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EXPOSITIES & THEATER
TENTOCNSTELLING / PERFORMANCE 
BUILDING IMACT: BUILDING
I.B. is een jonge kunstenaarsgroep uit het 
Brusselse, bestaande uit Hans Lengeler, een 
graficus die studeerde aan de Gentse academie, 
Erik Huybrecht die schilderkunst volgde in 
Imelda-Brussel, Dirk Zonnekein en Hugo 
Puttaert, grafici uit het St. Lukasinstituut 
Brussel.
Image Building (I.B.) zoekt manieren om nieuwe 
uitdrukkingsvormen te vinden op plastisch 
gebied. Niet zozeer het medium is belangrijk, 
wel de creativiteit en de bundeling van 
ideeën.
De performance heet:
Boilding Image a Building 
Image a Building Building 
Building an Image Building 
De titel spreekt voor zich: I.B. heeft het 
hier over het werken aan een toekomstige reële 
woning, het bouwen aan een image building. 
Ccnmjniceren d.m.v. schilderkunst en per
formance (klank, beeld en expressie), samen 
en simultaan werken aan 1 beeld vergt zelf
discipline en zelfcensuur, concentratie en 
openheid.
Performance en vernissage:
Galery' V.U.B.
Di. 22 april '86 - 20u 
Toegang gratis
De tentoonstelling duurt t.e.m. woe. 30 april

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN 
KLOOT AGNEESSENS '
Kloot Agneessens, een jonge kunstenaar, volgt 
les aan de Mechelse academie. Zijn schilde
rijen en tekeningen getuigen van een grote 
interesse in de menselijke figuur.
Het gebruik van aardkleuren overheerst, wat 
maakt dat zijn werk zachtheid uitstraalt 
ondanks de sterk expressieve mimieken van 
zijn figuren.
Hij experimenteert met verschillende verven, 
acryl, olieverf, aquarel, en pastels èh kleur
potloden.
De tentoonstelling is elke weekdag te bezich
tigen van lOu 's ochtends tot lu 's avonds

MUZIEK / TENTOONSTELLING
PICTURAL - PERCUSSICN - PERFORMANCE 
W.J.C. FREE / PAUL KOEK
W.J.C. Free en Paul Koek. Een Belg en een 
Nederlander. Een schilder en een percus
sionist.
Een samenwerking. Een performance.
W.J.C. Free. Vanuit een rijke vlaams-expres- 
sionistische traditie heeft Free zijn eigen 
expressief-vi talistische stijl opgebouwd. 
Sinds een aantal jaren stelt hij zijn werk 
niet meer in galerijen tentoon, maar is hij 
zich gaan toeleggen op "acties" waarbij een 
beeldende ingreep in de omgeving centraal 
staat. De directe aanzet daartoe is steevast 
van sonore aard: industriële geluiden, live
muziek, video's, percussie, poëzie. Voor 
deze performances werkte W.J.C. Free samen 
met o.a. Fred Van Hove, Ronald Lecourt, Ivo 
Vanderbopght, Rob Van Eyck, Rein Visser, 
4 Eric Vloeberghs en Didi de Paris.
Free vertrekt meestal vsû fcen soort prototype 
dat via zeefdruk, sjabld^P>f andere technie
ken op voorhand vermenigvuldigd wordt. Tij
dens de "actie" beschildert, herwerkt Free 
die reproducties opnieuw tot een oorspronke
lijk product. Eerder nog dan een actie kan 
men het een interactie noemen, een dialoog, 
een uitwisseling. Tus^^de kunstenaar en 
zijn eigen creaties. ^^pen kunstenaar en 
publiek. Tussen versmul lende aanwezige 
kunstenaars. Tussen instinkt en herhaling. 
Tussen beweging en verstarring. Tussen 
publiek en geïmproviseerde actie, zowel pic
turaal als muzikaal.

