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LATIJNS ~AMERIKA Het
Oe maand november is in heel
Vlaanderen een maand gewijd aan
de steeds toenemende repressie
in Latijns-Amerika.Overal richten
de meeat verschillende organi-
saties aktiviteiten in,waarmee
zij trachten de Vlaamse bevolking
wakker te schudden voor de gruwe-
lijkheden en de onrechtvaardig-
heid die ginder heersen. Chili
ligt bij velen nog vers in het
leheugen,Argentinië komt dage-
lijks in de pers. Nochthans zijn
het niet enkel deze landen.
In Braz11ië,Bolivië,Mexico, ••
wordt al jaren op de meest
wreedaardige wijzen mat de
mensenrechten gespeeld.
Daarom heeft een komitee
ook voor Leuven een aantal ak-
tiv1teiten gapland waar U de -
nodige infonnetie kunt krijgen
ove~ hetgeen zich afspeald in
dat werelddeel.ln Veto zullen
regelmatig artikels verschijnen
mat dokumentatie en infonnetie
over de situatie.
Hieronder volgt het progrSIIM
voor de maand november. Wij
maken wel enig voorbehoud voor
eventuele wijzigingen,maar wij
brengen U zeker tijdig op de
hoogte.

fol teren

Er is geen uitweg en ontwikke-
ling mogelijk zonder de vernie-
tiging van het kapitalisme en
de konfrontatie met het impe-
rialisme. In Zuid-Amerika heeft
het Cubaanse volk 'dit voor het
eerst begrepen. Nu bouwt het
aan een socialistische maatschap-
pij. Oe werkende bevolking van
Latijns-Amerika ervaart steeds
meer dat de vreedzame hervormers
nederlaag na nederlaag lijden.
Vroeg of laat gaan ze immers
toegevingen doen en zich kompro-
mitteren met het kapitalisme en
het imperialisme. Het is hun
kailftul"at1e die ertoe' gelai'(j~
heeft dat in de huidige imperi-
alistische periode geweld, mar-
teling en moord tot middelen
zijn geworden om te regeren.

Deze gotendeels dokumentaire
_ film bestaat uit drie delen.
r Het eerste deel toont hoe de Bo-
liviaanse mijnwerkers, in 1952

(Chili putsch 1973) nog zo machtig waren dat ze de
------------------------------------ invloed van regerende families

(Hochshild, Patino en Aramayo)
konden tegen gaan en een schijn-
macht konden opbouwen met eigen
wapens, eigen radiostations en
vakverenigingen. Maar dertien
jaar later bij de volgende kon-
frontatie werden ze ontkracht.
Eerst werd de reaktie uitgelokt
door de regering, ze namen nl.
in 1965 plotseling enkele oude-
re leiders van de vakvereniging
gevangen. Er brak een staking
uit waaraan weldra alle 26.000
mijnwerkers uit de bergstreken
deelnamen. De toevoer van het
stnategisch belangrijke tin st
stond atil. Heel vlug kon het
Boliviaans leger, gesteund door
enkele Amerikaanse elitekorpsen
de stakers isoleren en wanneer
deze na twee weken in grote
voedselnood geraakten, werd een
grootscheepse aanval ingezet
door het leger, waarbij er wel
voor werd gezorgd dat alleen de
woonhuizen van de mijnwerkers
~n niet de mijnen door de bom-
men vernield werdeR.

Het tweede deel toont met stuk-
ken uit archieffilms, weekbla-
den en foto's twee vormen om te-
gen de onderdrukking en uitbui-
ting verzet te plegen : door ak-
ties binnen de gevestigde orde
(zoals bv. akties tegen de ver-
kiezingen) én door het gewapend
verzet. De film kiest duidelijk
voor deze laatste weg, als de
enige die de werkelijke bevrij-
ding kan bewerken. Alle andere

PROGRAMMA
& 1_~2Y!!_E!!~y~r!!!!!!~g_2~

20.15u. in A.V.
:-;lëä-;Bmënëä; de l'aurore •

( kiemend verzet)-zie verder.
• • La Forêt· (Ha- bos).

Daze avond staat in het kader van
Urugay - Latijns-Amerika.

