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HET BLAD VAN B A M

V ersch ijn t in d ien  nod ig

Machtsgreep binnen Schamper ? Het K.K. zegt u ? Hoedatzo ?

Lees er alles over. Even een korte voorstelling,

Bla bla slaat weer eens toe !!I en dan terug naar af.

Nieuwe stijl in de resto's R.U.G. ? Zie blz. 2

B la  *  B /a
Bla bla, even voorstellen.... De meest 
mysterieuze, eigenaardige en ook eigen-
zinnige vereniging van de R.U.G.Door nie-
mand gekend, door iedereen geliefd, of 
misschien eerder gevreesd ......

Centrale doelstellingen van deze socië-
teit : geheimzinnigheid, verwarring,koel-
bloedigheid in de chaos...

Bla bla staat voor "(Bureau voor Ludieke 
Animatie) in't kwadraat", een groep van 
mensen die vindt dat het er aan deze uni- 
versiteit veel te serieus, te saai...aan 
toe gaat en die daar iets aan willen 
doen. Het doel is om op een eenvoudige 
manier een vraagteken of een uitroepteken 
(zoals 't past) plaatsen bij de gebeurte-
nissen alhier, heilige ballonnetjes door-
prikken (of spreekt men eerder van heili-
ge huisjes...?), doch daarbij steeds leuk 
te blijven zonder persoonlijk aan te val-
len. Geen middel wordt onverlet gelaten 
om dit doel te bereiken.

Meer konkrete gegevens over BLA BLA zijn 
tot op heden niet uit de geheimzinnige 
mist errond tevoorschijn gekomen. Leden-
vergaderingen zijn dan ook, wegens onbe-
kendheid van tijd en ruimte daarvan, to-
taal ontoegankelijk. Het al dan niet ge-
beuren van ludieke activiteiten schijnt 
ook af te hangen van toevallige factoren 
als waar, hoe en wanneer de leden elkaar 
treffen, zij een idee produceren en tot 
uitvoering besluiten.

Zoals reeds was voorzegd : waar twee of 
meer samenzijn, misschien is BLA BLA dan 
wel in hun midden...

tu re s

UNIVERSITAIRE JOBDIENST 
WERFT AAN

Voor een goedbetaalde, voltijdse 
betrekking bij een jonge, dyna- 
mitische thrust :

Profiel van de kandidaat :
- diploma kern-fysica of gelijk-
waardig ;

- ervaring niet vereist(opleiding 
verzorgd in eigen beheer) ;

- levenslange arbeidsvreugde ge-
waarborgd ;

- beschikkend over eigen vervoer, 
(bezoek ten huize) ;

- bewijs van goed gedrag en zeden

A l t i jd
Regelmatige aktiviteiten in de Brug :

Maandag : Zeefdrukatelier 20u30 
Jazzdance 19 tot 20 u 
Theaterlaboratorium 20u30 
Breakdance 18 tot 19 u 

Dinsdag : Fotoklas 20u30
Aerobics 17 tot 19 u 

Woensdag: Breakdance 18 tot 19 u 
Mime 19 tot 20u30 

Donderdag:Zeefdrukatelier 20u30 
Fotoklas 20u30 
Jazzdance 19 tot 20 u 
Aerobics 17 tot 19 u

Mensen die niet aan het bovenstaande pro-
fiel beantwoorden en dus niet in aanmer-
king komen voor de job, kunnen wij echter 
wel het volgende aanbieden :

1. De universitaire film / De Andere Film 
zoekt dringend medewerkers. Contact : 
Briefje in De Brug t.a.v. Jan van Rij- 
ckegem.

2. We starten binnenkort met een synthe- 
sizerwerkgroep (gecombineerd met com-
puters). Contact: Pat Viaene, De Brug.

3. Het Kultureel Konvent denkt aan pro- 
grammatie van rock, pop, klassiek, mi-
me, kleinkunst, film, enz... Mensen 
die graag iets organiseren, contact : 
briefje in De Brug, t.a.v. Pat Viaene.

