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MILK SHAKE SANANA (19.45 - 20.30)
Bijna-a-llemaal ex-leden van het variété-orkest "De schuine bolhoeder".
Na een korte periode van verwarring en aberraties allerlei aard. vonden
zij elkaar weer in "Jimmy's Bar" in Bangkok. in de zomer van '75. Na
een tijd als hoforkest van sjeik Binh-allah-Ben gefungeerd te hebben.
hebben wij ze eindelijk weer in Europa. Zij openen de avond met JAZZ.

SPEECH PRESENTATOREN(20.30 - 20.35)
Over deze twee lolbroeken zijn ons geen nadere gegevens bekend.

BALLET EN LICHAMELIJKE EXPRES~IE
De bedoeling van deze werkgroep van Kultuurraad is om zoveel; moge-
lijk de eigen lichamelijke ekspressiemogelijkheden te leren kennen
langs de dans. Vandaag kunt U kennis maken met hun eindprodukt.

LEUVENS UNIVERSITAIR KOOR (21.39 - 21.52)
Het L.U.K. is een groep studenten die een avond per week samenkomen '1
om koormuziek te brengen die verder reikt dan Cantus-liederen. Het re- I

pertorium wordt evenwichtig gekozen uit de verschillende muziek-perioden:'
renaissance. barok. romantiek. hedendaagse muziek. maar ook volksmuziek
en eigen inbreng. (eveneens een werkgroep van Kultuurraad)

....AN VANWELKENHUVSEN (20.35 - 20.47)

Speelde vroeger orgel in een popgr-eep van Hasselt (waar hij vandaan komt)DORUSVAN LAP~TE~GE L (21.52_ - 22.07)
Verhuisde een half jaar geleden naar Leuven en begon hier aan een solo- Drie gasten die elkaar gevonden hebben via de scouts en die. samen een
karrière. Eerder klassiek. melodieuze liedjes. stuk van hun'leven in hun liedjes willen brengen. Kleinkunst. tussen

Ellyen Rikkert en Dimitri van Toren.

GROENTENNUMMER (20.47 - 20.52)
Nooit gezien. nooit eerder gehpord. Ze beloven echt maar ééÓ keer op
te treden. Verbasterd toneel, ze zorgen zelf voor de rotte ~ometen.

BLUEV,ILLE_ (22.07 - 22.37)
The best thing in Town. Rock

HA,NSEN FRIED ....E EN DE BOZE BEEl'(20.~1 - 21.07)
Zij spelen principieel eigen. Vlaamse (...) folk-nummers!..... ~.. ALL PRESIDENTS MEN (22.37 - 22.44)

ZANGZAAD (21.07 - 21.19)

Vanuit een Jezu!tenkollege. alover den Index. recht naar het Podium.
dat is Zangzaad. met een 'kabaretesk' programma.

Vier mensen die ontgoocheld uit de politieke karrière stappen. en hun
ware geluk in de showbusiness gaan zoeken met hun vier master-voices ••
Ludieke negro-spirituals.

kleine aula lokaal ,27programma
open podiu-

PROJEKTA ~ Chap~n ••• ~n
een cinernazaal van v~oeg~.

VOM een p-é..n,tje In een ~U6-
tig fut óó<Utt.

TRIX LIESBET EUGEEN EN ~AN (22.44 - 22.56)

Het zijn vier leden van het Leuvens Universitair oor en zijn instrumen-
teel ensemble. Zij brengen barok.

/'"

SPELEOLOGIE (23.43 - 23.46)
Als de zaal tintelend stil 1s. brengen zij een daverende show. waar je
trommelvliezen nog jaren van zullen natrillen.

ARMAND SCHREURS (22.56 - 23.06) PETER DE COCK (23.46 - 00.06)

Een oude bekende van hét Open Podium. Nog nooit weggefloten of tomaten In het romantische licht van twee rode spots brengt hij eigen komposi-
naar gezicht gekregen. Nog nooit een bisnummer verzocht. Konference. ties.

P.J. BLUES BAND (23.06 - 23.31) NEP (00.06 - 00.18)
Dit is het tweede jaar dat zij spelen op het Open Podium : verleden jaar Poging tot poëzie-debuut.
met zigeuners gespeeld. die nu bij Wazo spelen. Dit jaar brenEen zij
een moderne soort jazz-muziek.

CURLY GLADWVN f23._31 - 23.43)
"Ik ben tegen een overschilli~ publiek. Het is precies dat iedereen in-
gedommeld is (door de massifikatie) en slechts kommerciële muziek wil
horen. Tegenwoordig hoor je zelfs de amateurs het.kommerciële naspelen
en daarmee hebben ze bij de slapende massa nog sukses ook. Is dat ech-
ter muziek? Ik vind dat muziek een boodschap moet inhouden. Muziek mag
geen ve-dovingsmiddel worden. Ik speel liever voor 10 mensen die ten-
minste luisteren en het begrijpen dan voor 500 sullen" Engelse folk.