• Liturgie om 20u. in het Groot
Begijnhof met o.a. Angel
Parra en H. Frens

& ~~_~~y!!_E!!~Y99r~~!!!!~g_Q~
~Q!1~~!_!Q_~!Y!
• Les fusils (de geweren).
• ·~litairen uit de beide Ame-

rika's"

Deze avond is vooral gewijd aan
Brazilië en Latijns-Amerika.
& !_Q!~!:_~!~!~~!~g-~~~-~!_g!:
~~!~y!!~!~-_!~-~!!_~~~!j~~:
~r!~~~~!_y!r!!~_~~_!!~
~~!~!_~~~_~!~~r!g~!!_!!!~!~
y~~-~!_~!~!
In het Maria theresiacollege
voordracht, korte film over M.
Enriquez en de zanggroep "Xar-
exu ••

& ~_Q!~!!_E!!~Y99r!~!!!!~S_2~
~Q!1~~!_!Q_~!Y!
• Le Spi ral (de spiraal).
een unieke en aangrijpende
film over de toestand in
Latijns-Amerika.

& ~_Q!9!!_E!!~Y99r!~!!!!Qg_Q~
~Q!!~~!_!~-ç!rç!!!
• Een uitgebreide diamontage

over de huidige situatie in
Argentinië.

• Tevens een optreden van een
Argentijnse zanger.

Deze avond steatn het teken van
de huidige kritieke situatie in
Argentinië.

& !?-~~y!!_!~f9~!~r!_!~_ê!~!f!!!:
~YQ~~l
• Van 14 tot 18 uur in de hal

van de nieuwe valk grote in-
fobeurs over het Latijns-
Ámerikaans verzet. de repres-
sie en de folteringen.

• Van 19 tot 24 uur: infobeurs
in Alma 11. met daarbij aan-
sluitend om 2O.30u. een ba-
nefietavond mat oa. een reeks
Latijns-Amerikaanse zangers
zoals:D.Viglietti,Numa Moraes,
coscaja,J.Carbajel.

& !~_~~Y!!_E!!~9~E!!!!!!~S_~
20.15 in A.V.
:-eë-äëng-dü-condor (Het bloed

van de Condor).
• Diareaka met kommentaar over

de toestand in Bolivië.
Deze avond staat in het teken van
Bolivië - Latijns-Amerika.
& ~~_~Qy!!_k!~~E8!!_!!r_~~~~~
!~~~~!~g_y~~_~!_~~r!!!!!!j~!
!!YQ!~!!9~~!r!_!!r!j~_!~_~~:
!!j~!:~!r!~~!

VERZET
4 november

gaat doo r
vormen versnellen de onderont-
wikkeling en uitbuiting.

In het derde deel wordt meer ge-
toond over de bestaande ver-
zetsbewegingen in verschillende
landen : Brazilië met Marighela
en zijn veroordeling van de
klassieke kommunistische partij-
en die de vreedzame koëxistentie
prediken, de beweging in Venezu-
ela, het standpunt ven Camillo
Torres in Columbia.

Uit de film: "De foltering is
niet alleen een onmenselijke
daed, voortspruitend uit het
brein van zieke mansen, maar het
is op de eerste plaats een poli-
tieke daad, een manier om pet
ekonomisch. politiek en_sociaal
geweld in stend te houden"
Camillo Torres zei : "Wij Chris-
tenen moeten en kunnen vechten
tegen de tirannie, aangezien de
oligarchie de macht niet wil af-
staan dan met geweld, moeten de
volksklassen de macht nemen mat
geweld."
·Onze geest en onze handen zijn
vol met het zaad van vroege
morgen en we zijn bereid om het
op deze aarde uit te strooien
en om het te verdedigen tot het
vruchten draagt. Zo moet het
zijnJ dat de vrijheid veroverd
worde in elk stukje van Amerika-

~!g!Q~!~~~_y~~_g~_f!!~·
"Het begon mat de verovering.
De Spanjaarden vestigden een ko-
loniaal regime. Dit betekende
voor de Indiaanse bevolking de
vernietiging van hun eigendom-
men, de evangelisatie, het smo-
ren van hun oude tradities, een
waanzinnige uitb~1ting, dikwijls
met folteringen en uitmoordingen
Na 100 jaar kontakt mat de kris-
telijke beschaving verloren Pe-
ru en Bolivië meer den de helft
van hun bevolking. De overleven-
den werden eerst tot slaven ge-
maakt. Daarna riepen de beulen
schijnheilig de "bescherming"
in die ze hun slachtoffers geven
om in ruil daarvoor werk en bij-
dragen te kunnen opeisen.
Stilletjes aan helpt de Indiaan
-spijts zichzelf- mee aan de
ontwikkeling van de kapitalis-
tische ruil en aan de macht
van de -moederlanden·.
Tegen zoveel onrechtvaardig-
heid Zijn Manco Capac, Titu
Cusi, Santos Atalmalpu en voor-
al Tupac Amaru (indianenkonin-
gen~ in opstand gekomen. Het
voorbeeld van de3e laatste deed
echter andere opstanden uitbre-
Ken die ooit tot een revolutie
.zullen leiden.