4. Mensen met andere, spetterende ideeen: 
altijd welkom. Zelfde contactadres.

e d ito r ia a I
Waarom deze Pamper ? Is dit een aanval op 
de monopolie-positie van Schamper? Is dit 
sluikreclame ? (Neen, het V.B.O. steunt 
ons niet). Is Pamper een feministisch of-
fensief, een gecastreerde Schamper ? Ver-
vangt het Schamper op de W.C. ? (Nee, het 
dient gedeponeerd in de daartoe ter be-
schikking gestelde hygiënische zakjes) Is 
dit een appendix op het Student Welcome 
Pack ? Neen, neen, driewerf neen.
Staat Pamper misschien dichter bij Amper? 
Misschien...
Nee, we hebben niets tegen Amper, en nog 
minder tegen de Schamper-redactie. Alleen 
...deze mensen kunnen niet iedere week 
een blad ineenknutselen. Met alle begrip 
daarvoor. Maar dat is dan wel jammer als 
je enige dingen wil aankondigen. In der-
gelijke situaties blijven de "getroffen" 
verenigingen bij de pakken zitten. Wij in 
elk geval niet meer. Vandaar dit bisnum- 
mer. Een enige gelegenheid trouwens voor 
het Kultureel Konvent om nog eens enige 
reclame in Schamper te krijgen. En voor 
Bla Bla om haar doelstellingen (wat die 
ook zijn) te realiseren. Wat wij over on-
ze werking te vertellen hebben, kun je 
hiernaast lezen. Wat anderen (ook jullie 
misschien) daarover denken, lees je wel-
licht in Schamper nr.195. Dit blad is 
niet beter dan Schamper, het is anders. U 
weet wel,"met deze man wordt het anders." 
Dat het in dat geval niet beter is gewor-
den, weet u al. Of dit alternatief beter 
wordt...wij kijken wel uit. De Wetstraat 
is immers het volgende objectief van de 
Celibatoire Culinaire Cellen.

(P.S.:voor vrijkaarten voor het concert 
aangekondigd op blz.4, tel. 994. De kaar-
ten worden daar met een vast ritme aange-
boden, en je wordt vriendelijk in al je 
verzuchtingen aanhoord.)
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W a te rp o lo ?
(Van onze verslaggever in het zwembad)

Geweldloze Staking? Overweldigend! 
Vrijstelling van vrijstellingen.

Wat is waterpolo ?

Zoals u reeds geraden had een watersport, 
die nog het best te vergelijken valt met 
handbal, maar dan in het water. Er wordt 
gespeeld door twee ploegen, elk bestaand 
uit zeven spelers : één keeper en zes ba-
sisspelers, die de bal,om het moeilijk te 
maken, maar met één hand mogen aanraken. 
De rest wordt wel op de training uitge 
legd.

Waterpolo is de ideale ontspanning voor 
studenten die van water houden en graag 
ravotten. Volgens onze informante is het 
zelfs een amusante sport, die verder ook 
nog goed is voor de conditie en het uit-
houdingsvermogen .

Zegt het je iets ?

Kom dan eens naar de training, al wat je 
moet kunnen is zwemmen. De trainingen 
gaan door in het GUSB elke dinsdagavond 
van 21 u.30 tot 22 u.30,en worden gegeven 
door Michel Louwagie, die zich zeker ook 
over de volslagen beginnelingen wil ont-
fermen. Zij worden bij aankomst met sui-
kerklontjes verwend (zo is ons althans 
uit soms onverdachte bron medegedeeld).