OBSCENE FABELS 
JAN DECLEIR
Het verhaal van Poezemuizeke en 
Lucius en de Ezel
Op 30 april om 20u. brengt Jan Declelr 
in de Aula QA, zijn spetterende obscene 
fabels.
Het 1000 jaar oude Italiaanse volksvertel
sel "Het verhaal van Poezemuizeke" werd 
door de legendarische Dario Fo uit de 
vergetelheid gelicht. Het is het relaas van 
een naïeve jongeling die gedurende zijn 
huwelijksdag alles moet leren wat hij eigen
lijk al moest weten. Het verhaal van poeze- 
muizeke is verrassend aktueel. De lot
gevallen van onze anti-held zijn doorweven 
met spektakulaire achtervolgingsscènes, 
humoristische anekdotes en ontroerende 
tegenslagen.

in het V.U.B. Kultuurkaffee
Van di. 13 mei t.e.m. do. 12 Juni '86
Toegang gratis

Paul Koek zal in Brussel naast W.J.C. Free 
zijn eigen "schilderij" gaan maken. Niet 
met kwasten op een geprepareerd doek of stuk 
papier, maar met stokken op diverse zelf
ontworpen muziekinstrunenten. Waarschijnlijk 
zullen dit o.a. zijn: de xylodrun, de regen
bakken, een reeks dikke lange gespannen snaren 
en een aantal metalen instrumenten. Wat er 
precies gaat gebeuren en waarmee zal pas op 
de avond zelf duidelijk worden; wél staat 
vast dat het merendeel van de instrumenten 
enig in hun soort is.

Paul Koek heeft in diverse groepen modeme 
klassieke nuziek 'gespeeld, maar daarnaast 
ook als slagwerker of componist/uitvoerder 
gewerkt bij tal van theaters (o.a. bij het 
nu al beruchte "De Bacchanten"-project van 
Gerardjan Rijnders met het Nationale Ballet). 
In 1984 richtte hij zijn eigen band op, het 
Nederlandse Rokensetnble, dat een mengeling 
vertoonde van vele muzikale vormen en cul
turen, en dat het hele muzikale spectrun 
bespeelde, van easy listening tot hard-rock. 
De laatste tijd werkt Paul Koek samen met 
een beeldende kunstenaar, die speciale slag- 
werkinstrunenten maakt. Samen geven ze muzi
kale performances.
Kultuurkaffee V.U.B.
Di. 29 april '86 - 21u 
Toegang gratis
De picturale ccmposities van W. Free, die 
het resultaat zijn van deze P.-P.-Performance 
zijn nadien te bekijken tot en met woensdag 
7 mei '86.

"Lucius en de Ezel", is een satire op de 
Romeinse dichters die in verzen over de Goden 
als Jupiter en Apollo, verzinsels vertellen 
over de sexuele aktiviteiten van de Goden in 
wonderland Thessalïe.
De satire schrijver gaat persoonlijk eens kij
ken in het beschreven land en verandert dgar 
in een ezel, die ook allerlei sexuele avon
turen zal beleven.
Jan Decleir brengt deze beide stukken zoals 
het moet: volks en recht voor zijn raap. 
Zijn dynamische en overdonderende vertolking 
laten je aandacht geen moment verslappen. 
Wie ooit de "De Tijger" zag, weet dat hij 
deze unieke allerlaatste kans moet grijpen.

in de Aula QA V.U.B.
Woensdag 30 april 1986 om 20u.
Informatie: Dienst Kuituur 02/641 23 25

VAKANTIECURSUS IN GALERY'
Van ma. 19 aug. t.e.m. vrij. 23 aug. '86, 
gaat er een studieweek door rond Perspectief 
in het VUB-gebouw Y'.
Kursusleider is Oswald Kuijken, docent plas
tische kunsten aan de Provinciale Normaal
school te Tienen.
Inschrijvingen moeten gebeuren voor 1 juni 
1986 (max. 15).
De cursus "Perspectief in Perspectief" is 
bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft 
voor dit thema, dat zowel artistiek als weten
schappelijk benaderd zal worden. Meer bij
zonder denken wij aan studenten architectuur, 
ingenieurs, kunstgeschiedenis... ook oud- 
studenten zijn welkom.
Meer informatie en inschrijvingsformulieren 
kan u bekomen op het secretariaat van de VUB- 
Dienst Kuituur, alle werkdagen van 14u tot 
17u.