maan~ag 25 OKTOBER

& KULTUURRAAO.:
- ~~~~~~!e_~!_~!,!!~~!! Om 20U.

volksdens in de munt.
- ~!!~I~~!e_~~~~I!~!!!! Om 20U.

initiatie in het fotograferen.
H.Geeststraat.90.
~!!~sr2!e_gr~f!!~! Om 14U.-18U.
en van 20U. -23U. montage en.
lay-out van Veto 3.H.Geest-
straat. 90.
E!l~~l~~lOm 20.30U~ bijeen-
komst in de H.Geeststraat.
90. Voor al de geinterasserden.

& GERMANIA. :
- Doop in da thier.

& KURSUS HOMEOPATHIE:
- Om 20U. in Elcker-ik .Blijde-

inkomststraat 115.
, VORMINGSVERGAOERINGEN:

-S.J.W. om 20U. op soc.raad
bogaardenstraat.3.
-de nieuwe brug op soc. raad
bogaardenstraat.3.

& EXPLORATION OU MONOE:
- Oostende-Tahiti ~ la voile

in de stadsschouwburg.
& SPORT~-STUOENTEN-WERKING:

- Bijeenkomst kern Leuven in de
vlamingenstraat· ~9.

- danskuraus 20 -22U. las in de
vlaningenstraat.39.

dinsdag 26 OKTOBER

& KULTUURRMO:
- Werksro.p Primitief Dansen:
iö:ï 1: "3öU:-än - 21: ~!l-:~~tr.-1;'
de judozaal van het .port-
kot.

- Werk~oep' Grafi.k. Om 14-18U.
ën-van--20--Y3ü:-iOOntagA .n .1ay-
out Veto 3.
Filmforum H.verl •• : -Hugo .n
Jozefin - voorat.lling.n om

19.45u. - 20u.- 24u. in Ter
Bank. celestijnenlaan. 70. (zie
achterkant.)

& KONSERT:
- Jesse Ballard band om 20.30u.

in de grote aula.lnkom:80.-
en 100. -.

& TONEEL:
- Amphitryon door Th6atre natio-

nal de Balgique in de stads-
schouwburg.

& FILM:
- -Fafr Kassem- in A.V. om 20u.

en om 22.15u. (lokaal 91.12)
prijs:30.-

& EKONOMIKA - LANOBOlM:
- ekonomika, T.O. in de corso
- landbouw: T~O. in de thier.

& VORMINGSVERGAOERINGEN:
-St.Leon Lesoil op soc. raad

& SPORTA STUOENTEN WERKING:
-paardrijden: 13.30u.sekretariaat
-yoga: 21u. in Augustinusschool-
tje.K.albertlaan, Ke9sel-Lo).

-volley: 18-19u.Heverlee kazerne.
-karaté:20u. in zaal Windekind
schapenstraat.98.

-zwemmen: 21u. te Heverlee in
het ambassade zwembad - naamse-
steenweg.

& POLEK:
- -cyclus kritiek der politieke
ekonomie-- Handelskot V03.02
(nieuwe blok vesaliusstraat).

woensdag 27 OKTOBER

& KULTUURRAAD:
~!r~Sr2!e_~~!1!!_!~!!~~~!:
!!j~!_!~!er!!!!!!om 21-23u.
in het oud gebouw v.h. sport-
kot.Gevorderde.

- ~!S!~~!_y!rg~~!t!~S_~~!!~~r:
raad om 20.30u, in de H.G.e.t-
.trëat.90.

\
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akti itips ~ktivitips
