultuuruitingen, 
die in het normale circuit weinig 
kans krijgen naar buiten laten ko-
men . Zo programmeerden wij de 
'nieuwe scène’, John Tchicai en nog 
vele anderen.
2. Bestaande alternatieve pogingen 
daadwerkelijk steunen. Zo gaat onze 
steun o.m. naar Proka, het avant- 
gardistische theater van Gent.
3. De toegang tot kultuurmanifesta- 
ties voor de studenten vergemakke-
lijken. Daartoe werd het systeem 
van KK-tramkaarten in het leven 
geroepen. Met deze 'tramkaart' 
krijg je een stevige reductie in 
Proka, NTG en manifestaties van de 
Andere film, evenals voor onze eiger 
groepen.

Practisch : de kaart kost 100fr en bevat 
4 strookjes van 25 frank:met één ervan 
kan je bij ons overal binnen, evenals 
bij Proka en de Andere Film. Voor het 
NTG heb je er drie nodig (75fr). De 
kaart is verkrijgbaar in de Brug, stu-
dentensecretariaat, en wees gerust, we 
winnen er niet op, integendeel zelfs, ze 
is zuiver verlieslatend.)

Gerda de Gut
Dit seizoen (tot half april 81) spelen we 
drie voorstellingen :
- we hernemen drie maal het stuk van vorig 

seizoen 'Lélilie' te Antwerpen-Leuven- 
Brussel.

-RUCA nodigt ons uit deel te nemen aan een 
toneelweek die doorgaat aan het rijksu- 
niversitair centrum Antwerpen van 16feb. 
tot 22 februari. We spelen 'Verzoekingen' 
een uitwerking uit de Faust 1 van Goethe. 
Meer specifiek de dialoog tussen Faust 
en Mefistofeles. De aktie concentreert 
zich dus rond deze twee figuren maar 
wordt ondersteund door een lieftallig- 
demonisch operette koortje. Heel dit 
Faust fragment zal doorweven worden met 
ideëen uit het essay van Michel de 
Ghelderodes 'Les tentations de StAntoine' 
en de 'Mystieke werken van StJan aan 't 
Kruis’.

- Rat-box (een project rond ratten) spelen 
we in Arca of Verticaal op 13/14/16/20/ 
21 en 23 april. Hierover geven we nog 
wel meer publiciteit.

Gut repeteert boven het Damberd elke 
maandag van 19-23 uur en elke dinsdag 
van 20.30 tot 23 uur. Geïnteresseerden 
zijn altijd welkom !

Naast werken als konvent, zijn natuurlijk 
vooral onze eigen groepen actief, de 
uitvoerige voorstelling vind je hieronder 
maar eerst toch even kort :

GUT : Gents Universitair Theater : 
kreëert eigen stukken en speelt die met 
studenten.
GUST: Gents Universitair Straattheater : 
met hun eigen stukken spelen zij op al-
lerlei (progressieve) manifestaties en 
halen op die manier dikwijls de krant.
UFG : Universitaire Film Gent : draaien 
zéér regelmatig films op de Blandijn, 
films die niet alleen uitblinken door 
hun weinig of niet-kommercieel karakter 
(dit in tegenstelling met wat skoop of 
filmotheek draaien) maar ook door hun 
unieke waarde, qua kwaliteit, onvindbaar-
heid in hun normale circuit en onver- 
Dloembaarheid. Alternatieve Sinema dus.
GSK : Gents studentenkoor : vliegt er als 
een echt professioneel koor tegenaan. 
Fotoklas : hier kan je foto’s leren maken 
en ontwikkelen, en je wordt min of meer 
professioneel begeleid. Ze organiseren 
regelmatig tentoonstellingen (vooral in 
Overpoort) en maken nu een diamontage 
rond de sociale sector voor de inleidings- 
dagen voor de nieuwkomers van volgend jaar 
Vormgeving : zij kreëren enerzijds zeer 
exentrieke of schokkende affiches (zoals 
ten tijde van de 10.000) en anderzijds is 
er binnenkort de start van de zeefdrukklas 
waar zélf affiches worden ontworpen en 
gedrukt.