"IMPROVISATIES OP EEN TANGO" 
door AMAZONE
Wegens ziekte van «'en van de acteurs kon 
"Inprovisaties op een Tango" niet doorgaan 
op di. 11 maart jl. zoals aangekondigd. Thans 
staat het stuk echter weer op de agenda van 
de Dienst Kuituur V.U.B.

Amazone is een in de zomer van 1984 opgerichte 
niet-professionele theatergroep. Bedoeling 
van het gezelschap is eigentijds theater te 
brengen. Hedendaags dus, maar ook eigen: er 
wordt vertrokken van de belangstelling en 
mogelijkheden van de medewerkers. Groepswerk 
ligt aan de basis van het resultaat. Rond 
elke produktie wordt een vrijwel geheel nieuwe 
groep gevormd, zodat stijl en inhoud per pro
duktie zeer kumen verschillen. Daarbij ver
vaagt in het beste geval het onderscheid 
tussen auteur, regisseur, akteur en publiek.
Voor wat "Improvisaties op een Tango" betreft, 
bestaat de groep uit: Hilde Koeck (Geirma), 
Regi Van Belle (Canrille), Koen De Feyter 
(Thomas), Wout Jaminé (Hans) en Helga Van Den 
Bulck.
De akteurs ontvangen het publiek. Daama kle
den ze zich an en vertolken hun personage. 
Ze beelden twee vrouwen en twee mannen uit die 
die avond bijeenkwamen om een fragment uit de 
film "Last Tango in Paris" na te spelen. Dat 
doen ze als tijdverdrijf, voor zichzelf, niet 
voor een publiek. Het gaat om Camille, een 
door haar heftigheid soms fascinerende, dan 
weer afschrikwekkende vrouw; Gemma, een even 
opvliegend als onzeker meisje; Hans, een na 
een mislukt huwelijk en falende karrïère 
teleurgestelde man; Itiomas, de 'leider' van 
de groep, autoritair en anoniem. De repetitie 
loopt uit de hand: elk van de personages 
gebruikt het gekozen fragment ter bevestiging 
van het eigen imago. Aan het einde van de 
avond, nadat de konflikten op de spits wérden 
gedreven, houden ze met akteren op en keert 
de rust weer. De wonden worden gelikt en de 
vriendschap hersteld. Vervolgens verlaten de 
akteurs hun personage en mengen zich tussen 
het publiek.
De toon varieert van luchtig tot dramatisch; 
een gevolg van de wisselende stemmingen 
tijdens het improviseren.

Kultuurkaffee V.U.B.
Do. 24 april '86 - 20u30
Toegang gratis
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VI DEO & LETTER
Hoe stelt de Vlaamse video zich? Niet beter 
of niet slechter dan elders. Misschien is 
dit geen bevredigend antwoord maar we moeten 
er wel aan toevoegen dat het fenomeen niet 
onopgemerkt aan ons voorbijgaat. Daarom orga
niseren wij op maandag 28 april een bijzondere 
video-avond samengesteld uit elf verschillende 
tapes, die de laatste jaren gerealiseerd 
werden door bekende en minder bekende vide- 
asten. Deze tapes bieden ons een boeiend 
overzicht van de verschillende bekonmemissen 
waarmee ze bezig zijn en de verschillende 
vragen die er nu eigenlijk kunnen gesteld 
worden aan het medium videografie.
Videografie blijft fascineren. En dit al 
vanaf het begin van haar ontstaan. De fasci
natie blijft haar eerste en belangrijkste 
bezorgdheid. Het terrein van dit (jong) 
mediun is nog relatief "onbekend" of liever, 
het videolandschap is een open landschap waar
van de horizon de oneindigheid behelst. 
Oneindigheid aan beeldmogelijkheden. Onein
digheid aan vibraties (van beeld en klank). 
Deze fascinatie voor zichzelf heeft de video
grafie altijd gekend, wellicht omdat ze nog 
altijd geboren moet worden.
Indien de videografie nog niet over een spe
cifieke retorika zou beschikken, dan getuigt 
ze wel van een zoekwerk naar een logika om 
haar beelden te realiseren. De tapes die 
we hier voorstellen kunnen hiervoor als getui
genis dienen. Ten opzichte van de video- 
experimenten van de jaren '70 (o.a. door Nam 
June Paik, Woody Vasulka, Wolf Vostell e.a.), 
waarbij het medium zelf specifiek tot onder
werp van de tapes (of installaties) werd geko
zen, verschuift nu het zoekwerk van de heden
daagse videasten zich tot de onderwerpen zelf 
die ze willen behandelen. De fascinatie is 
nu gericht naar het subjekt van de tapes, 
wellicht altijd in nauwe relatie met het 
videobeeld dat ervan gemaakt wordt.
Het gaat bijvoorbeeld om de fascinatie van 
"vleselijk contact" (tatouage, beenhouwerij, 
erotiek) en van sacrale syntoolen in "MEAT 
CONTACT" van Koen Theys en Dirk Paeanans;

