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■ komkom : f iieater.

Wat krijgen we nou ? Am- Is dat daar bijna gedaan? Na het FILMGEBEUREN de
per ? Lees REDAKTIOneel Het is nu welletjes ge- zondvloed ? Wie weet : op
en U weet er alles over. weest. Hoeveel keer moe- p. 4. Maar dat is niet
Komt daarbij alles over ten we dat nog zeggen. alles. Ook theater in dit
KIOSK op p. 2. Meer hoef 't Is nu de laatste maal. nummer ! Meer bepaald al-
je niet te weten. 't Zal Wel Gaan hé : p. 3 les erover op p. 3.

OPENING ACADEMIEJAAR

in spijkerschrift :
Ook geen uitnodiging ontvangen voor de 
plechtige opening van het akademiejaar ? 
Jammer, maar U hebt niets gemist. Tenzij 
misschien de uitvoering van de Sonatine 
à Trois, très Modéré, van Milhaud van Da-
rius, een intermezzo van Kodàly van Zol- 
tàn en een fragment uit het Divertimento 
in Es, Köchel nr. 567, menuetto en alle-
gretto, gecomponeerd in 1788 door Wolf-
gang Amadeus Mozart, dit alles uitge-
voerd door Urszula Gomiak, Paul De 
Clerck en Edmond Carlier, samen het 
Strijktrio van de Munt.

U mist natuurlijk ook de toespraken, en 
wel van Prof. Dr. Ir. A. Cottenie, uit-
tredend rektor, van Miguel Stevens, na-
mens de studentenvertegenwoordigers in 
de Raad van Beheer, van Daniël Coens, 
minister van onderwijs en van Prof. Dr. 
L. De Meyer : de nieuwe rektor.

Toespraken missen is geen drama, inte-
gendeel. Wie toch de behoefte voelt, kan 
vooralsnog verder lezen. De anderen na-
tuurlijk ook.

Aftredend Prof. Dr. Ir. André Cottenie 
had het in zijn inleidingstoespraak 
vooral over saneren : hoe, wanneer,

wat, waar en waarom niet ... Dat de re-
latie met de industrie, met het buiten-
land en met elkaar veel inténsiever werd, 
dat het Akademisch Ziekenhuis benadeeld 
werd bij het hoogspringen (lat gelijk 
leggen) en dat er in '84-'85 14.644 stu-
denten waren. Daarbij kwam nog (met zeer 
veel emotie en gevoeligheid) dat het 
'bevreemdend is te moeten vaststellen dat

De Meyer : schrijnwerkers 
aller landen : een gouden 
tijd breekt aan.

talrijke oud-studenten uit een buurland, 
die destijds zelf om de toepassing van 
de Belgische wetgeving inzake inschrij-
ving verzocht en gesmeekt hebben, zich nu- 
op grond van een zeer betwitsbare stel- 
lingname- op schaamteloze wijze tegen hun 
vroegere weldoener keren.' Exit Cottenie.

Een ondertussen ex-rektor werd in het 
speechen opgevolgd door een ex-studen- 
tenvertegenwoordiger : Miguel Stevens. 
Hij voelde zich namens de andere stu-
dentenvertegenwoordigers (met uitzonde-
ring van Brigitte Caura die er niet meer 
aan te pas kwam) deftig gefrustreerd. De 
oorzaken van de frustratie ? De univer-
sitaire expansiewet van '65, de finan-
cieringswet van '71, de situatie van het 
AZ en de gebrekkige structuren aan de

R.U.G. Geef toe : voldoende redenen om 
er gefrustreerd bij te lopen. Nog een 
prikje tegen de regeringscommissaris, een 
trap naar vice-rektor Hoste, een pluim 
voor de beperkingsmaatregel voor vreem-
de studenten en het plan Bostoen en de 
student had gedaan met vertegenwoordigen. 
Exit Stevens. Coens ondersteboven van 

het zwaar woordenge schut.

Cottenie : hoe, wat, waar, 
wanneer en waarom niet.

Of Coens ook gedaan heeft met regeren is 
niet zeker. Wat het AZ betreft, weten we 
nu in ieder geval dat dekastanjes door 
een expert (a la Gandois) uit het vuur 
gehaald worden, dat de gebrekkige struc-
turen in de eerste plaats communautaire 
oorzaken kennen en dat de Belgische wet-
geving voor beperking van buitenlandse 
studenten nog steeds in voege is. Wat de 
Europese Commissie of het Hof van Justi-
tie ervan denken, is voor later. Inmid-
dels strooiden WS-SVB-leden pamfletten 
rond (Coens, een ramp voor het rijkson-
derwijs), ontvouwden ze een spandoek, 
richtten 'in alle nederigheid' een woord 
tot de minister en werden met veel ge-
trek, gesleur en geroep buitengezwie- 
reld en opgepakt. Exit WS-SVB en even 
later exit Coens.

Tot slot mocht prof. De Meyer als nieuw-
bakken rektor zijn woordje tot de geno-
digden richten. Het werd een lang woord, 
in spijkerschrift dan nog wel. Met links 
een C.V.P. minister van onderwijs en 
rechts een ex-rektor met de Rooms-katho- 
lieke gemeenschap in dit land in het 
hart als toehoorders bracht prof. De 
Meyer diverse stellingen omtrent de ori-
ginaliteit van de bijbel naar voor. Je 
moet het maar doen.

De toespraak was lang, de lucht droog, 
onze benen stram en onze oren moe : 
exit amper.

SPECI - 
TAAL
Net als vorig akademiejaar organiseert 
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in 
1985-86 drie speciale licenties in de 
taalkunde : algemene, toegepaste en his-
torische taalkunde.

In elke richting staan op het program-
ma een aantal algemene cursussen (uit de 
licentiaatscyclus), een college over een 
linguistisch auteur (dit jaar E. Benve- 
niste) en een aantal werkcolleges. Er 
dient ook een scriptie voorbereid te 
worden.

Om tot deze speciale licenties toegelaten 
te worden dient men houder te zijn van 
een .wettelijk of wetenschappelijk diplo-
ma van licentiaat in een filologie.