Zoals je ziet een hele resem activiteiten, 
maar daarnaast steunen we ook groepen die 
niet direct tot het KK behoren zoals werk-
groep Toneel uit de Germaanse en werkgroep 
musical uit Psychologie en Pedagogiek.
We kunnen je alleen maar aanraden: ga er 
eens een kijkje nemen. I.p.v. alleen maar 
naar optredens of films te gaan kijken, 
het is een zeer goed gevoel samen met een 
groep bezig te zijn in een goeie werksfeer, 
Tenslotte kun je door je werkstukken de 
bevolking van het Gentse (zoals al meer-
maals gebeurde)met verstomming slaan.
En wees niet bang om met iets nieuws aan 
te komen of ergens bj aan te sluiten :we 
beschikken over een aanzienlijk budget, 
dat trouwens zéér degelijk wordt gebruikt) 
en we blijven bereid alle nieuwe kunstui-
tingen te steunen. Vergeet bvb. niet dat 
een publicatie als Tliedboek of een groep 
als Logos allebei hun ontstaan vonden in 
de schoot van het Kultureel Konvent.
Let op, je hoort nog van ons, hou ons in 
de gaten.
En vooral op 18 feb., de dag van het KK, 
méér dan een doodnormale happening. Hou 
het gespuis van het kultureel konvent dus 
maar goed in de gaten, je kan er alleen 
maar voordeel bij hebben.

de voorzitter 
Pat Viaene 
ijkstraat 9 in gent.

fotoklas
Het klinkt waarschijnlijk elitair.Foto-
grafie van de bovenste plank,kreativiteit, 
avant-garde.
Nee,niets,of toch weinig van dit alles. 
Voor sommigen een geruststelling,voor an-
deren een ontgoocheling.Geen elitegroepje, 
geen beroepsmensen,zelfs geen artistieke 
leiding.Misschien zelfs een beetje te ama-
teuristisch.Toch gonst het van leven in de 
fotoklas.Driemaal in de week wordt er ge-
werkt .Dinsdag, woensdag, donderdag, telkens 
van 20 tot 23U.Je kan komen wanneer je wil, 
er is geen kursus,zelfs geen lessen of 
theoretische bagage.Daarom misschien komen 
er ook zoveel mensen,vooral nieuwelingen. 
Per academiejaar zijn er een 30 a 40-tal 
die via de fotoklasweg hun eerste afdruk- 
jes maken.Gelukkig blijft het daarbij niet, 
Dit jaar is er een herinrichting van de 
donkere kamer,er komen rekken,een licht- 
sluis,nieuw materiaal.Er is een apart lo-
kaaltje voor films.Verder een grotere 
ruimte waar je wat kan evolueren,een tijd-
schrift lezen of dia’s vertonen.Verder 
trachten we toch iets vast te krijgen.Be-
gin dit jaar werden hiervoor werkgroepen 
opgericht: werkgroep Schamper + engagement 
in studenyenleven,werkgroep dia's,studie-
groep,-Goeie bedoelingen,die jammer genoeg 
niet vlot lopen door een tekort aan inzet. 
Verder zijn er jaarlijks de tentoonstel-
lingen.Dit jaar (december) was er reeds eer 
minitentoonstelling rond opschriften.Mini, 
omdat de meeste fotoklassers al te passief 
zijn ingesteld om rond thema's te werken.
Op de aanstaande K.K.-happening komen we 
met vrije thema’s naar voor.Later wordt 
een tentoonstelling voorzien met als thema 
oud en jong in de stad.
Misschien tot ziens.
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M A A R  VÉÉL DU URD ER

Een hele retrospectief is aan deze Kineast 
gewijd, voor het volledig programma van de 
eerste weeK verwijzen we naar de agenda. 
Stellen we nog dat het hele opzet een orga-
nisatie is van De Andere Film Gent-UFG in 
samenwerking met een tijpisch Bundesrep. 
Ouitsland-model, het Goethe Instituut Brus-
sel.

Nog is het niet gedaan: NIEUWE DUITSE FILM.

Zoals iedereen wel heeft gemerkt, was er 
in de afgelopen maanden heel wat verande-
ring in het restaurant Overpoort. Op het 
tweede verdiep werden immers, i.p.v. de 
gewone dagschotel, 4 verschillende warme 
schotels en één koude schotel aangeboden. 
Voor dezelfde prijs als de dagschotel, 
maar zonder soep en nagerecht. Deze evo-
lutie verliep stapsgewijs : eerst één toog 
en daarna de tweede.
Voor volgende maanden mag U nog iets an-
ders verwachten : de aanbiedingen blijven 
dezelfde maar de prijzen veranderen, naar-
gelang het soort gerecht dat wordt aange-
boden. Deze beslissing werd genomen op de 
sociale raad van 27 januari 11. Het alge-
meen principe dat aanvaard werd is, dat 
voor een bepaald gerecht, juist het dub-
bele van de grondstofprijs zal worden ge-
vraagd. Enkele voorbeelden :

spaghetti bolognaise 45fr.
hamburger archiduc 50fr.
gentse stoverij 55fr.
koude schotel 60fr.
paling in roomsaus 60fr.
wie.nerschitzel 70fr.
steak met pepersaus 80f r.
schaapsragoüt 90fr.