of het gaat om de fascinatie van de klank 
van stervende walvissen als echo op de beelden 
van eenzaamheid en valse ontmoetingen in "III" 
van Jo Huybrechts; of nog de fascinatie voor 
alledaagse gebruiksvoorwerpen, voor de onein
digheid van een voetpad of voor oorlogsbeelden 
in "A.B.C." van Ignace van Mullem en Didier 
Leroy...
Hoe dan ook ondervinden we dat deze fascinatie 
telkens weer een specifieke manier is om met 
videografie beelden van deze wereld voor te 
stellen. Deze fascinatie kan nog het mediun 
televisie als onderwerp hebben zoals in 
"FRANSE TELEVISIE" van Tony Kestens, of de 
fascinatie van een eenvoudig ritme in "JA- 
RHYTW" van Walter Verdin of voor slechts 
één zin in "J'AIME LA VIDEO" van Johan Coop- 
man, waarbij we opmerken dat deze beelden 
in vele gevallen duidelijk gebaseerd zijn 
op de klankband of er zelfs helemaal door 
gedetermineerd worden zoals in "TANQO DE 
PERRO" van Jan Bulthee1. Deze fascinatie 
kan dan ook de vorm aannemen van de seductie 
in de mooie videofictie "EEN ZONDAG OP DE 
MALKOFF-WEIDE" van Bruno Mystiaen waarbij 
twee verhalen door elkaar geweven worden in 
een labyrint van simultane beelden op het 
scherm. REFLECTION IN A VIDEO-EYE, zo zouden 
wij deze tapes kunnen omschrijven, of nog 
DE IRONIE VAN HET BEELD, die telkens weer 
gaat ontsnappen omdat het beeld nog niet over 
een geheugen beschikt.
Volledig progranma:
-Promotietape (Eric Luyten, Frank Vranckx) 
-Without Title (Jo Huybrechts)
-J’aime la vidéo (Johan Coopman)
-Een zondag op de Malkoff-weide (Bruno 
ftystiaen)
-Ja-Rhythm (Walter Verdin)
-Meat Contact (Koen Theys en Dirk Paesmans) 
-Franse Televisie (Tony Kestens)
-Tango de Perro (Jan Bultheel)
-Sorrow (Franky Deconinck)
-III (Jo Huybrechts)
-A.B.C. (Ignace van Mullem, Didier Leroy)
Het volledige programma zal doorlopend ver
toond worden in het:
V.U.B. Kultuurkaffee
Ma. 28 april '86 - vanaf 20u
Toegang gratis

ANNIE RENIERS

Geboren te Brussel op 14 mei 1941. Studeerde 
Wijsbegeerte en Letteren aan de VUB, waar 
ze momenteel Esthetica en Hedendaagse Kunst
geschiedenis doceert.
Publiceerde de dichtbundels: Het Ogenblik '64, 
Gelijktijdigheid '67, Tussenruimte '69, 
A contre-gré '70, Demain a Canaan - Morgen 
in Kanaan '71, Le jour obscur - Wonen een 
feest '72, Van verte tot verte '73, 
Excentriques '73, Lointains '75, Nauwe 
geboorte '75, Offerland '76, Exil ailé - 
Groene vogels '76, Buitenholte '80, Dédale 
'80, Het Poly-Fone Boze '80, Het woord gaat 
eigen wegen '81, Overvaart '82, Reeksen '82, 
Degressief '83, Suicidaire overland '83, 
Gestalten van het Eiland '84, Bestendig Vuur 
' 8 6 .