De lessencyclus werd reeds op 16 okto-
ber officieel geopend doch inlichtingen 
kan men vooralsnog krijgen op het secre-
tariaat van de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, tel. 25. 
75.71

REDAKTIO
Zoals iedereen weet (of nog niet weet) 
bestaat aan deze universiteit een ruim 
verspreid en gelezen, studentenblad, nl. 
Schamper.
Door enige redactionele moeilijkheden 
vorig academiejaar en een daaropvolgen-
de beslissing van de Raad van Beheer, 
het hoogste beslissingsorgaan aan deze 
universiteit, werden de subsidies voor 
dit blad voorlopig geschorst. Aangezien 
de vernieuwde redactie van dit blad te-
kenen van goede wil vertoont, geeft de 
Raad van Beheer misschien op 25 oktober 
terug toelating (en financiële midde-
len) om Schamper terug te laten ver-
schijnen, doch tot zolang blijven de 
Gentse studenten verstoken van enige 
specifieke informatie over het uni-
versitaire leven. En dat is spijtig, 
zeker in het begin van het academisch 
jaar.

Daarom besloot het Kultureel Konvent 
(het overkoepelend orgaan van alle kul- 
turele verenigingen aan de R.U.G.) in 
spoedvergadering om deze leemte om te 
vullen en een vervangingstijdschrift 
op te markt te brengen, eenmalig welis-
waar.

Dit nummer is dus géén Schamper (dit 
is aan de stijl te merken) en bevat 
hoofdzakelijk informatie over de groe-
pen die op kultureel gebied actief zijn 
aan de R.U.G. Verder is er nog info o- 
ver het K.I.O.S.K., het overkoepelend 
orgaan van het informatieve, onspannen-
de, serviceverlenende en kulturele deel 
van de brede waaier der studentengroe-
peringen.

Naast dit zuiver kulturele is ook plaats 
ingeruimd voor een aantal bredere infor-
matieve artikels over de opening van 
het academiejaar, een tentoonstelling 
van de oudledenbond van 'T zal wel gaan, 
algemeen facultair nieuws en nieuwe stu-
dierichtingen, nieuwe gezichten bij de 
studentenvertegenwoordigigg, het inter-
nationaal filmgebeuren te Gent enz. We 
hopen met deze uitgave enigszins aan uw 
informatiebehoefte (die we veronderstel-
len toch aanwezig te zijn) tegemoet te 
zijn gekomen. Mensen met ideeën voor 
gelijkaardige initiatieven worden altijd 
met open armen ontvangen.

OOST
EUROPA
KUNDE

Onder auspiciën van het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk onderzoek wordt 
door de RUG, KUL, VUB, RUCA en UIA een 
interuniversitaire derde cyclus OOST- 
EUROPAKUNDE georganiseerd.

Ten einde tegemoet te komen aan de wen-
sen van de belangstellenden uit verschil-
lende disciplines, worden de cursussen in 
wetenschappelijke eenheden ingedeeld.

Een eerste groep betreft hoofdzakelijk 
Oosteuropees recht en Oosteuropese Poli-
tieke instellingen. Daarnaast is er een 
groep met de Oosteuropese economie als 
onderwerp. Vervolgens is er een derde 
groep waar de literatuur behandeld wordt 
en ten slotte, de vierde groep, voor spe-
cialisten in geschiedenis, Kunstgeschie-
denis en Kultuurgeschiedenis.

Elke cursus omvat 30 uur. Er kunnen zowel 
afzonderlijke vakken als een afgeronde 
cyclus van cursussen gevolgd worden. Een 
cyclus bestaat uit vijf vakken. Speci-
fieke inlichtingen zijn te verkrijgen op 
het Seminarie voor Toegepaste Economie, 
Hoveniersberg 4, bij Prof. Dr. H. De 
Maegd, tel. 23.38.21



zeefdruksels
Aan deze universiteit wordt men ge-
leerd te papegaaien, na te apen en 
soms dit op beeldende wijze uit te 
drukken met pen en papier. Algemeen 
is geweten dat deze nota's niet steeds 
het klassieke arabische schrift bevat-
ten, maar soms uitingen geven van een 
meer creatieve verbeelding.

Edoch, eilaas, deze klassieke minia-
turen worden nooit aan het grote pu-
bliek bekend gemaakt, noch bereiken 
zij een groter formaat dan een blan-
co overgebleven hoekje in een cursus. 
Nochtans, edoch, desalnietteminniette- 
genstaande, het kan ook anders !!
Aan deze universiteit kunnen immers 
ook een aantal andere creatieve beel-
dende vaardigheden aangeleerd worden.

Naast fotografie beschikt het Kultu- 
reel Konvent ook over een zeefdrukate- 
lier. Hier kan naar hartelust geëxpe-
rimenteerd worden, met de bedoeling de 
eigen artistieke creaties op groot for-
maat uit te werken.

Zeefdruk is dus een druktechniek. Niet 
zomaar een druktechniek, maar wel de 
oudste ter wereld en de meest veelzij-
dige. Heeft u wel es gedacht hoe de 
letters van de Cola op het flesje te-
rechtkomen ? Hoe de achterruitverwar- 
raing van een auto wordt aangebracht ? 
Hoe de electronische printplaat van uw 
radio wordt gemaakt ? Of simpel, hoe 
de affiches van Torhout-Werchter worden 
gedrukt ? Allemaal zeefdruk, mijnheer !

groeperingen, en dit tegen kostprijs 
(de medewerkers van het zeefdrukatelier 
werken immers - alweer - gratis). Aldus 
is het zeefdrukatelier een service naar 
de verenigingen toe.

Zodus : wens je zeefdruk aan te leren 
en een eigen ontwerp te realiseren, dan 
kom je op openingsuren naar ons toe.
Wil je een affiche laten drukken voor 
het aankondigen van een activiteit, dan 
maak je een ontwerp op kwarto-formaat 
en brengt dit bij ons binnen. Binnen 
de drie dagen a maximum 7 dagen is de 
affiche een feit. Bijkomend voordeel 
(voor ons toch) is dat u vriendelijk 
wordt verzocht bij het drukken een hand-
je toe te steken en aldus een eigen 
creatieve voldoening aan uw organisa-
torische vlijt toe te voegen.
Eén adres : benedenverdieping van het 

studentenhuis De Brug.
Twee dagen: dinsdag en donderdag vanaf 

20u30.

