
Als opvolgers van KABINET 93 bestaat onze bedoeling eruit om alle Gentse studenten op 
één of andere manier met kunst en cultuur in contact te brengen. Zij het als toeschouwer, 
zij het als performer. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder de uitgebreide hulp van jullie. 

Vandaar zoeken wij enthousiastelingen die ofwel mee willen organiseren, ofwel willen 
optreden. Meer informatie vind je op ons secretariaat.

m H TE r a :CR GO>N(20UR s i

Binnen SIL H O U E T  94 krijgen alle schrijftalenten de kans om met eigen werk naar buiten te treden. Zowel poëzie 
als kortverhaal komen hiervoor in aanmerking.

De bekendmaking van de winnaars van beide disciplines gebeurt op de literaire avond op 23 november. De prijzen 
worden verzorgd door het P O E Z IE C E N T R U M  G E N T. De ultieme datum om ons te overrompelen is woensdag 
15 november. Alles kan worden opgestuurd of binnengebracht naar onderstaand adres.

R E G L E M E N T : Iedere deelnemer mag zoveel mogelijk werken insturen. Elk gedicht of verhaal wordt in viervoud 
binnengebracht onder gesloten envelop. De werken zelf dragen een schuilnaam of een poëtische kenspreuk. Deze schuilnaam 
komt ook voor op een kleinere, daar binnen ingesloten envelop met daarin uw naam adres en telefoonnummer.

OPROEi 
MUZikAÉTÊN

Aan alle muzikanten en aan alle 
studenten die een band vormen:

MAAK U KENBAAR

Partner voor Cultuur

SILHO UET 94 
vzw Student Art 

Studentenhuis De Brug 
Sint-Pietersnieuw straat 45 

Tel: 264.70.94
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WORKSHOPS

00€> O
Student Art vzw 
Studentenhuis De Brug 
St.-Pietersnieuwstraat 45 
9000 GENT 
tel. 09/264.70.94 
fax. 09/264.35.70

Vanaf eind o k tober brengt SILHOUET 94 een aantal 

workshops die de s t udenten (jullie dus) de kans moeten bieden 

o m  tegen bodemprijs kennis te maken met diverse kunstvormen. 

Onder professionele begeleiding en in een aangename sfeer 

worden je in een tiental lessen de basisbegrippen bijgebracht.

AFRIKAANSE DANS
Deze workshop brengt je elke week, gedurende anderhalf- 

uur naar het verre Afrika. Onder het opzwepende ritme van 

de live percussie kan niemand weerstaan aan de drang o m  te 

bewegen. Dit wordt je aangeboden voor de prijs van 1.000,- 

FRANK voor zeven lessen. Vanaf maandag 24 oktober, elke 

maandag van 12h tot 13.30h.

KOERDISCHE DANS
Als de Koerden niet op de vlucht zijn, pl a c h t e n  zij ook 

wel eens te dansen. Het bewijs hiervoor wordt wekelijks 

geleverd gedurende anderhalf uur. Hier kan je voor 1.000,- 

FRANK zes lessen volgen, elke maandag van 20h tot 21.30h.

TEKST IN THEATER
Hier wordt aan een aantal studenten de kans geboden om 

samen wat dieper in te gaan op de minder toegankelijke teksten 

in het theater. V o o r  1.200,- FRANK kan je o o k  hiervan 

genieten, vanaf 8 november en je laten lei(ij)den doorheen 

het doolhof van het tekstuele drama. Elke dinsdag, woenjdhg 

en donderdag.

PRIKACTIES
Indien je muziek speelt, dicht, zingt,. .. en je wi l wel 

eens performen, laat ons d a n  iets weten. Wees niet 

bescheiden, als je anderen de kans niet geeft je te zien, zal 

je nooit weten wat je w a ard bent.

EIGEN CREATIES
Omdat ons motto kunst voor, maar vooral door de student 

is, zullen wij elke student de kans bieden o m  naar buiten te 

komen met eigen creaties en ze ten toon te stellen. Wij doelen 

zowel op beeldhouwers, schilders, poëten, fotografen, ...