De thema's van haar gedichten zijn Tijd en 
Ruimte. In haar dichtbundels is een tijdsver
loop terug te vinden dat parallel loopt met 
de vier seizoenen. Een bundel begint meestal 
met de herfst, vervolgens de winter, lente 
en zomer. Het Ruimte-aspekt is het architekt
onische van de gedichten. Het is de vorm
geving van de gedichten én de bundel. Een 
bundel doorloopt een groeiproces. Er is dus 
geen voorafgaande konstruktie. Deze ontstaat 
pas na een tiental gedichten waama de volg
orde in zijn definitieve plooi valt. Deze 
twee thema's , Tijd en Ruimte, moeten in 
kontrast komen te staan om één geheel te vor
men.
De hoofdgedachten in haar gedichten zijn onge
bondenheid, ongebreideldheid. Er is een vrij
heidsdrang in terug te vinden. Gedachten en 
levenswijze zijn één, en vooral onbeperkt in 
vrijheid. De gedichten ontstaan niet op haar 
schrijftafel maar in de buitenlucht. Een van 
haar geliefkoosde plaatsen is een anoniem 
plein: "Daar is dichten een feest".
In de laatste drie bundels is er een ontspan
ning te merken cmdat ze minder geconcentreerd 
zijn. HierdM» wordt er een breder publiek 
aangetrokken.^Hbze ontspanning is het gevolg 
van haar levensevolutie.
De lezer is een gevormde mens die vooral 
abstrakt moet kunnen denken. Invloeden van 
Guido Gezelle, Friedrich Nietzsche, Martin 
Heidegger en Paal van Ostayen zijn merkbaar.

de eigen wereld
de eigen wereld 
van de kruinen 
met de vogels
van de stappen
met de manier van gaan
van de gebogen schouder 
met de grond
de eigen verhouding 
van het blad 
tot de ruimte
van de adem 
tot de lucht
van de mens 
tot de leegte
de wereld van het kind 
met de tak om te slaan
het vergelijk 
tussen iets en 
niets

VOORSTELLING TIJDSCHRIFT 
ZEFIER - AVOND IN GALERY'
Zefier is een driemaandelijks tijdschrift voor 
literatuur en niet-verbale kunsten.
Ter gelegenheid van het verschijnen van het 
derde nuimer, eerste jaargang organiseert de 
Dienst Kuituur i.s.m. Zefier een culturele 
avond.
Progranma:
- Annemie Peeters (BRT I) opent en presenteert 
de avond.

- Annie Reniers houdt een lezing uit haar 
gedichten.

- De dichtbundel "Vingergewaad" van A. Reniers 
wordt voorgesteld, met een toegespitste dia- 
montage.

- Prof. Dr. Hubert Dethier leidt de kunstenaar 
Robert Vandereycken in.

- Robert Vandereycken in multiloog met het 
publiek.

Voorstelling Zefier-avond 
Galery' VUB
Dinsdag 29 april 1986 19u30.

"FIN D' ACTE, (frawnents).
Fragmenten van Racine's "Phèdre" worden voor
gelezen, bij wijze 'van repetitie, door drie 
mensen waarvan het Frans niet de moedertaal 
is. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid, er> de 
broosheid van de tekst, van de relaties bloot
gelegd. Dit in tegenstelling tot de gewoonte 
om van Phèdre een vrouw te maken die schittert 
door haar passie. De passie is hier minder 
iets dat beleefd of gezien wordt (handelingen, 
gebaren) dan iets dat gezegd, uitgesproken, 
verklaard wordt. De passie is bij "Phèdre" 
een vorm van overtreding (van zichzelf, van 
de wet) die alles vernietigt en hier een punt 
van de grootst mogelijke zachtheid, fragili
teit bereikt; een punt van vergetelheid. 
Gedraaid op Betamax, doorheen lange shots 
(omwille van de tekst) dragen zowel beeld 
als klank deze kwetsbaarheid in zich.
Technische fiche.
Produktie & Realisatie: Konrad Maquestieau 
Vertolking: Arielle Sleutel, lydia De Sloover, 