Fq Iq KLAS
Daguerrotypie ?? Pseudosolarisatie ?? 
Heliografie ?? Orthochromatische ge-
voeligheid ?? Elke minuut twee maal 
schudden ?? Litho's ??
Nog niet duidelijk ? Dan volgt nu een 
betere omschrijving :
Door belichting met doordruk- en tegen- 
houdtechnieken (u allen welbekend) een 
latent beeld zich laten materialiseren 
om vervolgens via het fixatief proces 
aan de eeuwigheid prijs gegeven te wor-
den.
Postscriptum : we kunnen deze resulta-
ten ook in de album plakken en later 
bij de open haard aan de kleinkinderen 
tonen ("Kijk kijk kindertjes, dit heeft 
opa nog zelf gemaakt aan de grote 
school").
Nu het voor de lezers duidelijk is ge-
worden wat dit allemaal inhoudt, wensen 
wij u mede te delen dat ook deze moge-
lijkheid ook voor u openstaat. De eigen 
beeldende creativiteit voor hen die niet 
tekenen kunnen, fotografie als het ware.
Aan de universiteit bestaat dus, zoveel 
is inmiddels duidelijk, een fotoklas, 
waar geduldige en deskundige semi-pro- 
fessionelen u wegwijs maken in de (voor-
al donkere) kunst van de donkere kamer.
De zwarte magie voor iedereen dus.
Alles wordt getoond, alles wordt geleerd, 
en iedereen kan naar hartelust experi-
menteren : een complete donkere kamer 
met 5 vergroters staat ter uwer beschik-
king, gratis ende voor niemendal.

Een adres : 3e verdieping studentenhuis 
De Brug.

Twee dagen: dinsdag en donderdag vanaf,
20u30 tot zeer laat

Ook de oude Chinezen hadden dit al door. 
Toen ze bij het beschilderen van hun 
klederen ingewikkelde motieven wilden 
overbrengen, zaten ze met het probleem 
hoe de middenste delen van het sjabloon 
vast te houden. (U weet wel, hoe knip je 
bv. de letter '0' uit zonder dat het 
middenstuk eruitvalt ? Door een verbin-
ding te laten natuurlijk). De Chinezen 
gebruikten voor dit verbindingsstuk een 
hoofdhaar. Naargelang de tekeningen ech-
ter ingewikkelder werden, nam de kaal-
hoofdigheid ook toe. Slim als ze zijn 
vervingen de Chinezen het netwerk van 
hoofdhaar dus door een zijden doek, en 
de eerste zeef voor zeefdruk was geboren. 
Ook deze techniek is voor u weggelegd.

Alles wordt u door deskundige mensen 
gratis(voor niks dus) uitgelegd, en u 
krijgt de kans uw eigen ontwerp (alweer 
gratis) op afficheformaat over te bren-
gen.

Naast de mogelijkheid om zeefdruk aan 
te leren, wordt in het zeefdrukatelier 
ook gewerkt. Jawel meneer, het funtio- 
neert zelfs als een halve professionele 
drukkerij van affiches voor studenten-

K U LT U R E E L KOHUEHT KUB

D U B

Voor hen die buiten de traditionele spor-
ten nog wat andere lichaamsbeweging kun-
nen gebruiken, bestaat sinds vorig aca- 
| diejaar de mogelijkheid een aantal ex-
pressieve lichaamsgebruikmogelijkheden 
a^n te leren. We vernoemen :
- cursus aerobic
- cursus mime
- cursus jazzdance
en andere op aanvraag.
Hiervoor werden nog geen dagen en uren 
vastgelegd, omdat telkens met nieuwe 
deelnemers wordt gestart. Ben je ge-
ïnteresseerd in één van bovenstaande, 
geef dan je adres op aan het studen-
tensecretariaat (091/259939) en we 
verwittigen je schriftelijk bij start 
van de cursussen.

DYNAMISCHE UNIVERSITEIT VOOR BEWEGING

Normaal had U reeds lang een nummer van SCHAMPER, HET BLAD VAN 
PAPIER (het 212de reeds) in handen moeten krijgen. De Raad van 
Beheer besliste evenwel onze subsidies te schorsen zolang we niet 
braver werden. Wat was er gebeurd ? De paus was in het land. Een 
reden om er iets leuks rond te verzinnen dachten we zo. SCHAMPER 
vindt trouwens alles 'een reden om er iets leuks rond te verzin-
nen'. Het pausnummer schoot de rektor evenwel in het verkeerde 
keelgat. Gedaan met SCHAMPER, voorlopig althans ...

Nu wachten wij de beslissing van een nieuwe Raad van Beheer, met 
een nieuwe rektor en nieuwe studentenvertegenwoordigers, af. Door 
die beslissing zou SCHAMPER opnieuw moeten kunnen verschijnen. Op 
25 oktober valt deze beslissing. We wachten dus af.

Volgende week krijgt U dus hopelijk een ECHTE SCHAMPER in handen, 
en geloof me, het is een ongelooflijke ervaring. Wie trouwens zin 
heeft om mee te werken aan SCHAMPER, HET enige echte BLAD VAN PA-
PIER, kan dat : op vrijdagmiddag, 13.00 u is er in de BRUG (St.
Pi etersnieuwstraat 45) redaktievergadering en op maandagavond om 
20.30 u lay-out vergadering, telkens op de derde verdieping. Iede-
reen mag erbij : 'Wie drempelvrees heeft, geve een seintje - wij 
dragen er U met open armen over', dat is steeds de leuze geweest.

GeStuT
Zoals vorig akademiejaar reeds geschiedde, 
wil het GeStuT (Gents Studenten Teater) 
dit jaar opnieuw uitpakken met uitzonder-
lijke teateraanbiedingen : namelijk het 
inrichten van teatertrips.
Wie geïnteresseerd is in hedendaags to-
neel, of wie het wil worden, komt vaak tot 
de konklusie dat je in Gent soms op je 
honger blijft zitten. Belangwekkende, en 
vaak ook éénmalige, voorstellingen doen 
Gent nooit aan. Daarom groeide het idee 
om geregeld een bustrip in te leggen, om 
die anders onbereikbare voorstelling toch 
bij te wonen. En dit alles aan spotprijzen.

Gesteund door een groeiende belangstelling 
zocht het GeStuT naar een uitbreiding van 
haar aktiviteiten. En deze werden gevon-
den bij de Nationale Muntschouwburg. De 
Brusselse Munt staat namelijk garant voor 
een nieuw en modem operaspektakel en ge-
niet een grote internationale faam.

Daarom staan er dit akademiejaar ook ex-
clusieve OPERATRIPS op de affiche van het 
GeStuT. Eksclusief omdat je naar de Munt- 
opera gaat, je de premièrevoorstellingen 
kunt bijwonen enzowel voor de verplaatsing 
per bus als voor je inkomsticket een prijs 
betaalt van maximaal 200 Fr. (voor studen-
ten) , niet studenten betalen een weinig 
meer.