(als ik het qoed beqn'jp wordt alles wat 
ik mag duurder ? nvdr)

Je ziet, de prijzen op het tweede verdiep 
van resto Overpoort zullen schommelen tus-
sen 45 en 90frank. Daarbij zal je nog soep 
en nagerecht kunnen krijgen aan 5fr. elk.

Dit is de tweede fase van het plan, maar 
nog niet de laatste. Eerst wordt uitgetest 
of de gebruikers met evenveel succes van 
deze formule zullen gebruik maken als in 
vorige maanden (vorige formule : andere 
schotels aan één toog deden het verbruik 
met 16% stijgen. ). Indien dit zo is, dan 
worden vanaf september, alle mogelijke 
schotels aangeboden, in plaats van de 
huidige vier. Het wordt dan een echt geva-
rieerd keuze-aanbod. Kompensatie is dan dat 
de steak-bar in de cafétaria verdwijnt, 
daar hetzelfde zal worden aangeboden in 
toet restaurant zelf.

Om echter de studiekosten niet op te drij' 
ven voor diegenen die niet méér willen 
besteden aan eten wordt de dagschotel 
behouden zoals hij nu was en wordt er 
ook de nadruk op gelegd dat de kwaliteit 
daarvan zeker niet mag slechter worden. 
Wie goed wil eten aan een matige prijs, 
moet dat in de toekomst ook kunnen, werd 
gesteld.

Door deze maatregelen hoopt men het 
budget van de sociale sector wat aan te 
zuiveren en die alsnog te redden.
Het is vanuit progressieve hoek inderdaad, 
triestig wat hier aan het gebeuren is.
De sociale sector wordt (en is) een be-
drijf, dat met verlies en winstmarges 
gaat rekenen. En indien de subsidies ver-

minderen, zijn de enige bronnen van inkom-
sten de restaurants en de homes. En daar 
zal men zoveel mogelijk proberen de ver-
liezen te beperken.

Zelf-voorzienend zullen ze nog lang niet 
worden, daarvoor dient de sociale sector 
niet. Maar dat ze niet meer verlieslatend 
mogen werken, is duidelijk. Eind '79 sloot 
men de boekhouding af met een batig saldo 
van 42 miljoen. Eind '80 bleek deze reser-
ve helemaal opgebruikt te zijn, zodat er 
voor 1981 géén, ik herhaal, géén reserves 
meer zijn.

d u u r  !

Dit alles is eigenlijk een radicale omme-
keer van de sociale sector. Vroeger werd 
één kollectieve prijs gevraagd dwz arm of 
rijk, beurs of geen beurs, iedereen betaal-
de evenveel. Het doel was de universiteit 
toegankelijker te meken, zoveel mogelijk te 
democratiseren.
Op de studiedagen van de sociale sector 
bleek dat deze wens tot democratisering 
niet zo bijzonder geslaagd was. Een nog 
te klein percentage arbeidskinderen bvb. 
studeerde aan de universiteit.
Een tweede bevinding was dat de overheid in 
de toekomst steeds kariger zal worden met 
het voorschieten van subsidies. We zien 
bvb. voor '81 het ABOS niet langer de so-
ciale dienst subsidiëren. Uit wat Ward 
Bosmans van de sociale dienst K.U.L. en 
medewerker op het kabinet voorspeld heeft, 
kan worden afgeleid dat deze subsidies in 
de toekomst nog zullen verminderen.

Uit deze 2 bevin dingen van de studieda-
gen werden dan ook de nodige conclusies 
getrokken. We moeten in ieder geval pro-
beren te behouden wat we hebben in de 
sociale sector, en deze niet laten af-
bouwen. Aan uitbreiding valt in de hui-
dige constellatie niet meer te denken.