Ongeveer op woensdag werd overal aan de 
R.U.G. een onderdonderende staking geor-
ganiseerd. Vooral in die faculteiten waar 
op die dag normaal geen lessen worden 
gegeven, was het succes overweldigend. En 
zelfs op de Blandijn konden de meeste 
professoren overrood worden om de cursus-
sen te staken. Daar ook werden enkele 
fijne sketches opgevoerd die de kwalitei-
ten van de heer Minister in de auditoria 
in een duidelijker daglicht stelden. Ver-
der werden de studenten gevoerd met en-
kele lezingen, alle in verband hiermee. 
Onder andere de professoren Kruidtuin, 
"Het gemist genoegen en rechtop staken"; 
professor van de Bende, "De raad van Sta-
te en de klassenstrijd"; en de kersverse 
dekaan Ijsbed over "De dubbele vrijstel-
ling bij Freud, een juridische analyse", 
een stukje waar zijn faculteit Terecht 
fier kan op zijn, en waarvoor hij weer 
eens een Storm-achtig applaus ontving.
In de andere faculteiten was het succes 
eerder afhankelijk van de willekeur der 
studenten. Geert Maareens, die we net 
konden strijken voor een zeldzaam inter-
view, juist voor hij zijn S-P-olitieke 
carrière startte, verklaarde in verband 
hiermee : "Een kwalijke zaak, zij getuigt

van weinig Klasse. Ze schaadt daarbij ten: 
zeerste de onbaatzuchtige actie van mijn 
vereniging (W S ,SVB,KRASS,KRAPP,KWEL,VLK, 
SJ,SJW,ETC,etc...). In de toekomst mag 
het dan ook niet onmogelijk zijn dat het 
gebrek aan onverantwoordelijkheid van een 
meerderheid der studenten wordt geboy-
cot ."

De begeerder was het hier - gewoontege-
trouw - roerend mee eens. "Zoals steeds 
zijn de woorden van mijn vriend van een 
onschatbaar gewicht." Zijn opleiding 
getrouw, vervolgt hij bescheiden : "De
invloed van deze staking op de vitale 
functies is natuurlijk niet in te schat-
ten. Ongetwijfeld zal zij als een suppo- 
sitoir het besluitvormingsproces binnen 
onze regering beinvloeden. Wie weet wat 
dan allemaal niet wordt vrijgesteld."

De woordvoerder van Het Witte Huis, ge-
legen St.Pietersnieuwstr.25, deelde ons 
hierbij mede : "Geef aan de Raad van
State wat de Raad van State toekomt, en 
aan de regeringscommissaris ... alles."

(Van onze reporter ter plaatse, Kwal, 
dinsdag C.11.84)

DO YOU WEAR A TIE ?

IS BUTCH YOUR TAILOR ? 

DIOR YOUR SHOEMAKER ?
D*YOU HAVE CARDS ?

- AMERICAN EXPRESS ?j 

VISA ?

- DINER'S CLUB ?

Y o u  're w e !c o m e n  a t  th e

UNI VERS IT Y RES TA UR ANTS
OVERPOORT 
DE BRUG 
ST.JANSVEST 
PAVILJOENTJE 
HOME ASTRID

Overpoortstraat (Europe) 
St.Pietersnieuwstraat 
St.Magdalenakleedstraat 
Ergens te lande(Coupure) 
De Sterre



November. De ideale maand om na de eerste 
ontgoochelingen of successen ook eens aan 
iets anders te denken dan studeren.
Het Gentse studentenleven biedt hiervoor 
menig alternatief,en één daarvan is Foto- 
klas.
Fotografie,een medium waar iedereen bijna 
dagelijks mee in contact komt. Een medium 
ook met onbegrensde mogelijkheden wat be-
treft creativiteit en zelfexpressie. Aan-
gezien wij er van uitgaan dat zowat ie-
dereen fotografeert -hoe veel of hoe wei-
nig, hoe goed of hoe slecht dat ook moge 
zijn - blijft er aan deze unief een foto- 
clubke bestaan, om andere mensen verder 
te helpen dan het op-de-knop-duwen sta-
dium.Tijd dus om alle reeds gekochte cur-
sussen aan de kant te schuiven, hier ko-
men er een paar nieuwe. Gratis en vrij-
blijvend, zonder examens of repets.

