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Weer een nummer varl Magazijn. Speciaal
gevtrijd aan De LaÍrtaren ditmaa"l en aan de
buuÍt rond De Lantaren, het roemruchte
Oude Westen (draai dit blad rnaar eens om).
30 september gaat De Lantaren open met
veel niet-plechtigi vertoon (en u bent hartelijk
uitgenodigd varLal 12 uur ts middags), tevens
vindt er een gïatldioos buurtfeest plaats op
die dag. Het één sluit het ander nlet uit. In
tegendeel zelJs. Buurt en Lantaren zullen
elkaar op deze dag op veel fronten kunnen
vinden. Er is veel overleg gepleegd, er is
samen gepland. De lantarens in de Gouvernestraat zu-Llen darkzij de Rotterda"mse Kunststichting, die zoals u weet ook de voedstermoeder van de Lantaren is (en van dit krantje)
een kleurtje krÍjgen op verzoek van een azntal bewoners. De voorgevel van het Venster
rvordt van een wandschi.ldering voorzien
(ontwerp Paul Bassart). Nieuwe fleur voor
het Oude Westen. Nieuwe kleur voor Rptter_
dam. Met gepaste trots en bescheidenheid
maken wij nu reeds meldiag van de vele
biruren- en buitenlandse bezoekers die De
Lantaren kwamen inspekteren. Hun uitroep
rrdat zouden we bij ons
in . .. .. (lu1 maar Ín
Amsterdam, Londen of wat dan ook) ook moe_
ten hebben" werd op den duur wat eentonig.
U merkt het, we zijn jnitant onbescheiden
over v/at bereikt is. Met recht? Ga dat zelf
maax eens constateren op 30 september of
1ater.

Wat is die Lantaren precies ? Een gebouw in
de Gouvernestraat 133. Tel. 36 20 16.

Biffren is ruimte: 1 flexibele theaterzaa-I
voor ongeveer 350 personen, 1 caÍé (dagelijks
geopend van 12 uur 's mÍddags tot 1 uur

***

's nachts, rs maandags en tijdens de voorstellingen gesloten), 1 oud gyrímastiekloka2-l
(voorlopig ia gebruik als ruÍmte voor environ-

ments), L werkruimte àet offsetpers (zeJÍ
boekjes druld<en), 1 werkruimte met zeefdruk
apparatuur, 3 ruimtes voor video en film,
2 ruimtes waar nog van alLes mee kan gebeuren
Wat gaat er precies gebeuren?
De werkruimtes kunnen door iedereen worden
benut die met een aardig idee komt, of díe
eens wat w11 uitproberen. Bel om meeï infoÍ_

matie.

W-oensdagsavonds komt

er een soort

beweginscursus waarin onder anderen yoga
blj de kop genomen zaL worden, Donderdags_
avonds wordt het principe van zeefdrukken
uitgelegd. Daarnaast is er een poézieworkshop
Vrijdagsavonds worden de raadselen va.n video
en

film

onthuld.

De programmeríng va:r de ttreaterzaal gaat
ongeveer als volgt verlopen:
Zondagrniddag: kinderacfviteiten.
oZondagavondi jazz erL experimentele muziek.
Djnsdag: pop.
o Woensdag:

fílm.

aDonderdag: experimenten.
o Vrijdag: experimenten.
Aanvang varr de voorstellingen 20.
Entree zelden meer dal f2, bO. *

\zijdag ls

meesta^l

BO

uur.

g"atis.

Wie in De Lartaïen werken wiJ, of er een
cursus wiL volgen, beta,alt f25, - per ja-aJ
entreegeld en de kosten vaÍj het materiaal
dat hij of zij verbruikt plus een kleine toeslag.
Dlt was het einde vaÍI een reclamespot.
./À
Tbt ziens,

.
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EXPOSITIEZAAL DE DOELEN
29 sept.
E

tot

31 okt.

indstudiewerk Academie Rotterdam,

KUNSTZAAL ZUID

I sept. tot 9 okt.
Arie de Groot schilderijen, tekeniagen.
13

okt tot

13 nov.