Men heeft dan ook beslist het beleid van 
de sociale sector radicaal om te buigen. 
Er wordt vanaf dit jaar een prijsdiffe- 
rentiëring ingevoerd voor verschillende 
diensten.

h o m e s
Voor de homes werkt men met het systeem 
beurs of geen beurs. Wie geen beurs heeft 
zal volgend jaar méér huur moeten betalen 
dwz tussen de 1650 en 3750 frank, naarge-
lang de inkomsten van de ouders. De ge-
middelde huurprijs zal op die manier per 
maand 2.300 frank bedragen, maar de ou-
ders die bvb. méér dan 700.000 frank bo-
venop de inkomensgrens voor een studie-
toelage verdienen, zullen wel degelijk 
méér dan 3000 frank mogen neertellen.

r e s t o ' s

Voor de resto's hanteert men een ander 
principe. Men vond het (en terecht) nogal 
discriminerend en paternalistisch om bvb. 
aan beursgerechtigden bonnetjes uit te 
delen om goedkoper te kunnen eten. Deze 
zouden wel eens kunnen bekeken worden 
als 'die armen'. In plaats daarvan werd 
een prijsdifferentiëring naargelang de 
maaltijden gesteld : duurdere maaltijden 
zullen vanaf nu ook duurder gaan kosten.

En dat er zware verliezen werden geboekt 
is duidelijk met volgende cijfers aan te 
tonen :

uitgave '80 inkomsten'8(

uitgave'80 inkomsten'80 
homes 58miljoen 37miljoen
restos 120miljoen SOmiljoen

Dit betekent dat een verlies van 61miljoen 
wordt geboekt op die posten waar zelfs nog 
inkomsten zijn. Dat verliès is zowat de 
helft van de totale subsidiëring van de 
sociale sector. De andere 66 miljoen wor-
den dan gebruikt voor

kinderdagverblijf 
sociale dienst (oa jobs) 
psych.advies voor studenten 
studentendokter 
studieadvies van Bonte 
studentenaktiviteiten

Allemaal posten waar in principe zeer 
weinig inkomsten te realizeren zijn. Men 
hoopt du?l door de nieuwe maatregelen van 
prijsdifferentiatie enerzijds 'het geld 
te halen waar het zit', of anderzijds 
alleszins de verliezen te beperken (al-
hoewel men nog niet zover is dat men alles 
tegen werkelijke kostprijs verkoopt).

Zo poogt men de mensen die niet over grnte 
financiële sommen beschikken, niet te bena-
delen, door hen diezelfde diensten nog al-
tijd aan dezelfde prijs te verlenen.

Deze evolutie is inderdaad niet hoopgevend, 
maar de sociale raad heeft gemeend dat dit 
de meest aangewezen handelswijze is. Pro-
testen naar het ministerie en vraag om 
meer subsidies hebben niets uitgehaald, 
en anders moet men binnenkort besluiten 
de maaltijdprijzen voor iedereen met 10 
tot 15 frank op te trekken (algemene prijs 
zou dan worden : 70frank ). Om dit tegen 
te gaan zijn deze maatregelen van prijs-
differentiatie genomen.

Wie andere mogelijkheden ziet, of protest 
wil aantekenen, wordt verzocht ook even 
Het overzicht van het jaar '80 van de 
sociale sector en de Begroting van het 
jaar '81 te komen inkijken. Uw vertegen-
woordigers staan inderdaad met de rug te-
gen de muur. Daarom bestaat kommissie 
sociaal nog altijd. Wie interesse heeft in 
al deze zaken kan komen meewerken. De eers't 
volgende vergadering gaat door op woensdag 
11 februari om 19u in het studenten huis.
De eerstvolgende sociale raad op 24 februa-
ri. Daar zal de begroting van ’81 worden 
goedgekeurd. Wie nu nog opmerkingen heeft 
mag zich dus haasten. Iedereen is welkom 
op 11 februari.

PAT VIAENE 
lid sociale raad.

daar zijn onze oosterburen weer

Van HEIDI naar HITLER en terug/

DAF-UFG koesterde Heidi in zijn rangen.
De belangstelling voor het heimat-gebeuren 
was niet groot. Jammer, want het Oberbayern 
orkestje(o.l^v» Frans Bonne) werkte zich 
meesterlijk door het bekende repertoire.
Het geheel vormde een passende introductie 
tot Duitslands duivelste kineast,

Hans-Jürgen SYBERBERG.

Eerste en niet enige exponent van de ren 
naissance van het Duitse (film)idealisme. 
Objecten: Ludwig, Ludwigs kok, Karl May, 
Winnifred Wagner, Hitler. Vorm: verfilmd 
associatief poppendrama. Duur:langweilig. 
Het summum van het heraanknopen bij een 
Duitse Romantische traditie. Kortom een 
idealistisch avant-garde kunstler(en dus 
dubieus) contra rationeel Wirtschaftswun-
der.