Verdere inlichtingen over het stuk, prijs, 
vertrek en aankomst kun je verkrijgen op 
het sekretariaat van het studentenhuis De 
Brug, St. Pietersnieuwstraat 45. Reser-
vatie is vereist daar er voor deze unieke 
gelegenheid slecht 50 plaatsen beschik-
baar zijn.

k.i.o.s.k.
Met het begin van dit akademiejaar is er 
een nieuwe naam opgédoken op het gebied 
van studentenaktiviteiten : KIOSK. Een lu-
dieke, zeer speelse naam, die vrremd ge-
noeg de verborgen lading volledig dekt. 
Vooral als je bekijkt dat KIOSK zich in 
de buurt van het G.S.K. (het Gents Stu-
dentenkorps)

Voor wat staat nu het KIOSK ? Dit letter-
woord staat voor Konvent voor Informatie, 
Ontspanning, Service en Kuituur. Deze ei-
genste Schamper is een onderdeel van KIOSK, 
het doorspelen van informatie behoort o.a. 
tot haar taak.

Andere luiken van KIOSK zijn het Kultureel 
Konvent (in de studentenmond KK), het In-
ternational Student Association of Ghent - 
de organisatie die de diverse buitenlandse 
studenten aan de RUG groepeert - en het 
vorig jaar opgestarte Studenteninformatie-
centrum (SIC), dat je in het studentenhuis 
kunt vinden.

Het KIOSK is ontstaan toen, vorig jaar, 
het geëngageerde studentenmilieu op zijn 
kop stond omtrent het zogenaamde 'Plan Bos-
toen' . Koenraad Bostoen, de vorige beheer-
der op studentenaktiviteiten, ontpopte zich 
als een waar strateeg om de verschillende 
Konventgeledingen te verzamelen en alzo 
een 'betere' (lees 'financieel meer ge-
richte) kontrole mogelijk te maken. Tevens 
zorgde hij ervoor dat de inspraak van de 
diverse Konventen in het te voeren beleid 
naar de Raad van Beheer van de RUG toe, 
in overeenstemming kwam met het aantal ver- 
tegënwoordigde studenten. Het Gents Studen-
tenkorps komt later uitgebreid aan bod.

Nu staat KIOSK, in tegenstelling tot het 
GSK, in principe onafhankelijk van de erin 
gegroepeerde studenten naar de werking van 
de Dienst Studentenaktiviteiten toe. Wat 
niet inhoudt dat ze er geen eigen meningen 
op na houden. Het tegendeel is echter waar; 
door de vrijbuitersrol die KIOSK zich heeft 
aangemeten, kan het diverse doelstellingen 
nastreven en ook bereiken. Dat laatste kan 
alleen maar geschieden door jouw hulp en 
reaktie, wat inhoudt dat er voor jou zo-
wel in als voor de kiosk, ruimschoots 
plaats is. Konkreet : kom naar de door het 
K.K. ingerichte aktiviteiten of geef je 
als geïnteresseerd medewerker op of werk 
mee aan Schamper.
KIOSK STAAT GARANT VOOR KWALITEIT !!

Jan van Winckel



t  za l wa zijn /
BUFFALO-BUFFALO-A-A-... Wie dacht dat deze 
kreet exclusief toehoorde aan de suppor-
tersclub van de Gentse voetbalploeg, heeft 
het mis voor : de studentenvereniging 
't Zal Wel Gaan legt een claim op dc kreet 
en beweert dat de ' t Zallers reeds lang 
voor de Buffalo's van A.A. Gent zongen van 
'Buffalo-buffalo-...'

Dat kan best zijn want 't Zal Wel Gaan be-
staat ruim 130 jaar (sinds 1852). In 1885 
werd daarenboven een Oud-Ledenbond opge-
richt. 100 jaar geleden dus en dat getal 
is nu éénmaal z6 rond dat NIET vieren 
zelfs voor 't Zal een zonde zou zijn.

Het Taalminnend Studentengenootschap 't 
Zal Wel Gaan is een vrijzinnige studen-
tenvereniging met kenspreuken 'Klauwaard 
en Geus', 'Geen God, geen Meester'. In 
tegenstelling met tal van andere studen-
tenverenigingen is 't Zal een genootschap 
met traditie : dat is wel het minste wat 
men van hen kan zeggen. Traditie op stu-
dentikoos vlak : daarvan getuigen de "ven- 
dredi treize"~vieringen (uitbundige bras-
partijen op vrijdag de 13de), de pet-en- 
lint-toestanden en andere aangelegenheden. 
Echte 't Zallers kennen evenwel het woord 
studentikoos niet : iets is 't Zalleriaaps 
of is dat niet en met deze omschrijving is 
dan ook alles gezegd.

Belangrijker dan deze pet-en-lint-allurea 
(of moet ik schrijven 't Zalleriaanse' ?) 
die trouwens stilaan verminderen, zijn de 
levensbeschouwelijke visies en uitingen 
ervan van 't Zal. Binnen de dienst Studen- 
tenaktiviteiten is de vereniging ingedeeld 
in het Politiek en Filosofisch Konvent 
doch hoort daar (net als 't KUC, de le-
vensbeschouwelijke tegenhanger) weinig in 
thuis. Op politiek vlak vormen ze immers 
'een smeltkroes van vrijzinnige studenten 
uit liberale, kommunistische en socialis-
tische hoek' (dixit 't Zal). De gemeen-
schappelijke faktor vormt de vrijzinnig-
heid en de werking op het (gemakkelijk- 
heidshalve) 'ernstige' vlak overstijgen 
vaak de politieke sfeer.

We hadden het echter over het 100-jarig 
bestaan van de Oud-ledenbond van 't Zal. 
Hierrond werd’ een tentoonstelling opge-
bouwd. Voor de vluggerds onder U is deze 
nog te bezichtigen in de universiteits - 
bibliotheek in de Rozier. 25 oktober is 
evenwel de laatste kans. Toch de moeite 
om te bezichtigen want op de tenstoon- 
stelling komen beide aspecten hierboven 
behandeld aan bod : de 't Zalleriaanse at-
tributen zoals de uil, de knook om verga-
deringen te openen (een echte mensenknook, 
het dijbeen fluistert een student genees-

kunde me in het oor), en, jawel, pet en 
lint. Het grootste deel van de glazen kas-
ten werd echterigevuld met aspecten van 
het ernstigere 't Zalleriaanse werk : pam-
fletten, brieven, foto's, publicaties, af-
fiches, ... die verwijzen naar een strijd-
lustig verleden op alle vlakken. Wat hier 
vooral aan bod komt, is de tegenstelling 
tussen het jonge 't Zal en de Óud-Leden- 
bond die vaak naar boven kwam. Op de ten-
toonstelling werden de meest opvallende 
controverses behandeld, met name de strijd 
rond de vernederlandsing van de R.U.G. en 
het Vlaams aktivisme tijdens WO I. Dat 't 
Zal op deze vlakken voldoende heibel had 
met zijn Oudledenbond blijkt uit briefwis-
seling e.a.