dinsdag ~NOVEMBER

OKTOBER
& KEGELAARSWEEKEND.
& SPORTA STUDENTEN WEKING-HEEKENO,

te Clervaux om 10u. aan 9porta-
zaaltje.
inschrijvingen willy geeraerts
volhardingslaan 7 Heverlee
016/22.60.27.

& POLEK:
- "cyclu9 Marxistische ekonomie"

handelskot V03.02.
& VORMINGSVERGADERING:

-A.l.B. om 20uur op soc. raad.

& OPEN OEU~: ~ ,
- Leuvense Universitaire Aero-

club vanaf 1Su. op 'het sport-
inst1 tuut. •

& TENTOONSTELLIN
- Strijd teganlde kenkàr in de

cercle naast Alma 2.
& Z~MMEN:

- voor mengen mat watervree9
17- 18 uur in het zwembad
het ILO tevuursevest 101.

& SPORTA STUDENTEN WERKING:
- 9caatgen: 19!30u. bushalte

Remy

van
van

aan

donde dag 28

& KULTUURRAAD:
- ~!r~8r~!e_~~!!!~_~_~!~~~~:

!!j~!_!~~er!~~!!:om 20u.
initiatie voor beginnelingen
in het oud gebouw sportkot.
~!r~gr2!e_~r!~;petrietvlech-
ten in de H.Geeststraat.90.
~!r~grQ!e_~!~Y!~~-~~!Y!!!!~'
~QQrl om 20u. repetitie in
Mie Trees.

& ALGEMENE VERGADERINGEN:
- A.V. sociale raad om 20u.

op sociale raad.
- A.V. sportrrad om 20u. in

het sportinstituut.
- A.V. Isolom 20u. in het

Isol-center
& INFORMATIEAVOND:

-voorstelling VVS Leuven in de
valk om 20u. iokaal nr.: 91.06.

, FILM:
- Om 20.30u. film in het hand-

elskot (02.29) inkom:20 - 30.-

& SPORTA STUDENTEN WERKING:
bowling 20u. naamsestraat.89.

- wandelen vlam1ngenstr.39 om
19.30u.

vrijdag 29 OKTOBER

& ALGEMENE VERGAOERING:
-A.V.: Kringraad om 20u.in VRG.

& VOLKSGENEESKUNOE:
- akupunktuur: dr P.Ransenber-

ger om 20u. in Elcker-ik,
Blijde inkomststraat.115.

zaterdag 30 OKTOBER

& Kegelaarsweekend

zondag 31 OKTOBER

& KEGELAARSWEEKEND.
& SPORTA STUOENTEN WERKING-WEEKEND.

13u. Parking station Clervaux.

maandag 1 NOVEI"eER

Allerheiligen

Alle inrichtingen zijn
gesloten.

Allerzielen

Gedenk uw doden.

woensdag 3 NOVEI"eER

& KULTUURRAAO:
- ~!r~g!2!e_~~!!!~_!~_!!g~~-

l!J~!_!~!e!!!!!!!om 21u. in
het oud gebouw v.h. sportkot.

donderdag4 NOVEMBER

& KULTUURRAAD:
- ~!!~y~~!!~!!!!~g_!~-~!~-~~:

der van de novembermaand ----------------------------
~~~~_~!S!~_~!_r!e!!!!!!_!~
f~!~!r!~S!~_!~_~~~!J~!:~r!~~!
Om 20.15 uur in het auditorium
vesalius filmen rond Uru-
gay en Latijns-Amerika:
+ -Les semances de l'aurore-~=:k~=f~r!~:---------------