AaÍt EI shout rrMade in England"

en yvonne

Vef zljlber gh, qouaches.

GALERIE FENNA DE VRIES
Oktober
Jan van Munster
GALERJE FLOS MULDER,
varr 1 okt. af
Hans Andringa schilderijen en graJiek en
Árthur Sprinken bronssculptuur.
STEDE

.Zaterdag: amateur- en themadag,

De

oos iÉ ie

*

LIJK MUSEUM SCHIEDAM

30 sept tot 30 okt.
Con-frontatie X.

Werk van Benjamia Royaards, Shalom Lixen-

berg, Sunja Vincent, Volker Ritters en Frantisek Lesak.
EI,DERS:
AMSTERDAM STEDEL]IK MUSEUM

-!

Atelier 10 met
uarla Ka.mr í

o. a.

I

zondag

NEDERLANDS KAMERORGST

8

zie vrijdag 6.

dinsdag 3

dinsdag

Nationaa.l ballet van de Filippijnen
De Doelen Gr. Zaet. Aanvang 20, 15 uur.

,"""""d^g 4

kwam tot stard door de medewerklng van oa,
Johaa Huyts, A. J. vd. Staay, Frank Visbeen

Doelen

'TBAYANITIAN"

KOFFIECONCERT

10

-

RO

TTERDAMS PHILII;ORIGST

met Ra"fael Orozco, piaÍro.
Berg (drie orkeststukken), Rachmaninow en
Dvorák. De Doelen Gr.Zaz,L. 20. 15 ur:r.
PRO ARTE KAMMER,ORCH;

Gerard Hettema, viool; Marinus Flipse, piano
Hal. Aanvarg 12.45 ur:r.

De Doelen

De Doelen

YJ. Z^^1. Aanvang 20.15 uur

VOCALISTENSERIE

woensdag 11 KOFFIECONCERT
Elly Ámeling. De Doelen KLZaaf.
ocnderdag

5

20. 15 uur.

R,OTTER,DAMS PHILH. ORKEST

:

D

-L

^

De Doelen Ha.l Aarvang 72. 45 :u:sr.
ROTTERDAMS PHILI{. ORK.

Zie dir:sdag 10.

donderdag

12

met Alfred Brendel, piano. Schónberg, (Kam_
rrersytrfonie op. 9) Mozart en Schubert.
De Doelen KL. Zazf Aanvang 20. 15 uur.

ROTTERDAMS pHILH.ORK.

Zie dinsdag 10.

NEDERLANDS KAMERORJ'EST

woensdag 13
De Doelen

Gr.

B. B. KING

Zaa1. Aanvano

Martin Mooy, PauL Menlzel, Jacobus

p.

24.75tur

Bos,

Rom Boonstra, museum v. land- en volkenkunde, Sj. Schamhart, J,D., Mevr. Maclear,
Arthur Hesselbach, Eddy Geerlings, Gos
Oosterhof, Audrey var Dijke, Marianne
Geene, Jan vd. Steen, Cor Bezemer, Jos te
Wiel, Gerard Goosen, Charlie v, Rest, W,
va.n Kempen, meneer de Wit, scaldia, kodak,
agfa, dupont, gaï, romayor, gedrukt op B0
Eams houtvrij offset flashprínt, ín de Lantaren
Voorbereidlng, tay-oul en druk:
Willem Kars en Peter varr Gruythuysen

Allce Artzt, gitaaï.