TREEZEKE (00.18 - 00..38)

Ze verzorgden voorprogramma's van Urbanus van Anus. Raymond van het
Groenewoud en Ed Kooyman. Belangrijker echter is het feit dat zij ooit
op een Open Podium van de Jezulten als "ongezonde ontspanning" zijn be-
stempeld. wat hen nog steeds menige lachstuipen bezorgt.
Tegenwoordig wordt er veel en plichtsbewust gerepeteerd en matig gedron-
ken. Vlaamse stevige rock'n'roll (hard & terzake. hoewel ?)
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maandag 7 FEBRUARI \I\Ioensdag 16 FEBRUARI

ULTUU~RAAO:
-werkgroep de Kegelaar om 20 u in de Munt.
-werkgroep fotop:rafie om 20u30 in c!e H.
Geeststraat 90.

KULTUURRAAD:
-Ballet en Lichamelijke Ekspressie van
20.00 tot 22.00 uur in sportkot: kleine
zaal oud gebouw.



in de grote aula.

dinsdag 8 FEBRUARI

KULTUURRAAD:
-filmforum Heverlee om 20u en 22u30 in
zaal Ter Bank,Oeep End van Jerzy Skoli-
movski.

-werkgroep primitief dansen in sportzaal
van Heverlee kazerne. (tweede cyclus)

-Open podium om 20 u in gote en kleine
aula,inkon 40 Fr.

BAL:
-Medica bal en T.D.~et Raymond van het
Groenewoud en Dien servi in Stella zaal
om 20u30, inkom 60 Frl

TONEEL:
-stadsschouwburg, lente in rome van Samuel
Taylor door K.V.S.

INFO:
-Ethiopische avond waarschijnlijk in de
cercle om 20u30.

woensdag 9 FEBRUARI

KULTUURRAAD:
~Werkgroep ballet en lichamelijke expres-
sie van 20 tot 22u(iniatie)in spotkot
kleine zaal oud gebouw.

KROKUSJESDAG:
-14u15volkse spelen in de Dlestse straat
-18u15 tot rust komen in de ernst van het
spellBegijnhofviering.

-20u KRO ••••KUS jes avond met zang dans
en vrij podium in de halle van ~e uni.
versiteit.

OPTRErl:N:
-Boudewijn Oe Groot in de stadsschouwburg
VORMING:
-kursus Marxistische ekonomie in het han-
delskot. (V01,02)

Indoor atle"ekrneetlng

(alleen voor studenten KUL en UCl)

~r28r~~!
-14u:Polsstok min.3rn

Verspringen Heren en dames
50 yards Horden Heren en Dam-
es (tijd)
50 yards vlak Heren en Dames
(2 eersten in finale)

-15u:50 yards halve finale
Hoogspringen Heren (min 1,75m)
Hoogspringen Dames (min 1,50m)

-16u30:Finale 50 yardS Heren en Da-
mes.

-Inschrijvingen van 13 uur tot 13.
45uur.

donderdag
10 FEBRUARI

KULTUURRAAD:
~leuvens universitair
kollege om 20u.

-werkgroep krea om 20u30 in de H.Geest-
straat 90

-werkgroep ballet en lichamelijke expres-
sie Sportkot,Oude zaal nieuw gebouw.20u.

TONEEL:
-stadsschouwburg, om 20u Theatre national
met la familIe Tot van Istvan Orkney.

DEBAT:
-censuur in de B.R.T. en recht op infor-
matie m.m.v.Maurice de Wilde, in de klei-
ne zaal van de Valk(0011)om 20u.
org.V.N.S.U.

VORMING:
-Open avond door werkgroep zachte tech-
nologie in de Vlaamse leergangen om 20u

vrijdag .11 FEBRUARI

TONEEL:
-stadsschouwburg, wie is bang van Virgin-
ia Woolf door de Reynaartgesellen.

zaterdag 12 FEBRUARI

TONEEL:
-stadsschouwburg, wie is bang van virgin-
ia woolf door de Reynaartgesellen.

ma~~dag
FEBRUARI .)~

-werkgroep de Kegelaar om 20u in de r1unt
-werkgroep fotografie om 20u30 in de H.
Geeststraat 90.

OPTREDEN:
-Soft Machine en Abraxis in de grote au-
la,org.S.K.A.L.

VORMING:
-vormingsavond van de kleine brug
-vormingsavond van de nieuwe brug in de
kleine zaal van sociale raad om 20u.

15 FEBRUARI

. .
dinsdag

KULTUURRAAD:
-filmforum Heverlee om 20u en 22u30 in
zaal Ter Bank,De tuin van de Finzi Con-
tinis,van Vittorio Da Sicca.