Jan Blondeel.
Kamera: Franc is Theuns 
Licht: Francis Schrauwen 
Klank: Patrick Van Extergem 
Montage: Chris Renson

Literatuur, theater en muziek zijn de hoofd
ingrediënten van het Jaarlijkse Letter & 
Tetter festival. Deze happening heeft plaats 
op 20 april in het Paleis voor Schone Kunsten. 
Ook voor deze derde editie zal het PSK waar
schijnlijk weer te klein zijn. Wat er alle
maal te gebeuren valt kunt U het beste in 
de speciale Letter 4 Tetter-folder opzoeken. 
In deze kultuurkrant vindt U het VUB-aandeel. 
De Dienst Kuituur verzorgt immers, een waar
schijnlijk in het oog springende stand rond 
het thema "van de Bloemetjes en de Bijtjes". 
Deze VUB-uitstral ing gebeurt in samenwerking 
met de Dienst Public Relations.
U zult zich wel afvragen, wat het thema "van 
de Bloemetjes en de Bijtjes" te maken heeft 
met het festival. Eigenlijk niets, maar we 
vonden het leuk om eens anders te doen. Toch 
zal de decoratie in ons hoekje er nauw mee 
verbonden zijn. Deze decoratie wordt verzorgd 
door Nik Honinckx, die zich hier al eerder 
van zijn beste kant heeft laten zien, nl. 
op de eerste editie. Toen werden er visite
kaartjes uitgedeeld van de VUB in, zelfs naar 
VUB-normen, aparte stijl. Wie van de toen
malige bezoekers herinnert zich niet de kaart
jes in de bloempotten die voor de gelegenheid 
gevuld waren met prei en selder? Dit keer 
wou hij een echte zwerm bijen meebrengen en 
loslaten, maar het wordt niet toegelaten door 
de organisatoren. In elk geval zal Je er 
bloemen, enkele bijen en misschien wel kippen 
of een losgebroken stier vinden.
Tijdens het festival heb Je enerzijds het 
Letter- en anderzijds het Tettergedeelte. 
Het beoogt dus een dubbele funktie. De 
dichteres Annie Reniers vertegenwoordigt de 
Letter(kundige) bijdrage van de VUB. Het 
is de bedoeling om ieder Jaar één of andere 
personaliteit van de VUB in de bloemetjes te 
zetten. Het Tettergedeelte bestaat uit 
video's van o.m. Konrad Maquestieau en B0CM3. 
Deze video-produkties zijn tot stand gekomen 
in samenwerking met de Dienst Kuituur.