- ~!r~grQ!e_~!~y!~!_~~!Y!~22r!
repetitie in Mie Trees om 20u.

- ~!r~gr2!e_~~l!!~_!~_!!~~~:
l!J~!_!~!er!!!!!! om 20u. in
het oud gebouw van het sport-
kot,Initietei.

- ~!r~S!2!e_~r!~! Petriet vlechten
20u. H.Geeststreet 90

& T.O. en SCHACHTENFEEST:
- Om 20u. schachten feest in

de thier.
T.O. Apollonia om 21u. in
Georges.

& INFORMATIEAVOND:
-NFK.: informetie over de aoc.
diensten en de voorstelling
van de verschillende ~aden.
Ber H.I.W. 20.3Ou.



opvoeding&
antroposofie
"Hoe denken wij over de
mens"?
Voordracht van J.F. LA POUTRE

Op donderdag 28 oktober 20u30
in de vlaamse leergangen. boek
handels traat.

natuurelementen zijn.
zo zou ook ons denken
moeten worden.
Niet é6n star denkpatroon
volgen want dit is doods.
Diezelfde natuur wordt dan ook
vertrekpunt voor een kunstzin-
nig bezigzijn. waarin het kind
vooral zijn gevoelswereld kan
uitleven.
Er wordt geschilderd. getekend
en geboetseerd. Het kind leert
hout bewerken en de tuin ver-
zorgen. In dit hechte samen-
zijn met de natuur leert het
de warmte Van het natuurgebeu-
ren kennen en kan er krachten
putten voor zijn eigen leventje
Spel en beweging doorkruisen
het hele schoolprogremma.
Zelfs wiskundelessen worden
met behulp van bewegingen
aangeleerd. Daarnaast staat
de eurythmie. een totaal nie-
we bewegingskunst die woordkunst
taai en muziek wil zichtbaar
maken.
Een ander punt is dat men aan
neemt dat een kind een geeste-
lijke entiteit is en niet een
kruisingsprodukt van zijn ou-
ders. Ieder kind heeft dan ook
dezelfde mogelijkheden om een
vrij individu te worden.
Er wordt dan ook niet zoveel
mogelijk leerstof aangebodent
doch de leerstof wordt gebruikt
als middel tot opvoeding.
Vooral interesses worden gewekt
Oe inhoud is dan ook zo ruim
mogelijk. Niet enkel onze maat-
schappij. onze godsdienst. en
onze leefgewoonten worden aan
het kind verteld. maar ook die
van andere landen en volkeren
zodat ze niet {n een bepaalde
baan geduwd worden.

Joke Neirynck

Misschien is het begrip
antoposofie voor jullie
totaal onbekend. maar
hebben jullie al gehoord
van de Steinerscholen.
Antroposofie is name-
lijk een geesteswetenschap
waarvan Rudolf Steiner
de grondlegger is.
Naast zijn grote waarde op
filosofisch vlak heeft
hij ook krachtige impul-
sen gegeven om in de praktijk
werkzaam te zijn.
Het begeleiden van een nieuwe
schoolbeweging was daarYan
een voorbeeld.

Wat willen nu die Steiner-
scholen?
Hun uitgangspunt is een
drieledig mensbeeld.
Niet enkel DENKEN is be-
langrijk. maar ook VOELEN
en WILLEN. Aan deze
3 waarden wordt dan ook
gewerlt op de school.
Ze worden zoveel mogelijk
steeds samen ontwikkeld •
Hun denken wordt vooral ge-
schoold aan levende
meterie. Oe Natuur is
hiervoor een rijke bron.
et zo beweeglijkals de

prajekta
VZW Projekta beoogt het voor-
stellen. informeren. bestuderen
en ter aandacht brengen
van de "andere film". primo.
de betere kommerciele film in
zoverre deze niet (of amper)
in de normale bioskooproula-
tie terecht komt. en sekundo.
de niet kommerciele film. die
via de verschillende alterna-
tieve verdelingsinstanties ons
land bereiken. Dit zijn niet
per se politieke films. ook
teken-. humor-. fantastische
films kunnen hieronder gere-
kend worden.
Tert~ zal Projekta als ser-
vice-buro zijn diensten aan-
bieden aan fakulteiten. groe-
peringen e.d.
Praktisch begint Projekta. tij-
dens 1976 nog. met de voorstel-
ling van 7 oudere films. waarvan
de groep vindt dat ze onder de
noemer "beter" terecht kunnen.
In de Vesalius. op verschil-
lende dagen. een soort van
"test-voorstellingen. dit om

- het pub11ak_en_haar_reaktiea
te leren kennen 1

- een beter zicht te krijgen
op het organisatorisch ele-
ment,

de infrastruktuur uit te bou-
wen.
Begin 1977 organiseert Projekta
dan waarschijnlijk de China- ,
filmreeks Van Joris Vvens. een
12-delige dokumentaire over de
volksrepubliek.
Van dan af. elke donderdag.
draait Projekta dan een film
die onder de bovengenoemde
voorwaarden vallen. afhanke-
lijk van de financiele si-
tuatie. het aanbod en de
vraag van het publie~.
Oe exacte data. plaatsen en ti-
tels Van de films worden in
Leuven verspreid.
Voor al de mensen die interesse
hebben en aktief willen mee-
werken (programmatie. kontakt-
houden. informatie. kaarten-
verkoop e.d.) is er een afspraaak
maandag 25 oktober op kultuur-
raad. half negen.

•naëuwe scene
a en 9 nov .e .euven

AANKONDIGING 11
Op 8 in 9 November komt
het kollektief van de Inter-
nationale Nieuwe Scene naar
Leuven voor twee voorstellingen
van hun twee nieuwe produkties.
8 Nov.: Over Mistero Buffo en
J~~S!!~~=~r~!S!r=!~=~~~:-vän
Oario Fo. Regie: Arturo Corso
spelera:Hilde Uiterlinden en
Charles Cornette.

