














CONCERTENLEZINGEN
PSYCHOLOGIE & LITERATUUR

P sycho log ie  is m eer dan een 
wetenschap, meer dan een abstract 
studieobject. Dit zal blijken uit een 
reeks lezingen over een aantal be
kende werken uit de w ereldlitera
tuur, waarin men naast filo so fi
sche, maatschappelijke en andere 
elementen ook psychologische aan
duid ingen kan terugvinden i.v.m. 
karakter, ontwikkeling van de per
soonlijkheid, enz...
Elke lezing wordt ingeleid door een 
deskundige. Na een visie op het 
betreffende werk en de besproken 
auteur is e r een breed vraagge
sprek gepland, dat kan uitmonden in 
een discussie over de filosofische, 
maatschappelijke en psychologische 
elementen in het betreffende werk. 
Het volgende boek dat psycholo
gisch 'doorgelicht' wordt is :
VOOR WIE DE KLOK LUIDT 
van E. HEMINGWAY - 
In le ide r: F. WINTER 
op donderdag 28 jan. '88 - 18u 
Aula VUB Aud.Qd - Toegang gratis

Billy Childish en Sexton Ming w u r
men zich als slangen in steeds weer 
nieuwe vellen. Childish is d ic h te r 
en frontm an of hoofd achter de 
schermen van o.a. The Milkshakes, 
The Prisoners, The Delmonas, The 
Gruff Men en Thee Mighty Caesars. 
Ming heeft een gelijkaardig profie l. 
Hoewel hun devies v roeger "hoe 
eenvoudiger, hoe prettiger" was en 
het reperto ire  zich beperkte to t 
punk en early rock 'n roll, vond het 
duo in de studio mekaar en een 
nieuwe goudader. De langspeler 
"Which dead donkey, daddy?" bevat 
een schuurpapieren mix van Tom 
Waits, Chinese en Japanse ko to - 
muziek, folk en blues. Erkende 
gekte! Waarna Tarzan goes to the 
apes' de rol niet durft te lossen. 
Gestart als de akoestische versie 
van Coyote & The Lost Dakotas - 
bende die uitloopt op een verschij - 
ning in Brussel.
Donderdag 4 febr. '88 - 21 u 
Kultuurkaffee - Toegang gratis

FILMREEKS

MIDDAG ANIMATIE
DE ADEMPAUZE

Kom tot jezelf. Stop de tijd. Vanaf 
dinsdag 2 februari wiNen we een 
nieuwe traditie in het leven roepen. 
Op gerege lde  tijds tippen  p raa t 
PAUL SCHRIJVERS (causeur, en 
terta iner) met een schare gasten 
van d ivers pluimage over onder
werpen die een jong publiek zeker 
moeten boeien.
Het geheel z it geprangd tussen 
12u45 en 13u45 en wordt luchtig 
gem aakt dankzij interventies van 
het BRUSSELS SALONORKEST.
Onze eerste gasten :

TEDDY HILLAERT
Hillaert is de promotiejongen va n  
de Ancienne Belgique maar neem t 
ook een stuk programmatie voor z'n 
rekening. Een greep uit het voor- 
jaarsaanbod.

WIM VANDEKEYBUS
Het zal je maar overkomen om met 
je  eerste produktie  to t revelatie 
van het jaar uitgeroepen te worden 
in de New York Times. Danser Wim 
Vandekeybus loopt in de sporen van 
Anne Teresa De Keersmaeker en 
Jan Fabre voegt er een eigenzinnige 
persoonlijke noot aan toe. Op 3, 5 
en 6 februari beleeft ons land de 
première van 'What the body does 
not remember' in de Ancienne Bel
gique.

Dinsdag 2 febr. '88 - 12u45 
Kultuurkaffee - Toegang gratis

'HET LOT VAN MADAME YUKI' 
van KENJI MIZOGUSHI

Een vróuw  w ordt voor de keuze 
gesteld tussen de traditionele en de 
hedendaagse Japanse maatschappij, 
tussen haar passionele lie fde en 
haar onafhankelijkheidsdrang.
De film moet gesitueerd worden na 
W .O .II, een periode w aarin  de 
Japanse samenleving zich trachtte 
te onderscheiden van de Amerikaan 
se invloed.
'Het lot van madame Yuki’ onder
sche id t z ich door de gevoe lige  
verto lk ing  van de actrice M ichyo 
Kogure als de vrouw die verliefd is 
op haar seksleven.
Donderdag 28 jan. '88 
om 12u in Galery' - 50fr. 
om 20u in Aula Qc - 80fr.

'UM BERTO D'
van VITTORIO DE SICA

'Umberto D' geldt als de beste film 
van Vittorio De Sica (o.a. De fie t
sendief) en het s lu itstuk van het 
neo-rea lism e, de to t nu toe in 
v loedrijks te  na-oorlogse strom ing 
van de Ita liaanse cinem a. De 
gepensioneerde ambtenaar Umberto 
Domenico Ferrari is een man van 
70 met het aangezicht naar de 
dood, die een huurschuld heeft bij 
zijn hospita en daarom zijn horloge 
en zijn boeken moet verkopen. Hij 
k rijg t er s lechts een habbekrats 
voor en dat is het begin van een 
opeenstapeling van mislukkingen. 
Donderdag 4 febr. '88 
om 12u in Galery' - 50fr. 
om 20u in Aula Qc - 80fr.
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