Een ongelukje komt nmoit alleen...Het Film-
festival van Antwerpen 1981(nog tot 15/02, 
in het filmhuis) heeft het ook in de ooste-
lijke richting gezocht. Vooreerst de Duit- 
— e ‘nieuwe’ film, waarvan ook in SkoopTzïë 
verder) een selektie wordt getoond. Een 
nieuwe Turkse prent, waar hoge verwachtin-
gen aan gesteld worden, na het succes van 
Zeni Oktens DE KUDDE. Het gaat om HAZAL, 
andermaal van een medewerker van de kineast 
die - u kent het verhaaltje stilletjesaan 
wel - in Turkije’s nauwe en ongezonde cel-
len verblijft. Maar kom dat mag de pret 
niet drukken. Het Oostblok heeft rustigaan 
ook een eigenzinnige filmstijl ontwikkeld.

Polen en Hongarije zijn elk sterk op het 
filmfestival vertegenwoordigd. Hongarije 
kampt vooral met relatieproblemen, aan de 
films te zien. Polen toont een aantal Pro-
dukten uit de boeiende reeks van de 'kine- 
ma van de morele onrust’. Naast Kieslowski 
(met o.a. de toepasselijke prent RUST) is 
vooral Zanussi met HET CONTRACT(zie foto), 
trekpleister.

Bid voor mijn ogen.s.v.p.

Rik S.

DIE 0RTLIEBSCHEN FRAUEN van Luc Bondy (te 
zien in Skoop op 12/02)

I L L I C H
I N

G E N T
0p maandag 9 februari a.s. doet de 
befaamde maatschappij-k'ritische filosoof 
Ivan ILLICH op zijn Europese toernee ons 
vaderland aan. Op uitnodiging van de 
Vereniging voor de Verenigde Naties zal 
hij in Leuven in de grote aula om 20u 
en in Gent in aud. E van de blandijn 
om 14u spreken over zijn leven en zijn 
werk.

Ivan Illich is in 1926 geboren in Wenen, 
en heeft op zijn vijfentwintigste jaar a) 
heel wat veelomvattende academische ti-
tels op zak : priesteropleiding in Rome, 
filosofie van de gescheidenis in Salzburg 
en natuurwetenschappen in Florence.
In 1951 gaat hij als opbouwwerker onder 
de arme Portoricanen in New York werken. 
In 1956 wordt hij uit waardering voor xig 
zijn werk benoemd tot vice-rector van 
de katholieke universiteit van Porto 
Rico.
In 1960 wordt hij gelast het eiland te 
verlaten, en voorjaar 1961 vestigt hij xi 
zich in Guervanaca (in Mexico), na een 
voettocht van 4500 kilometer doorheer 
het Latijns-Amerikaans continent. Ni 
Hier sticht hij het documentatie- en 
informatiecentrum CID0C waar missiona-
rissen en ontwikkelingshelpers zich de 
Latijns-Amerikaanse kuituur kunnen 
eigen maken. Het centrum wordt uitge-
bouwd tot een open universiteit, waar 
kursussen over allerlei thema's en 
onderwerpen opgezet werden, en van 
waaruit Illich zijn belangrijkste 
publicaties de wereld instuurt.

Het uitgangspunt van Illichs denken 
is 'Ontscholing van de maatschappij' 
(uit 1970), tenftijl zijn hoofdwerk 
(uit 1973) 'Naar een nieuwe levens-
stijl' in het zelfde jaar verschijnt 
als een boekje over het vervoerprobleem 
haalt hij ook de buitenlandse pers met 
het artikel 'Tegen de productie van 
het welzijn.’

In 1976 verschijnt zijn uitgebreid boek 
over de geneeskunde ('Grenzen aan de 
geneeskunde’) en van 1978 dateren 
'Het recht op nuttige werkloosheid.’
'De deskundige : vriend of vijand?’

Illich zelf hoor je aan het woord, 
nu maandag, om 2 uur in de namiddag 
in auditorium E van de blandijn.