9 Nov.: t!~!"!!~!JIJ_~~2~_~!!!!?b~
noch meester. van Arturo Corso.
spëïê;s:Hei-volledige Kollektief.
Kaarten zijn te verkrijgen van
woensdag 27 oktober op Kultuur-
raad H.Ge.ststraat.90

• op Soc1ale
raad Bogaerdanstraat.3

op Sport-
raad TervuurBe vest 101 Heverlee,
Org.: Kultuurraad: 016/23.67.73.

.en.oon•• eurna

Bekommerd om de gezondheid van
de studenten heeft het Univer-
sitaire Gele Kruis het initia-
tief genomen van een tentoon-.
stelling in te richten onder
het motto "Strijd tegen de kan-
ker"
Deze tentoonstelling gaat door
in de lokalen van de Vreemde
.Studenten. C.I.E.E •• naast
Almo 2, op wOBnsdog ~7 gktgber,
vanaf 14 uur.
Iedereen wordt vriendelijk uit-
genodigd aan deze zaer gedoku-
menteerde tentoonstelling een
bezoek te bren~en.

Universitaire Gele Kruis.

ZACHTE TECHNIEK
Al de werkgroepen di. werken

onder deze naam starten op 26
oktober in het rekreatiecen-
trom van V.T.K. Cité Arenberg.

redaktie

ciale raad
graad

~~ Sportraad
ISOL
Lay-out

Grafiek.
Printed by ACCO

KREA
E I N 0 ELI J K start deze spik-splinter-nieuwe werkgroep
Welke initiatie-kansen krijgen we ?

1. raamweven : dinsdagavond van 8.30 tot 10.30 •

2. pitriet-vlechten en emeilleren :
donderdagavond zelfde uur.

Wil je er meer over vernemen. kom dan even langs.
Kultuurraad ( H. Geeststraat. 90 ) staat alle dagen open
van 9 tot 12 en van 2 tot 5 •

We verwachten je •

•

1. Heilige Geeststraat
2. K~puFijnenvoer

3. Brusselse straat
4. Goudsbloemstraat

5. Bankstraat
X. Kultuurraad

...fil•.".....
FILMFORUM HEVERLEE 26 OKT. tijd door in die natuur.Hugo

en Josefin worden dikke vrie-
nden.Hugo kan en weet allesl
Josefin bewondert hem.Ze beleven
samen avonturen.Hartverwarmend.o
danks het verouderde maatschap-
pijbeeld over de men-vrouw ver-
houding.waarbij de vrouw dui-
delijk onder ligt bij de man.

"HUGO OCH JESEFIN"(kjell Grede)
is het zweeds voor Hugo en jozefien.
Deze film verhaalt de kindervriend-
schap van twee kleuters die
zich bijna als grote mensen ge-
dragen.Jesefin is de dochter van
een dominee. die aan de rand van
het bos woont.Josefin is een
dromer die zich verveelt in
de sfeer van een huisgezin. en
daarom veel erop uit is en
kontakt zoekt met Hugo.Hugo is een
grote natuurliefhebber en die-
renvriend.Hij brengt dan ook
net als Josefin zijn meeste

\~ijverwachten:
+ 3 Nov.: Jeremey.
+ 9 Nov.: Bonnie and Clyde.
+ 16 Nov.: Un homme et une femme
+ 23 Nov.: Kes.
+ 30 Nov.: Elvira Madigan.

film
STUDIO:
• 13.30 en 18 u.: ~~~~~~!~_
• 15.30 en 24 u.: ç~~!?~~~!"~_2!~~g~!

• 20 u.: !~~!_~r!Y~r!

• 22 u.: Q!!_E~~~!~!!?~!_!!~~~~!!~_~!~_~~~!"~~_~~!!~!!!

LOVANIUM:
• ~7 u.: Q~_~!"yg_~y!!_~!_!,,!y!!!_~~~!.
• 20.30u.: e!!~_!?y~_:!?~~~g!!:

• 22.15 U.: ~!?!~!~_y!~_!!~_b~!~!J~~~!y!~!

VITA:
• 18 u.: ~~_~~yy~g!!

• 22 u.: !!~_~!~~~!_!~~!~~~!
• 20 en 24 u.: ~E!~!~_~~_yyyr( Ie jeu avec Ie feu).