Een eerste reeks lessen gaat over de 
grondbeginselen van het fotograferen : 
camera, lenzen, films, belichting,scherp-
tediepte, perspectief, beeld- en kleuren- 
compositie, filters, flitsers, enzomeer. 
Het prille begin dus. Voor wie nog niet 
weet hoe met zijn camera om te gaan en 
voor wie een kleine geheugenopfrissing 
kan gebruiken. Deze cursus wordt gegeven 
door artistiek leider Mare Mombaerts(gra- 
ficus/fotograaf). Het geheel wordt ge-
presenteerd onder vorm van 4 afzonderlij-
ke lessen. De data zijn :

- woensdag 28.11.84 om 20 u.
- donderdag 29.11.84 om 21 u.
- woensdag 05.12.84 om 20 u.
- donderdag 06.12.84 om 21 u. 

Plaats van actie : 't Studentenhuis.

Het volgen van één of meerdere van deze 
lessen is volledig vrij. Neem indien mo-
gelijk vooraf wel eens contact op,kwestie 
van te weten hoe groot de groep zal zijn.

Verder worden er ook geregeld lesavonden 
gegeven over ontwikkelen en afdrukken van 
zw/w foto's. Exacte data zijn hiervoor 
nog niet gepland ; deze lesen gaan door 
in kleine groep en worden daarom gegeven 
na afspraak met de geïnteresseerden. Voor 
meer inlichtingen loop je maar es binnen. 
Je kan ook steeds rekenen op de nodige 
begeleiding wannneer je je films en fotos 
zelf komt afwerken.

Ook de "gevorderden" zijn welkom : in Fo- 
toklas kan iedere student zw/w films ont-
wikkelen en zw/w foto's afdrukken. Je 
maakt hiervoor gebruik van de apparatuur 
en reagentia die gratis ter beschikking 
staan. Je moet wel je eigen fotopapier en 
films gebruiken.

Fotoklas vindt je in 't Studentenhuis, 
St.Pietersnieuwstraat 45 (ingang resto De 
Brug) op de 2e verdieping. Iedere week 
open op dinsdag- en donderdagavond, vanaf 
20.30 uur.

D .U .B .
Voor de wendbaarheid van een eierklop- 
per, indien u wil kronkelen als een ven-
tilator, als je wou leren krabben als 
een hond, voor de veerbaarheid van een 
Brug-pudding, de soepelheid van Over- 
poortfrietjes, en om naderhand te blozen 
als de Groenen, join the D.U.B.

Sedert 1 oktober van dit academiejaar 
heeft het Kultureel Konvent het cursus-
aanbod wat betreft expressie en beweging 
gegroepeerd onder wat nu D.U.B. wordt ge-
noemd. (Dynamische Universiteit voor Be-
weging) .

Alle activiteiten gaan door in het stu-
dentenhuis De Brug, St.Pietersnieuwstr.45 
op de zolderverdieping. Daar kan je dan 
ook bijna elke avond inlichtingen ver 
kri jgen.

1. CURSUS AEROBIC

Dinsdag en Donderdag van 17 tot 19 u. 
Lesgeefster : Patty Cathelyn

2. CURSUS JAZZDANCE

Maandag en Donderdag van 19 tot 20 u. 
Lesgeefster : Katrien De Bleecker.

3. CURSUS BREAKDANCE

Maandag en Woensdag van 18 tot 19 u. 
Lesgever: Danny Freeze (rechtstreeks
uit de USA geimporteerd.)
Deze cursus start bij voldoende in- 
inschrijvingen. Gelieve je naam op te 
geven op het secretariaat.

4. THEATERLABORATORIUM

(Mix van Theater,mime en andere
expresie)
Maandag vanaf 20 u.30.
Lesgever : Herwig Ilegems.
Vooraf inschrijven op het secretariaat

5. MIME

Woensdag van 19 tot 20 u.30
Onder leiding van Lucas Vanden Abeele
en Geert Hoste.
Start op 14 november.