==: la;ri Oistrach, vÍool; Ligeti (Lontano)
ls'z'.c.r'sk: en Drorák.
le lcele:t Gr. Zaal,. Aa_nvang 20. 15 uur.
1:È::^.<

Dit speciale Lantaremummer van Màgazljn
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.
maandag 2

behoefte hebben

lÍ1

donderdag

ASSOCIATTON

aal bijscholjng irr de expresÊ5i;-+Í1tgfi

i*isiícÈiÉ

zondzq 22

POP

tiídtiàï,+Ër.rgÉi!*í

POPPENKAST

/

\IIÍ'JZIEI{

l}ii*gfi1il';liiÊ-Ê!i'1ii:J''Íl-ir

woensdag 4

XOELAPEPEL /

ri:!:;;Éi L "

4a :1 í'?

3

4-

J

FII,M

q tc/ ? \

xoelapepeL een door de haagse tekenleraar
Arthur Hesselbach verzonnen naam voor een
door hem ontwikkeld spel.

poppenkast voor kinderen door Daniel de
Caluwé, Aanvanq 14. 30 uur
's avonds experimentele muziek oÍ. jazz, Aanvang 20. 30 uur.

maandag 23 APPIJCATECURSUS
donderdao

5

NOG

NIET

BEKEND

dlu;lfliii"i+'{tJ:'ll:r:tÊ:$ï:ê

dinsdaq 24

--,$.;;pr!ÉqÀf-ilàÈiÉ

vrijdag

6

/oe9 a 49- 3
í

l'4 /iS

woensdag

van het Goethe l::stitut, verzorgd door ALbrechi
Roser. Het is kritisch en vol iïonie. Eerder
een poppenkast voor volwassenen dus.

zaterdaa 7

25

'ttrïj{qf f)1!i:r-+ï?ll'?igi

donderdag

XOELAPEPEL

leeqa4q

áín

Gr. Zad,.

De Doelen

15

vrijdag
Drie

r:::+Íi#'t!

ldea

€e

VL
poppenkast voor kirderen van 4 tot 11 jaar
door Jan de Noord. Aanvang 14, 30 uur,

muziek 'savonds is experimentele muziek of
)azz.

eeuwen muziekgeschiedenis.

De Doelen

- Byrd
ZaaI Áanva:rg l-1. 00 uur.

KI.

lq]a]p

KOFFIECONCERT

Carla Hlibner, Piano
De Doelen HaJ. Aaanvang 13.45uur.
AFRIKAÁNS BALLET

,/ FILM

NIET BEKEND

Fl.[i$":'i!+'"{éei\Í''iPOPPENKAST /
;t^ g< lJa

\,trJZ]EK

poppenkast voor kinderen door Ca.::nilla Koevoets, Aanvang 14,30 uur,
Ís avonds experjmentele muziek af
Jazz. AanvarLg 20. 30

maandag I

NOG

door l'rEnsemble National du Sénégal .
De Doelen Gr. Zaal-. Aanvang 20. 15 uur.

20

vrijdag

uur.

maandag 30

dinsdag 10

POP

ROTTERDAMS

PIilLI{.

dinsdag 31

woensdag 11 XOELAPEPEL /

R,OTTERDAIVIS PIIILH. ORK.

zie donderdag 19'
APPLICATIECURSUS
POP

FILM

SLADE
De Doelen

Gr. Zaal.. Aanvaig

zalerdaq 27

SYLVLA

ri jii.rï.1!i-<;rÍ'ti{ti.brïii;È}

24. 15 uur.

RAY CïIARLES

Gr. Zad.. AarvaÍrg 20. 15 en

kleine engelse toneelgroep rL.l zeer gevoelige

De Doelen

produktÍes op de rand va.I] het sentimentele
rvaar het echter net niet terecht komt door de
sublieme spelprestaties van de twee acteurs.

woensdag 25 KOFFIECONCERT

24.15 uur.

RDtterdams Philharmonisch Koperensemble.
De Doelen Hal Aanvang 12.45 uur.