Eén van de trekpleisters van het filmfes-
tival van Antwerpen, K. Zanussi's HET CON-
TRACT

3



C .R A A R  
DE KNOBBY

' Khomeiny haalt 31 maart niet ' zei de 
Iranees met een diepe stem. Gelukkig zag 
hij dat ik mijn voorhoofd in vraagtekens 
trok, waarna hij met zijn duimnagel, op 
zijn hals, zijn linker met zijn rechteroor 
verbond. Ik had er diep willen op in gaan, 
en mocht ik die man in Gent tegen gekomen 
zijn praatte ik er nog altijd mee denk ik, 
maar de etalages en de gordijntjes van de 
Reperbahn trokken me te stevig terug op 
Europese bodem. Ik had eigenlijk beter 
blijven luisteren, want toen ik een manne-
tje met een boekje shop-seks een seksshop 
zag uitkamen en ik hem vroeg hebben ze 
daar Schamper, het gratis weekblad met 
naaktfoto , sloeg hij me bijna het gezicht

Ontgoocheld over de Hamburgse muze denk ik 
weer aan het liedje dat ik daarnet ' am 
freihafen ' liep te zingen :

Smikkel smokkel srrrij 
Khomeiny is de dood nabij 
Smikkel smokkel smurrie 
Miss België voor de jury 
Smikkel smokkel menu 
Ik dans de polka in roze tutu

Wenend over mijn klederdracht in de laat-
ste verze val ik wild-beukend tegen de re-
ling. Gelukkig was er net iemand in de 
buurt van ’ Voor Meer Ontspanning ' die me 
naar het station bracht. Deze VMO-er le-
verde me uit aan de stationchef die mijn 
kaartje en zijn linkeroog knipte.
En toen zij de slang tot Eva : " Bijt eens 
in God zijn appels ".

( 6 fr. in postzegels voor filmrubriek )

C. Raar

KOMMERCIEEL CIRKUIT---------------------------

Calypso : zaal 1 BRUBAKER (kt)

2 LIFE OF BRIAN (kt)

3 MON ONCLE D'AMERIQUE (kt) 
Cine klub :

1 ATLANTIC CITY (knt)

2 DE VERLOREN EER VAN KATHA-

RINA BLUM (knt) 
Capitole : LES SOUS-DOUES (kt)
Century : FRIDAY THE 13th (knt)

Majestic : klub THE BLUE LAGOON (kt)

2000 CALIGULA (knt)
Cine Rex : LOVE STORY (kt)

tÆ m m etiu
Maandag 9.2

Ver k eer d  ??
Een van de meest vergeten massamoorden 

uit de geschiedenis is (samen met die op 
de zigeuners) de uitroeing van (vooral 
Duitse) homofielen,in de nazi-concentratie- 
kampen.Dergelijke uitzonderlijke gebeurte-
nissen in de geschiedenis zijn slechts mo-
gelijk als een bepaald aantal voorwaarden 
vervuld zijn.Eén daarvan is dat het meren-
deel van de bevolking vijandig staat tegen-
over de bevolkingsgroep waartegen de agres-
sie zich richt.De nazi-propaganda droeg 

daar natuurlijk in grote mate toe bij,maar 
ook voordien was er al in zekere mate een 
vijandigheid t.o.v. homo's: al onmiddelijk 
bij de stichting van het Tweede Rijk wordt 
(in 1871) in het wetboek bepaald dat "on-
tuchtig en tegennatuurlijk gedrag” bestraf! 
kan worden met gevangenisstraffen tot vijf 
jaar.

Toch is het pas vanaf 1934 dat de repressie 
werkelijk toeslaat: in'de nacht van de 
lange messen’ wordt de homosexuele nazi- 
kapitein Rohm samen met een 200 a 300-tal 
anderen vermoord (eigenlijk pleegde Rohm 
verplichte zelfmoord).Dat dit echter niets.■ 
met zijn homosexualiteit te maken had 
blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 
vermoorden homofiel was.De ganse affaire 
wera in 1935 trouwens nog als zuiver poli-
tiek afgeschreven ("landverraad,hoogver-> 
raad,voorkomen van een putch" e.d.).In 
1939 echter heeft de propaganda,als het 
over deze zaak gaat,het over voorkomen van 
zedenverwildering,biologische gezondheid

enz.Sinds de Röhm-affaire werd homosexuali-
teit dikwijls als argument gebruikt om po-
litieke tegenstanders te liquideren.De 