-werkgroep primitief dans sn tweede cyclus
in de sportzaal van Heverlee kazerne.

VORMING:
-dia avond door de vrienden van Cuba om
20u in Elker ick.
-Psycho-analyse en homosexualiteit,met
P.van der Meersch (psychoanalist) in
Maria Theresiastraat 20, inkom vrij
begin om 20u30,org.l.S.W.H.

BAllET:

kleine zaal op sociale raad.
-werkgroep 'Bijzondere Jeugdzorg': film
'In de naam van de vader' (Bellochio):
20 u op Elker Ik

donderdag 17 FEBRUARI

KULTUURRAAD:
-werkgroep ballet en lichamelijke eks-
pressie: 20 u, kleine zaal, oud gebouw
(sportkot)

-werkgroep Krea: H. Geeststr. 901 20.30
-leuvens Universitair Koor: Maria There-
siakollege, 20 u.

VORMING:
-stadsschouwburg, ontdek de wereld(Fr.)
Hokkaido,le japon inconnu,Y.Mahusier.

-debat over europees federalisme met
Walter Kunnen,prog Brugmens,europakring
leuven in de Vlaem~leergangen om 20 u
met als moderator ludo van Wouwen.

-in de kleine aula prof Heyvaart over
banking om 20 u.

OPTREDEN:
-om 21u30 in de pimpel DE Versmissen
Brothers(amerika8ns country en folk)

zaterdag 19 FEBRUARI

OPERETTE :
-stadsschouwburg, de lustige weduwe van
Frans lehar door de Heistse operette -
kring.

-stadsschouwburg, Ballet van Vlaanderen
met UIenspiegel de geus om 14u en om
20u.

rn aaridag' 21 FEBRUARI
KULTUURRAAD:
-werkgroep de Kegelaar om 20u in' de Munt
-werkgroep fotografie om 20u30 in de H.
Geeststraat 90.

PROJEKTA:
-begin filmfestival over westerns:
Rio lobo (Hawks) in A.V. om 20.15

en 22.15 u.
OPTREDEN:
-Kevin Coyne en Roland and his blues
workshop in de grote aula.org.S.K.A.l.

werkgroep zachte

technologie

- Organiseert op donderdag 10 febru-
ari om 20u in de Vlaamse leergangen
een open avond met op het programma:

-Filmldomweg verkeerd.
-Jan KlOssendorf geeft een in-
leiding over Taxi-stop.

-Ir Van Oaele werkzaam bij
Van HooI spreekt over het
openbaar vervoer.

Tijdens de avond bestaat er ook de
mogelijkheid om de brochure over
zachte technologie aan te kopen.



sp'ort

kalender
Interuniversitaire

ont",oetln~en

Woensdag 16 februari, 16 u.:
Volley dames 1/2 finale
KUL - UCL

Vrijdag 18 februari, 19 u.:
Tennis heren 1/2 finale
KUL - ICHEC

Zaterdag 19 en zondag 20 febr
Zeilkampioenschap te Hombeek
georg~niseerd door U.Z.K.L.

aandag 21 februari, 19.30u.
.Badminton H+D: KUL-Antwerpen

Zaterdag 26 februari: Inter-
universitair Kampioenschap
Paardrijden georganiseerd
door K.U.Leuven te Massen-
~oven.