Voor wie deze tentoonstelling miste is 
niets verloren : rond het 100-jarig be-
staan en de tentoonstelling werd een bro-

hebben om de teksten te snappen. Ze is dan 
ook nog steeds te koop aan 150 fr. bij 't 
Zal (kontakt : zie onder).

De tentoonstelling en de brochure zijn 
slechts een element van de viering : daar-
naast wordt ook dit jaar de tweejaarlijkse 
Geuzenprijs toegekend aan hij, zij of hen 
die in het kader van de vrijzinnigheid een 
pluim waard zijn. De eerste Geuzenprijs 
werd toegekend aan Johan Anthierens en na 
hem kwam o.a. Maurice De Wilde aan bod. Op 
28 november is het weer zover en gaat in 
de VOORUIT een grootse 'DERDE GEUZENPRIJS- 
HAPPENING' door met niet alleen de geus van 
het jaar maar ook KEES VAN K00TEN, KAMAGUR- 
KA en HERR SEELE, JOHAN ANTHIERENS, TOM 
LANOYE, DE FRIVOLE FRAMBOOS, de rockabilly- 
groep JUMP! DICKIE JUMP, en andere. Meer 
nieuws hierover volgt later, alsook over 
de wellicht sensationele historische roei- 
wedstrijd (met het roeien als bijzaak) in 
april en het reuzebanket zoals ze het 
slechts vroeger konden. Voorlopig doe je 
het maar met de brochure of loop je eens 
langs in brasserie DE HOED, St. Amands-

chure uitgegeven. Hierin wordt de geschie-
denis van de Bond der Oudleden uitvoerig 
behandeld aan de hand van een aantal ar-
tikels, biografiën (oa van Julius Vuylste- 
ke) en uitwerkingen van vermelde tegen-
stellingen. Het voordeel is dat de bro-
chure op zich een handig naslagwerkje is 
omtrent vrijzinnigheid aan de RUG en dat 
men de tentoonstelling niet moet gezien

straat (1e verdieping), iedere dinsdag om-
streeks 20.30 u. Wie zich haast komt mis-
schien nog op de foto.

P.S. Bij het verschijnen van dit artikel 
was de foto reeds genomen, en wel enkele 
decennia geleden. Vooraan in het midden 
herken je Julius Vuylsteke. Achteraan de 
jonge 't Zallers van die tijd.

gents theejoaterniefs ?!
Bij wijze van introductie in de cursus, 
sorry daar vergis ik me weer. Bij wijze 
van inleiding op het uitgaansleven 
dat den student zo uitermate boeit.
Vind ik al stukken beter. Als je nu 
voor je je de kroegen instort eerst 
een toneelstuk of een film gaat be-
kijken, dan heb je tenminste het ge-
voel dat je drinkt in naam van De Kui-
tuur en dat geeft wel een bezadigd ge-
voel. Dus, bij wijze van introduc-
tie kunnen we alle schouwburgen (met 
bijbehorende cafetaria's) eens voor-
stellen.

We laten alle amatuergezelschappen 
buiten beschouwing. Die spelen mees-
tal in het weekend en dan zijn de 
meeste studenten braaf bij papa en 
mama. Dus, wat blijft er over: de be-
roepsgezelschappen en de receptie-
ve zalen. Eerst en vooral de beroeps-
gezelschappen.

Het NTG (St. Baafsplein 17).
Dit theater wordt bestempeld als het 
beste gezelschap in Vlaanderen, wel 
te verstaan het beste A-gezelschap 
(een term uit het theaterdecreet die 
slaaat op de grootte van de groep en 
het aantal verplichte opvoeringen 
per jaar). Wat mij persoonlijk be-
treft heb ik daar het vorig seizoen 
niet veel sensationeels en denderends 
gezien, ik heb me ook niet doodver- 
veeld of blauw geërgerd, bijgevolg 
het valt niet binnen de af te raden 
gezelschappen. Dit jaar staat nog op 
hun programma "Bouwmeester Solness" 
van Ibsen, "Peter Pan" van Barrie 
(hier wordt veel van verwacht),
"De koning sterft" van Ionesco 
(een succes van vorig seizoen), "De-
monen" van Norén (het enige stuk dat 
niet ouder is dan 20 jaar en nogal 
modem van thematiek) , "Lysistrata"
(hun Europese hit), "Prinses Ma- 
leine" van Maeterlinck en als af-
sluiter van het seizoen een vaudeville

ofte billenkletser voor bejaarde heren, 
"Eeen oogje op Amelie" van Feydeau.
Je ziet wel. En als er echt iets we-
reldschokkendst gebeurt in het NTG dan 
houden we U op de hoogte.

Arca (Sint Wido-straat, 3, dichtbij de 
Lieve)
Er schijnt iets te bestaan als een 
Arca-visie, maar daar ben ik nog 
steeds hopeloos naar op zoek. Het kan 
iets te maken hebben met de ver door-

gedreven dramaturgische lijn die men 
in elk stuk legt, of het kan ook te 
maken hebben met het etiket van eigen-
tijds en levendig dat ze als visita- 
tiekaartje uitdelen. Arca heeft me 
vorig seizoen geboeid met "Nora, een 
poppenhuis" maar ook stierlijk ver-
veeld met "Na 84", een produktie 
waaraan ons unief meewerkte(waarvoor 
een universiteit nifet allemaal slecht 
is). Dit seizoen hernemen ze "Oeidi- 
poes in Kolonos" (voor wie fan is van 
oude gloriën) en ", Zes personages 
op zoek naar een auteur" (een best-
seller van een paar seizoenen geleden. 
Als nieuwe stukken bieden ze aan "Het 
huis van Bernarda Alba" van Lorca, 
"Genova", een nieuw stuk van Sierens en 
een operette van Pauwels "De R van 
Huig hangt in de Huig".