straffen erop werden sindsdien ook steeds - 
zwaarder.
Men schat dat er in totaal zo'n 250.000 
mensen omkwamen in de koncentratiekampen 
wegens hun homofiel zijn.
In dit kader speelt zich het stuk "Ver-
keerd” (*Bent' van M. Sherman)af,dat momen-
teel in N.T.G. wordt gespeeld.Twee homo’s 
uit Berlijn moeten na de nacht van de lan-
ge messen vluchten,maar worden opgepakt en 
op de trein naar Dachau gestopt.Eén van 
hen,Rudi,wordt er zwaar mishandeld door of-
ficieren, omdat hij een bril draagt en dus 
behalve homo ook intellectueel is.Max,zijn 

vriend,moet hem de 'genadeslag' geven,om te 
bewijzen dat hij zijn vriend niét is.
In het kamp zelf moet Max een hoop stenen 
van de ene plaats naar de andere dragen, 
een zinloos en afstompend werk.Een kennis 
van hem,die hij op de trein ontmoette,Horst 
ook een homo,wordt bij hem geplaatst.Tussen 
hen groeit een eigenaardige situatie/ Horst 
verwijt Max dat hij een gele Jodendriehoek 
draagt,terwijl hijzelf fier is op zijn 
roze homodriehoek (de scène waarin Max 
vertelt hoe hij aan dat Jodenteken is ge-
raakt, is één van de hoogtepunten van het 
stuk),maar die aanvankelijke vijandigheid 
gaat geleidelijk over in vriendschap en 
liefde.
Dit gegeven wordt verwerkt in een sober 
stuk waarin vooral door de uitstekende ac-
teertalenten van de hoofdrolspelers,aan-
grijpende scènes worden neergezet.Vooral 
in het tweede deel zijn grootse momenten 
ingebouwd,waarin twee mensen die zich,in 
een uitzichtloze situatie,tot elkaar aange-
trokken voelen,en met de stenen in de hand-
en, balanceren over de rode lijn van haat 
en liefde.

'Verkeerd' nog tot 22 februari in NTG.

S ilm

DE ANDERE FILM--------------------------------

Hans Jurgen Syberberg in Blandijnberg 2, 
Aud. C om 20u :

9.2 LUDWIG, REQUIEM FUR EINEN JUNGFRÄU-
LICHEN KONING

10.2 THEODOR HIERNEIS ODER : WIE MAN
EHEM , H0FK0CH WIRD

11.2 WINNIFRED WAGNER (deel 1)
12.2 WINNIFRED WAGNER (deel 2)

poreisoep

rundsgebraad met bloemkool in roomsaus 

mosselen met provengaalse saus

Te koop : 50 cc PUCH M0NZA, zeer mooie 
staat, voor 16.000 fr.. Tel. 091 / 28 32 77 
na 19u . Vragen naar B. Chevolet.

Ik heb iets teveel en dus verkoop ik het : 
behoort reeds tot de ’ bejaarde studenten' 
(bouwjaar 1951), maar verkeert nog in goeai 
de staat ('zuiver' merk); studeert (of pro 
beert althans) rechten (2°lic.). Kost-
prijs : de symbolische prijs van 75 ct.
Te bezichtigen : Kafetaria Universiteitstr. 
2. Schr. Bur. blad onder vermeld. M.M.L.J

Te koop : Sony bandopnemer TC-280, ITT 
Schaub-Lorenz Stereo 3000, 2 boxen hifi 
B 3115, 20W-koptelefoon Sansui 2 way SS 
20 - 80hm, samen 16.000 fr. Tel. 091 / 
28.12.28 tussen 7 en 9 uur’s avonds.

^  OHO, IK H

Een buitengewoon ingrijpend marketing- 
onderzoek heeft uitgewezen dat :
- u schamper leest
- u 46,2% kans hebt dat u eerst de laatste 
bladzijde leest.

Daarom de inhoudstafel achteraan gelegd.

deze week

Te koop : gedesartikuleerde schedel . 
Adres : Marnixstraat 24, vragen naar Ca- 
rine Waterschoot ( liefst 's avonds ).

Te koop : Versterker 150W Realistic, 2
jaar oud, in goede staat, 7000 fr., nieuw 
11.000fr. Inlichtingen kamer 709 Home Fa-
biola. Verkoop wegens vernieuwing disko- 
bar.

■  Futuristisch ingestelde, univer-
seel denkende, existentialist. 30 j. 
sl. jongeman wenst knm. eerl. 
begr., sfinxachtige vrouw met ini-
tiatie makrob. en/of esoterie, v .  
vrije geaccrediteerde, harmonisch 
sensueel getinte relatie, g.a., sehr.