C0LL0QIUM 14 MEI
KUNST EN ECONOMIE - CELD VOOR KUNST?
OVERHEID VERSUS PRIVATE FINANCIERING IN DE 
KUNSTSECTOR.
Nieuw in de bespre!^® van het onderwerp wordt
de uiteenzetting vâ fle V.U.B.-jurist, de heer 
P. Dewael, Minister van de Vlaamse Gemeenschap 
voor Cultuur, die zelf van in het begin van 
zijn ambtstermijn de discussie "Privésponso- 
ring of overheidssteun?" voor een deel ont
ketend heeft.
Voor het eerst ook wordt de gelegenheid ge
geven aan twee speciadisten terzake uit Neder 
land, waar men op dit terrein reeds meer er
varing heeft.
Arthur Van Schendel is directeur van het 
Amsterdams Uit-Buro en was opdrachtgever voor 
de opzienbarende studie "Meer dan een Miljard" 
Hij zal dit onderzoek toelichten en het ook 
hebben over de zin van dergelijk onderzoek. 
Bert Van Mourik is de auteur van het boek 
"Krijgen is de Kunst".
Hij heeft het meer over de mogelijke voordelen 
die een bedrijf kan opdoen bij sponsoring. 
Prof. Dr. Herman Liebaers weet ads oud-antot- 
enaar wat "overheid" betekent, had onlangs 
ads Commissaris-Generaal van Europalia, van 
zeer nabij zicht op de verhouding privé- 
sponsoring en overheidssteun bij een groots 
cultureel projekt, en was van bij de aanvang 
betrokken bij de discussie in Vlaanderen rond 
sponsoring.
Dit theoretische gedeelte wordt ingeleid door 
Prof. Dr. S. Loccufier, Decaan van de 
Faculteit Economische, Sociade en Politieke 
wetenschappen, waaruit blijkt dat voor dit 
thema ook wetenschappelijke intresse bestaat. 
In de namiddag worden eerst een drietal werk
groepen gevormd, waarin het publiek de kans 
krijgt samen met de sprekers van de dag een 
aantad constructieve visies te formuleren.
Aan dit groepsoverleg nemen ook de deskundigen 
terzake deel die naaien bereid werden gevonden 
kort hun visie te formuleren en dan te ant
woorden op reacties van het publiek.
Moderator hiervoor is de Heer F. Verleyen, 
directeur van het weekblad Knack. De bedrijfs 
wereld wordt vertegenwoordigd door de Heer 
M. De Visscher, Generale Bank.
De 'kunstwereld is aanwezig bij monde van de 
Heer Jacques Vissenaken, directeur-generaad 
van de vereniging voor Tentoonstellingen in 
het P.S.K.
Vermits laatst genoemde momenteel tevens op- 
drachthouder is bij het Kabinet van de 
Gemeenschapsminister van Cultuur zad hij ook 
in het debat de Minister vertegenwoordigen. 
Prof. Dr.E.Mandel, titularis aan de V.U.B. 
van de cursus "Beginselen en toepassingen 
van de marxistische economie" zal bij
dragen voor wat de maatschappijkritische in
valshoek betreft.

V.U.B./HILOK Aud. L2I0 (2de verdiep) 
Tricmflaan toegang 8-II60 Brussel 
Organisatie: E.S.P.,Dienst Kuituur V.U.B., 

i.s.m. Vrijzinnige Kcepel,
II.P.V. .Knack, INK-magazine

Informatie: Dienst Kuituur Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
02/641 23 25

PROGRAIWA
09.30 uur:
Verwelkoming door .Prof. Dr. 0. STEENHAUT, 
Rector V.U.B.
Prof. Dr. S. LOCCUFIER, Decaan E.S.P.
10.00 uur:
Uiteenzetting door de Heer P. DEWAEL, Gemeen
schapsminister van Cultuur
10.30 uur:
Koffiepauze
11.00 uur:
Prof. Dr. H. LIEBAERS, Commissaris-Generaal 
Europadia
11.30 uur:
Drs. A. VAN SCHENDEL, Directeur Uit-Buro 
Amsteraam
"De economische betekenis van de professionele 
kunsten in Amsterdam"
12.00 uur:
Drs. B. Van MOURIK, Directeur sponsoradvies- 
bureau
"Zuivere sponsoring is pure kunst"
13.00 uur:
Middagmaal
14.00 uur:
Opsplitsing in werkgroepen
15.00 uur:
Paneldiscussie tussen de heren:
M. DE VISSCHER, Persattaché Generale Bank 
R. GEIRLANDT, Directeur-Generaal Vereniging 
voor tentoonstellingen P.S.K., opdrachthouder 
bij het Kabinet van de Gemeenschapsminister 
van Cultuur
E. MANDEL, Hoogleraar V.U.B.
J. 't KINT de ROODENBEKE, Directeur Public 
Relations I.B.M.
F. VERLEYEN, Directeur Knack (Moderator)
J. VISSENAKEN, Directeur Theatergezelschap 
BENT
17.00 uur:
Receptie
20.00 uur:
Pianoconcert in Kultuurkaffee
PHILIPP NICOLAI brengt uitvoering van het 1ste
pianaconcerto van F. LISZT

TETTER PVSK