Vertikaal (Huidevetterskaai 40)
Sinds Vertikaal samenwerkt met Akt 
is het allemaal Ivo van Hove wat je 
hoort of ziet. Hij doet regie, bewerkt 
stukken, enz. Hij is er zelfs in ge-
slaagd zijn "Wonderen der Mensheid in 
Venetië" kwijt te raken. Die Wonderen 
zijn dan ook nog eens voor het Gents 
publiek te bezichtigen. Daarnaast heb-
ben we nog "Imitaties", iets wat ik in 
try out gezien heb en je reeds nu kan 
vertellen dat het (weer eens) over 
liefde gaat en (hoe kan het anders) 
erg lang duurt én een voorstelling

over Mishima, die Japanse schrijver 
met een voorliefde voor traditie en 
messen.

Controverse (Burggravenlaan 87)
Na de controverse met zijn personeel 
en de geringe projectsubsidie van 
450000 frank slaagt Lucas De Bruycker 
er in zijn tent recht te houden en 
3 producties te brengen. Die zijn 
"Het mondaine leven", "Liefdespaleis" 
naar een bewerking van "Escuriaal" van 
de Ghelderode en " Geluk"van M. 

Dautheney. En als we een beetje geluk 
hebben zit hier ergens in die drie 
produkties een aanrader verborgen.

Laten we nu de receptieve zalen be-
kijken, onder het motto "hebben we geen 
speelgroep dan hebben we tenminste een 
zaal en omgekeerd".

De Vooruit (St. Pietresnieuwstraat, ja 
daar waar die fuiven zijn)
Dit enig socio-cultureel centrum dat 
zichzelf bedruipt, volgt volgende gul-
den stelregel " HET MOET OPEN EN PR0_ 
GRESSIEF ZIJN". De Vooruit heeft 
ook de grootste zaal voor het ogen-
blik in Gent, dus je mag je aan het 
één en ander verwachten. Laten we 
enkel het theater bekijken voor de 
volgende twee maanden. In oktober

hebben we "Sluipende armoede" met "De 
reis naar het donkere continent", "Café 
paniek II" door "De zwarte komedie", 
"Piaf" (één van de succesnummers van 
het terziele gegane Arena) en" L. Bal" 
van het Multatulitheater (een mooi ont-
spannend schouwspel over de dans door 
de eeuwen heen. In november brengen ze 
"TELEDEUM" van "De Nieuwe Scène" (weer 
een goddeloos stuk), "Sapeurloot" van 
de Theaterassociatie, "Hartstuk" van 
het Danserscollectief, Piramide op de 
Punt, en het Stekelbees-festival voor 
kinderen of wie zich nog heel jong 
voelt.

KUaSIEF JE
Hi, fans ! Na vijf maanden abstinentie 
eindelijk weer wat nieuws van het front 
van de schandknaap die Rock Hudson AIDS 
bezorgde, de held die Verhofstadt een 
spleet tussen de tanden sloeg, de lover-
boy die de puist op de neus van Reagan 
uitduwde, het genie Jat deze zomer de 
volgende diepzinnige uitspraak deed die 
het apartheidsprobleem onmiddellijk zou 
kunnen oplossen : 'Volgens Lennon is de 
vrouw de neger van de wereld, maar als de 
neger nu eens de vrouw van de werld was, 
dan had ik veel meer keus’. U raadt het 
al : ik heb het over mezelf, de Frank 
Dingemans van Schamper, de Richard Gere 
van Gent, Vlaanderens meest geperverteer-
de geest sinds ze VDB tussen zijn sosis- 
sen gedraaid hebben :.. GeHa !
En wat voor nieuws is er in de wereld ?
God vond dat er teveel Mexicanen waren en 
hij deed de boel daar instorten. Hij deed 
zijn werk maar half, want er worden als-
maar levende babies vanonder het puin ge-
haald. Dat is daar geen rampgebied meer, 
maar een kraamkliniek (wat heb ik toch een 
heerlijk walgelijk gevoel voor humor). De 
medische hulp die de kwieke Belgen ver-
zonden hebben bestaat uit drie ton geste- 
rilizeerde pampers. De verkiezingen van 
13 oktober naderden en vanaf de veertien-
de zijn ze zich beginnen verwijderen. Is 
dat niet één van die dingen die het leven 
schoon maken ? Vindt U het echter niet 
schoon genoeg, was dan met SP, gegaran-
deerd krinmpvrij. En als je niet wil dat 
het verandert, dan ben je op goede weg met 
de C.V.P. Laat Martens zich echter niet 
omkeren want zijn achterkant is niet om 
aan te zien. De kont die hij heeft ! Zul- 
ma de dansende olifant van circus Boltini 
zou er jaloers van geworden zijn, ware het 
niet dat het arme dier recentelijk overle-
den is aan Slurfilis, een venerische ziek-
te die je enkel kunt krijgen door nasale 
seks. Van clowns gesproken.
Doe goed en zie niet om naar de puinhopen 
zal de P W  gedacht hebben. Ik weet niet 
of Yannick De Clerck schepen van volksge-
zondheid is maar hij zou het alleszins 
moeten zijn. Hij lanceerde immers de meest 
laxerende verkiezingscampagne sinds Dr. 
Ernsts kruidenthee nr. 4. Gent mag zich 
nu met trots de stad der constipatielozen 
noemen. Natuurlijk moet er nu nog iets ge-
daan worden aan dat probleem van overlo-
pende rioleringen. Een kluifje voor Jean 
Pede, met zo'n naam mag je al eens in de 
drek ploeteren, vind ik.
What else is new ? Mijn Engels i6 zoals 
U ziet er stukken op vooruitgegaan en ik 
heb verleden week een echte bankrekening 
gekregen. Als dat geen voorpaginanieuws 
is !
En de VPRO vond het nodig om de debiele 
serie 'The young ones' uit te zenden.
Poeh ! Ze is niet meer dan een doorslagje 
van mijn stukjes, dat is voor iedere 
schamper-lezer duidelijk. En zij die er 
anders over denken, peinzen natuurlijk 
niet hetzelfde, dat is logisch.
Ach mensen, wat is het leven mooi. Ik kan 
er niet over en om eronder te kruipen is 
het te laag. Het schijnt dat de zon 
schijnt, de vogels fluiten ene lustige 
melodie en ginds in het hooi ligt een 
frisse deerne met blozende konen op me te 
wachten en we gaan allerlei lieve woordjes 
tegen elkaar fluisteren en dan zal ik die 
rooie kaakjes zachtjes kussen en zij zal 
zedig haar oogjes sluiten en ze zal haar 
mondje zo tuiten dat het op een roosje 
lijkt. Vanuit een Zaïrese prison fluis-
tert Bogie vertederd : 'Here's looking 
at you, kid.'