Advertenties opsturen naar rubriek- 
redactie (RR) St.Pietersnieuwstreat 
45 Gent of afgeven op het studenten-
secretariaat in de brug.

Rellen in de Blandijn. Schamper was er bij, 
op gevaar van eigen leven. Frontpagina. 
Duitse film rukt op. Rik S. bericht op 
de derde pagina.
111ich on tour in Europe. Een voorberei-
ding op de derde bladzijde.
Voedselmaaltijden worden duurder. Op de-
zelfde derde pagina.
Kultureel konvent slokte een ganse pagina 
voor zich alleen. Die pagina vindt u op 
de tweede bladzijde.
Knobby : onvermijdelijk. Achterkant. 
Verkeerd Schoot de toneelredactie (TR) 
in het goeie keelgat. NTG op de achter-
kant.
Menu : dé succesrubriek van schamper. 
Hieronder.
(j) : overal

volgende week

Zal de happenning op 18 februari doorgaan? 
Krijgt het kultureel konvent opnieuw een 
ganse bladzijde ?
Kan de VVS nog vuile was buiten hangen ?>-, 
Komt Bruno, onze tekenaar terug ?

Deze, en vele andere belangwekkende 
vragen : volgende week vindt u de 
oplossing in

'A rmee/ 60Â tAfoÿ
ARCA-------------------------------------------

Vrijdag 6, zaterdag 7, woensdag 11, donder-

dag 12 en vrijdag 13 februari, telkens om 

8 uur 's avonds IFHIGENIA IN TAURIS. Lo- 

katie : 091 / 25.18.60. *

Spreekavond----------------------------------

Ivan Illich komt op maandag 9 februari in 
de Blandijnberg Aud. E spreken om 14.00u.

VERTIKAAL------------------------------------

Op 6,7,11,13 en 14 februari, stipt om 
20.15 JA MEESTER van Adrian Mitchell in 

een regie van Matthijs Rümke.

NTG-------------------------------------------

VERKEERD van Martin Sherman ( 1979 ) in

AKTIEGR0EP TEGEN SEKSUEEL GEWELD & AMBRAS-

0p zaterdag 14 februari van 12u tot 19u 

in de Blandijnberg DAG TEGEN SEKSUEEL GE-

WELD. Om 19u vertrekt er een fakkeltocht 

door het centrum van Gent. Om 21u is er 
dan een rockavond in Zaal Cercle.

Dinsdag 10.2 een regie van Jean-Pierre de Decker om : KUC-

bloemkoolsoep ( hoe kon het ook anders ! ) 

braadworst met wortelstarrppot 
spaghetti bolognaise

Woensdag 11.2

tomatensoep

hesperol met selder in roomsaus 

paëlla

Donderdag 12.2

seldersoep ( zie opmerking dinsdag ! ) 
kip op zijn grootmoeders 

bami goreng

Vrijdag 13.2

uiensoep met kaas of pap (?) 

visbrochetten met rauwkost en koktailsaus 

broodvlees met rode kolen

4

SK00P-

Zaal 1 : 20.00 RASH0M0N ( Kurosawa )

22.30 CL0CKW0RK 0RANGE

( Kubrick )

Zaal 2 : 19.30 film in verlenging

22.00 Filmweek " De nieuwe
Duitse film " :

6.2 PALERMO ODER WOLFSBURG
7.2 UNTER MÄNNERN + VERLIEBEN 

VIELLEICHT 
GENERALPROBE

8.2 DIE ALFTRAUMFRAU 
WIE EIN FREMDER

9.2 LICHTNING OVER WATER 
FLAMMENDE HERZEN

10.2 ASPHALTNACHT

11.2 LAUFEN LERNEN
12.2 DIE 0RTLIEBSCHEN FRAUEN

K0G-

ILTABBARO  
SUOR ANGELICA 
GIANNI SCHICCHI
G. Puccini_________

ZA 07.02.81 - 20 U. 

VR 13.02.81 - 20 U. 

ZO 15.02.81 - 15 U.

ARENA----------------------------------------

Op zaterdag 14 februari om 20.15 in pre-

mière : I LOVE MY WIFE.

Op woensdag 11 februari 1981 om 20.30 

richten de KUC'ers ( lees kukkers ) een 
voorlichtingsavond in omtrent het thema :

" Gastarbeiders in Gent " m.m.v. Dokter De 
Ridder ( Sleepstraat ) en D. Van Der Sly- 

cken ( SG0V ) in het KUC, Kortrijksepoort- 
straat 160, Gent.