Voor deze cursussen kan je inschrijven 
per les of een abonnement nemen voor 5 of 
10 lessen. Prijs : 75,- per les. 
Inschrijvingen bij de lesgevers zelf of 
op het secretariaat:(091) 25 99 39.

G e s tu t
onbekend is onbemind
Dit Vlaamse spreekwoord gaat zeker 
voor het GeStuT, het Gents Studenten 1 
ter, een werkgroep die vorig academiejaar 
binnen het Kultureel Konvent werd opge-
richt. Vol initiatieven en ambitie toen, 
zaken die dit jaar wel wat afgezwakt zijn 
maar toch blijven we hopen en ijveren. 
Waarvoor zul je je nu afvragen ? Voor een 
begeleid,gericht en goedkoop toneelbezoek 
antwoorden wij.Hoe dat ? zal een meer ge-
ïnteresseerde vragen. Door de bestaande 
media uit te pluizen, de juiste mensen 
aan te spreken en alles te bundelen in 
een groep van fervente toneelliefhebbers. 
En die juist zoeken jullie ??? Dat is nu 
juist het grote punt, antwoorden we in-
stemmend. Het grote én moeilijke punt. 
Want het is alsof we het studentenpubliek 
niet kunnen bereiken (de rest wel) en je 
kunt niet zeggen dat de studenten vandaag 
de dag niet meer kultureel geïnteresseerd 
zijn, kijk maar es naar de Decascoop...

Daarom richten we ons tot jullie om het 
GeStuT nader voor te stellen : een groep 
mensen die de waarde van het toneel er-
kennen en dit uiten door ernaar toe te 
gaan, niet alleen in Gent, maar ook in 
andere steden zoals Brussel, Leuven of 
Antwerpen.Een maandelijks bezoek aan goed 
(een eigenzinnige,en niet gevaarloze keu-
ze) toneel aan een goedkope prijs. En dat 
is nu juist onze grote troef, we bieden 
je alles aan op een blaadje, je houdt er 
prettige herinneringen aan over en het 
kost je bijna niets.

Hou je ogen open voor de nodige affiches 
of berichten in de krant, beter nog : 
steek een briefje met naam en adres bin-
nen op de Brug en je ontvangt wel de no-
dige info,en we zien jullie binnenkort op 
de volgende theatertrip van het GeStuT.

G .U .T .
Na 2 jaar inactiviteit doet het G.U.T. 
(Gents Universitair Toneel) weer een po-
ging om uit zijn as te verrijzen,en dit-
maal ziet het ernaar uit dat het er nog 
zal in slagen ook.

Nieuwe regisseur, nieuwe mensen, nieuwe 
plannen. Het G.U.T. heeft zich voorgeno-
men dit jaar 1 produktie te brengen, nl. 
Equus van Peter Schaffer. De regie wordt 
verzorgd door Paul Ooghen (afgestudeerde 
RITC).
Er zijn aanvankelijk wekelijks twee re-
petities gepland, waarvan zeker één op 
donderdagavond. De repetitie gaat waar-
schijnlijk door in een van de gemeen- 
schapszalen van Home Fabiola. Streefda-
tum voor de opvoering is bepaald rond 
half maart.

Equus handelt over de behandeling van 
een 17-jarige jongen die 7 paarden de o- 
gen uitgestoken heeft. In het stuk wordt 
de hele toedracht van de zaak langzaam-
aan ontrafeld en zien we ook de twijfels 
bij de psychiater zelf opduiken omtrent 
zijn werk. Er komt dus nogal wat psy-
chologie aan te pas.

Wie kontakt zoekt met het G.U.T. kan 
zich wenden tot :
Koen Van den Broeck, St.Jansvest 16,Gent



HIERONDER VIND JE EEN AFFICHE VOOR DE VOLGENDE AKTIVITEIT VAN BLA BLA : EEN SPETTEREND OPTREDEN VAN DE POPE.

(Met dank aan De Zwijger,- een weekblad waarmee wij ons innig verbonden voelen voor wat betreft de financiële 
positie van ons blad - voor het ontwerp van de affiche.)