GeHa

Het Nieuwpoorttheater (Nieuwpoort- 
staraat, bij St.Jacobs)
Het Nieuwpoorttheater probeert risi-
co's te nemen met jonge, vernieuwende 
producties en acteurs die moeilijk aan 
de bak komen. Voor dit najaar brachten 
ze " Hetze" van het Onafhankelijk to-
neel en "OOEUR humide" van Panta- 
rei. Er komt nog "Lagune" van het 
Théatre Impopulaire, een dansproduc- 
tie van Ines Vergoyen, "Noblesse Obli- 
ge", ook een stuk van het Stekel- 
beesfestival (en nog van Stekelbees, 
een niet te missen "Paddesoep" door 
"Théatre de galafonie) en de pu-
blieksvriendelijke voorstelling 
"Vraagteken ?" van het Trojaanse Paard, 
"Kleur is -alles".

Naast deze twee receptieve zalen hebben 
we nog twee andere receptieve zalen 
waar ik niet zoveel van weet, namelijk 
de Zwarte en de Gele zaal. We moeten 
ook nog vermelden (voor de volle-
digheid) dat het Off-Off-festival 
doorgaat in de Vooruit, het Nieuw-
poorttheater, de Zwarte zaal en het 
Museum van Hedendaagse kunst, maar 
daar hoort U nog van.
Frank Colman.
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na het fUmgebeuren : weg
weg feest

Bij het verschijnen van dit amperar- 
tikel is het Filmgebeuren alweer voor-
bij. Al wie er niet was had groot onge-
lijk, al was het maar omdat dit één van 
de weinige kansen is om Martens met Jane 
Birkin te zien dansen, om eens een film 
uit Zuid-Korea, Taiwan of Peru te bekij-
ken of om mooie herfstdagen met stijve 
benen en roodomrande ogen in donkere 
bioskoopzalen dopr te brengen.

De uitslagen van de kompetitiesektie,.dit 
jaar rond het thema Film en Muziek, zijn 
op het ogenblik dat dit artikel geschre-
ven wordt nog niet toegekend. Wel werden 
op 5 oktober de Jozef Plateauprijzen u 
uitgereikt. Enigzins verbazend is de mu-
ziekprijs voor Ry Cooder, die boven Mo- 
zart werd verkozen. Amadeus kreeg als 
troost wel de prijzen voor de beste film, 
de beste regisseur zijnde Milos Forman, 
en voor de beste artistieke bijdrage. 
Beste mannelijke en vrouwelijke akteurs- 
prestatie gingen naar Albert Finney en 
Jesscica Lange en Brussels By Night werd 
gelauwerd als beste Belgische film.

te zien was. Dergelijke moeilijkheden zul-
len wel inherent zijn aan een zo groots 
opgezet festival. Voor de rest niets dan 
lof voor de organisatie, die erg profes-
sioneel en efficiënt was.
Met de programmatte ligt het anders. Die 
is ook prestigieuser en kommerciëler 
geworden, en sommige nostalgici zullen 
dat wel betreuren. Een retrospektieve van 
een regisseur als Robert von Ackeren bij-

voorbeeld of een film van Chantal Acker- 
man lijken nu onmogelijk geworden.

Toch waren er een aantal merkwaardige 
films te zien, zoals Les Favoris de la 
Lune van Iosseliani, Détective van Go-
dard, Une Femme en Afrique van Depardon 
of Orinoko van de Venezolaan Risquez. 
Toch nog voer voor cinefielen dus. 
Daarnaast waren er de avant-premières en 
de prijsbeesten van diverse festivals 
die we hier zullen bespreken telkens 
wanneer ze in de bioskoopzalen worden 
uitgebracht. Twee ervan zijn nu al in 
roulatie, Dust en Mishima, en dat zijn 
niet direkt de minste.

en Magda blijft achter. Dust is een psycho-
drama met het rage ritme dat past bij het 
vetlaten,dorre landschap. Niet direkt voor 
liefhebbers van karate - en Bondfilms, 
maar meer dan de moeite waard, vooral om 
de sfeer en merkwaardige akteerprestatie 
van Jane Birkin.

Mishima, zo zal iedereen ondertussen wel 
bekend zijn, is de omstreden visie van Paul 
Shrader op deze bekende Japanse schrijver. 
Shrader werkte als scenarist al mee aan o. 
a. Taxi Driver en werd vooral bekend als 
'«gisseur van American Gigolo, Hard Core 

Cat People.

Mishima Yukio, schrijver, akteur en mili-
tair, pleegde in 1970 met veel vertoon sep-
puku (hier beter bekend als hara kiri).
Over een zo complex figuur als Mishima be-
staan vele opinies en er zouden er ook ver-
schillende films over gemaakt kunnen wor-
den. Extreem rechts bvb. heeft hem tot een 
held verheven.

Shrader legt de nadruk op de krisis die 
Mishima als schrijver doormaakte : hij ver-
loor zijn geloof in het woord en zocht 
naar de daad, die hij in het leven vond.
De film toont de laatste dag van Mishima's 
leven, van bij het opstaan over de gijze-
ling van de generaal en de toespraak tot 
het leger, tot de seppuku, het theatrale 
moment waarin Mishima woord en daad pro-
beerde de verenigingen. Tussenin verschij-
nen flash-backs en fragmenten uit enkele 
van Mishima's romans die zijn innerlijke 
conflicten blootleggen. In erg gestyleer— 
de decors van de designer Ishioka zien we 
achtereenvolgens The Temple of the Golden 
Pavilion over een nihilistische priester 
die geobsedeerd is door schoonheid, Kyoko's 
House dat gaat over een sado-masochistische 
verhouding tussen een jonge akteur en een 
oudere vrouw en Runaway Horses waarin een 
fanatisch militair bezeten is van zelf-
moord.

De muziek van Philip Glass vonden sommigen 
te storend of te westers, waarop Shrader 
antwoordde dat niemand in Japan nog Japanse 
muziek maakt, en dat hij dan liever de op-
dracht gaf aan iemand als Glass dan aan een 
Japans imitator..

Muziek was ook de leidraad voor vier 
speciale evenementen: Misère au Borinage 
(1933) van Storck en Ivens, L'hirondelle 
et la Mésange(1920) van Antoine en de 
hommage aan Fellini's huiskomponist Nino 
Rota werden vertoond met live uitgevoer-
de muziek. Niet te missen is het vierde 
evenement, op 22 oktober, de filmklas-
sieker La Passion de Jeanne d'Arc (1928) 
van Dreyer begeleid door het Brabants Or-
kest .