kalender
kO"'P8t1t1evan de

~p~rtraad
~~~~~~Q_I_~~~~~~~!
19u. Krimi - Farma, vOlley d
20u. Ekonom.-Torres, basket h
21u. VRG - Teologie,volley d
22u. Chemika-Johann. ,volley d
19u. Medika-Ter Vank, voetbal

~!~~~~Q-§-~~~~~~~!
22u. Wina-Landbouw, voetbal
22u. POlitika-Merkat. ,bask.h
23u. Keizersb-Torres, bask.h
23u. Teologie-Chemika,bask.h
23u. Lerkeveld-Bios, basket

~Q~~ê~~Q_2_~~~~~~~!
19u. Bios-Apollonia, voetbal
22u. Teologie-Psycho,voetbal
22u. Scheut-Wina, handbal
19u. Apolloon-Psycho,bask.d
20u. Johann.-Bios, basket d

DONDERDAG 10 FEBRUARI---------------------
19u. Farma-VTK, basket d
23u. Keizersb-Pedak, volley h
23u. Ekonomika-Ter Bank,vol-

ley h

NICO OLDENHQF (00.36 - 00.46)
Ook dit jaar komt hij ons eventjes tonen wat je allem8al met een klein
vierkantig stukje papier kunt maken. Ideale ontspanning tijdens verve-
lende (lees: alle) kolleges•

..JAN_LODEWI"'K (00.46 - 00.52)
Vertolkt zeer moderne pianomuziek van een jong Japans komponist
Ishiw~ BOkusap,a.

TONY (00.52 - 01.07)
Oeze 5-mans bezetting brengt ons lichte beat en country&western.

DE VROLI"'KE KAKTUS (01.07 - 01.19)
Gesticht in december 1973. Eerste optreden in hèt Natiepeerd. verder
o.a. Bios-Leuven. Hangmat •••• Tweede prijs in de talentenjacht ·Oen Bras·
in Mechelen. Kabaret.

POLLS ROYCE(01.19 - 01.32)

·We komen om te komen en spelen grotendeels voor de lol. En om wat bij
te leren. En omdat banjo's belangrijk zijn. We maken uitsluitend bluf-
nlJTllTl8rs.·

..JEF DE VRIESE (01.3L - 01.44)
Won de persprijs van de zangwedstrijd der Oendervallei. Brengt uitslui-
tend eigen nummers. Kleinkunst.

. ERIC KINT (01.44 - 01.54)
We naderen het einde met eigenmaakte folk en blues

COSTAS(01.54 - 02.00)
•••en om alles te besluiten: een lekker potje ragtime.

deuren: 19.30h
doek: 19.45h STIPT
inkoM: 40.-fr. geen voorverkoop
einde: 02.00h STIPT
prijsvraag : om hoe laat zal het echt gedaan Zijn 7
organisatie : de volledige ploeg van Kultuurraad en andere

vrijwilligers.
en als alles gedaan is. beginnen te werken aan een groots
LENTEFEEST op de oude merkt op woensdag 16 maart.
Wij zullen doorgaan I Tot danl

wat met

d.mokratl •• rlng .001.1 ••• ktor
In.praak

v.rtag .nwoordlglng

o nd.rwll.lnhoud wat.n.ohap

?

DIS KUS S I E - W E R K - E NAK TIE T HEM A 's
TIJ DEN S

7- IS maa,.t

tussen
hamer en
aambeeld

M,M,V, STUDENTENKRINGEN
RADEN
VERENIGINGEN

SPECIAAL VETO-NUMMER
(t.kst.n hi.rvoor binn.n
t.,.n 18 f.bruari op 80-
,eerd.nstreet 31

koÖ rdlna"av.rgadarlng:
17 f.bruarl ZOu
Soo.al. "aad

Inllohtlng.n: A.S.".
.ogaard.n •• r_a
'aLza a8 78

:fil~
foru~

L
Oinsdag 6 februari 1977.
Na het overweldigend sukses••••
enzovoorts. draaien we deze week
in ons aller teergeliefde film-
forum een film van de pool Jerzy
Skolimovsky. OEEP ENO (1970)
Hier enkele woordjes eerst over
Skolimovsky. Geboren in '36. was
hij reeds in '59 afgestudeerd in
letteren en geschiedenis. Aan
diezelfde hogeschool was hij toen
ook bokskampioen. Zijn eerste '
dichtbundels en toneelstuk ge-
tuigden reeds van een non-konfor-
misme. Als duedanig werd hij aan-
gespoord te gaan studeren aan
de filmschool van Lodz (wa~ ove-
rigens ook Polansky zijn vorming
kreeg). Langs Ry80~is. Walkover.
Beriera en Het Vertrek. gevolgd
door Handen Omhoog I en Oe avontu-
ren van Gerard. komt hij tot de
verfilming van OEEP ENO. (Wie o-
ver Skolimovsky nog meer wil weten
kan best een abonnement kopen op
het filmforum. want dan krijgt hij
er de knap verzorgde brochure van
het VTK voor niks bij. En een a-
bonnement is voor de eerstvolgende
vertoningen nog altijd een koopje.
Jawell)
DEEP ENO nu. Het gaat over een
jongeman die de scho~l goeisdag
gezegd heeft en werk vindt in een
badhuis. Hij leert daar Susan
kennen. een niet onaardige bad-
meesteres. die er een lief en een
minnaar op na houdt. en meteen ook
met het hert van Mike gaat lopen.
Mike probeert dan op alle mogelij-
ke manieren zijn twee konkurrenten
het gras voor de voeten weg te
maaien. Ondertussen laat Susan
hem ook de trukjes zien om nu en
dan een frank bij te verdienen
op de damesafdeling. Afin. als
je der meer van wil weten kon ~9

maar naar de Celestijnen laan 70
in Heverlee (TERBM~K). Oaar
draaien we om 20.00 en 22.30.

En van daar als de bliksem
naar het Open Podium.

redaktie: sociale raad. kring-
raad. sportraad. ISOL. kultuur-
raad.

lay out: werkgroep grafiek. in
samenwerking met werkgroep
fotografie.