Het filmfestival dan. De enige film uit 
Indië , Ghare Baire werd vervangen we-
gens te slechte kopie, Lieber Karl en Po- 
nirah waren niet aanwezig en de hommage 
Vivement Truffaut werd vervangen door Le 

_Dernier Métro die al herhaaldelijk op TV

Dust is Belgisch wat regisseur Marion 
Hansel en de filmploeg betreft; de ak- 
teurs zijn internationaal. Jane Birkin 
speelt een jonge vrouw die bij haar va-
der woont op een afgelegen boerderij in 
Kaapstad. Zij probeert alles om door 
haar vader (Trevor Howard) geliefd te 
worden, maar hij negeert haar volkomen 
en toont meer interesse voor zijn zwarte 
vrouwelijke bediende. Na de moord op 
haar vader poogt Magda wat affektie te 
krijgen van haar zwarte personeel, maar 
tenslotte laten ook die haar in de steek

Hoe controversieel de reakties erop ook mo-
gen zijn, wij vinden dat Mishima meer dan 
bestaansrecht heeft. De figuur van Mishima 
wordt iets begrijpelijker en door de pro-
cédés die hij gebruikt, vermijdt Shrader een 
al te rechtlijnige en éénzijdige interpre-
tatie.

ag
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Het palmares van de kompetitie van 1985 
rond het thema film en muziek, werd toe-
gekend door een vijfkoppige jury, bestaan-
de uit voorzitter André Delvaux, Michael 
White, Alain Pierre, Loek Dikker en Simon 
Heyworth.
De prijzen zien er als volgt uit :
Beste soundtrack : Détective van J.L.

Godard.
Beste muziekfilm : Stop Making Sense van 

J. Demme.
Beste dokumentaire muziekfilm : Bacio di 

Tosca van D. Schmidt.
De jury gaf ook nog een extra aanbeveling 
voor de originele klankband van De Vlam-
mende Zon (Myung-Joong Hah).
Los van de kompetitie kende Filmtrax nog 
twee prijzen toe aan Dance Black America 
van D.A. Pennebaker en aan Pervola van 0r- 
low Seunke. Deze prijzen houden in dat van 
de filmuziek een L.P.-soundtrack verschijnt

Af en toe de diverse affiches 
aan de muur wat nauwlettender be-
kijken en de in je hand toegestop-
te papieren niet zomaar weggooien 
heeft me reeds menige maal attent 
gemaakt op speciale (en meestal 
kortlopende) evenementen.

Zo kun je in de week van 24 
tot 31 oktober gekonfronteerd wor 
den met het OFF-OFF FESTIVAL.
Niet dat je daarvoor naar het New 
Yorkse Broadway toe moet, waar de 
naam staat voor de toneelproduk- 
ties die plaatsvinden in de klei-
nere teaters. Neen, je kunt rus-
tig in je eigenste Gent blijven.
De Amerikanen komen zelf wel naar 
je toe!

Over dit OFF-OFF festival spre 
ken kun je niet doen zonder het 
ook over de verantwoordelijke in-
richters te hebben. De start van 
dit nieuwe project ligt ongetwij-
feld bij het (Jong) Festival van 
Vlaanderen dat zich wel verbond 
met het -nu afgelopen- Klapstuk, 
maar toch ook graag in Gent, de 
geboortestad van het FvV, iets 
wou organiseren; een festivalle- 
tje met sterk uiteenlopende kunst 
vormen! En zodoende kontakt ge-
zocht met die gezelschappen die 
hetzelfde doel nastreven. Deze wa 
ren snel gevonden; het Nieuwpoort 
teater, PROKA (eertijds de kunst- 
promoter in Vlaanderen en nu eer-
der stervende) en het Museum van 
Hedendaagse Kunst.

En net alsof deze bende van 4 
niet buiten haar eigen marginali-
teit kan, programmeert het OFF-OFF 
Festival voor de leek vrij onbeken 
de namen. Voor een vertrouwde met 
het hedendaagse kultuurgebeuren, 
zijn de geprogrammeerde namen een 
garantie voor een hoogstaande ge-
beurtenis. Bbn belevenis die zich 
opsplitst in kunstfilmvoorstellin 
gen (hoofdzakelijk in de Zwarte 
Zaal van de Akademie), waarbij 1 
met een live-muziek uitvoering.

Muziekvoor8tellingen in het Nieuw 
poortteater van de Vlaamse Philip 
Glass; Wlm MERTBNS.bekend als pro 
ducer bij Omroep Brabant (samen-
steller van het oude Muziek uit 
de kosmos) en bezieler van hetmu- 
ziekgroep SOFT VERDICT. Hij brengt 
solo pianomuziek. Aanrader op vri 
25 okt. Sn op zond. 27 in het Mu-
seum van Hedend. Kunst een solo- 
saxofoon8peler: Bric SLEICHIM. 
een ideale en bezielde muzikant 
om een performance te brengen te-
midden van de schilderijen.
Eveneens in het Museum en tevens 
een performance, maar dan van een 
totaal, ander allooi, wordt de le-
zing welke wordt gegeven door de 
Amerikaanse (en kosmopoliet) Bob 
tfILSON. Hij mag aanzien worden als 
de inspirator van onze Jan FABRE. 
met wie Wilson op don. 31 okt. een 
debat zal hebben. De lezing die 
Wilson zelf geeft (wo. 30 okt.) is 
een selektie uit zijn eigen vroe-
ger werk. Voor deze ene man loopt 
het Museum stampvol! Aanrader.

En dan zijn er nog een 2tal 
dansvoorstellingen die volgens mij 
zeer de moeite zijn. De voorstel-
ling op do. 24 okt. in Vooruit van 
het Amerikaanse duo ARftilTAGE-LENNON 
Karole Armitage wordt beschouwd als 
een toonaangeefBter in de moderne 
dans, en deze productie omschrijft 
ze zelf als de uiting van het sen-
suele verlangen tussen man en vrouw. 
En op di. 29 okt. maak je de dans- 
confrontatie mee tussen leraar Steve 
PAXTON (USA) en leerling Laurie 
BOOTH (GBR), beide vertegenwoordigers 
van de zgn. contact-improvisatie.
Een duet dat afzonderlijk hoge ogen 
gooide op zowel het Kaaiteater als 
op het Klapstukfestival. Deze voor-
stelling is misschien wel de uit-
schieter van dit 1ste OFF-OFFgebeuren 
ze vindt plaats in het Nieuwpoorttea- 
ter.

Jan van Winckel