TT]EATRE

n4 I'r^Jr:
,ímí o"iti.,"l"

".t

donderdag

in de voorstelling geAltegreerde muziek van

Penta

Love and Dreams

-

PANDITRAMMARAYAN

È:i:ÈÍ--:iÍ.1:ittg:LÍ.1ií!d&13:-r

India's grootste Sarangi speler tezamen met
Suresh Talwalkeï op de Tabla.

zondaq 15

POPPENKAST

",;{.rá$ii{-fr-r{:tí.ïi;2 }e ^ +rt /c/e^

/ IlmZlEK

Y

voon kinderen door Tom en Corrie Wentinck
Aanvang 14. 30 uur,
's avonds om 20, 30 uur aanvallg experimente1e

muziek oï jazz.

16
:t';;'it'

APPLICATlECURSUS
POP

26

SOLISTENCONCER,T

Thea.ter.

uit 5 mensen, professionele daÍisers, die naar een bewegingsthea-ter toe willen werken, dat streeJt naar vermen
ging met ardere tleatervormen.
Het is, met een voorbereidende periode
1 september gestart jn de Lantaren, waax ze
Deze werkgïoep bestaat

zaterdaq 74

een ruimte mochten gebruiken voor huÍr traini:rg. 't Heeft al kontakten gelegd met musici
en akteurs en is bezig a-a-n een projekt,

aaaaaaaaaaaaa.aaaa
De kolcmmen varr Magazijn staar in prjncip?
open vccr een ieder dÍe v/at zinnigs te vertellen heeft cver b. v. cullurele en sociale ioestarden.
Ock mensen die denken iilteressarte dingen
te kumen doen mel de la;r-cur van L{agazijn

Fred Pot, cello

-

Steven Hoogenberk,

.3

XOELAPEPEL

/ FILM

t /o.qo,4c 9-é4 9q

?' -'

'z

tdz-

Voor nadere informatie: bel 36 2C 16.

pr:lc

Ank Mulder, fluit - Jan Gruilhuyzen, p:?::c.
De Doelen KL ZàzI. Aanvang l-. '-r :::.

zondaq 29 ROTI=?::1.'s ?- j:.
met Gina Bac:.a:=.,
Couperin, Frc?ci; :;
Bac evric z',Í'.:.2'-=' a ;c
en
De

slalr'::k' 3:- -:"ar-:I.
fo=ie:: j:, ZeA. AanvsÍlg

m'.-etdan 30
+
D€ DoeLen

Gr,

aFJ(.

;::::.
ia::ie p::rroconcert),
c: s:r ij ker s, trompetter
14' 30 uur.

JOEC,OSLAVISCHEAVOND
ZazI , Aalvan g 20.15 uur.

zijn weLkom.

WO
!;..1t

ORK.

'-5r1';.L1,1r;:.1;iia.v'9-:':9'1"!'í.'4]

-È1ir-È':t-síi+iÉ"1)-i''í!Ê:i!

12

19

met Heinz Friessen, hobo.
De Doelen Gr. Zad,. Aarrvarrg 20,15 uur.
Couperin, R. Strauss (Hoboconcert) en Strawinsky (Ie sacre du printemps).

APPLICATIECURSUS

,l+a:.::ri;ieÈrd:aJi:l**iíÍ

MUZIEKGESCIilEDENIS

Omtrent PurceII

donderdag

MUZIEK

Aa-nvang 20. 15 ur:r.

cLtJe"

26 NOGNIET BEKEND

zaterdag 28

zondag B PqPPENKAST/

donderdag

POP

NOGNIET BEKEND

lti:; iiF:1r:.:À'iii;{{t'.ïtï;'iÉiÈ

i:,;iÈ."\i)!_f

Rotterdam Philharmonisch Orke st met
StanJ.ey Hoogla.Ild, piano.

POPPENKAST

,.:-"*i..rjrïu+Err9í

PROMENADECONCERT

Jochem Slothouwer: Operastudio Respighi,
Hummel en Bernstein.

zalerdaq 27 NOGNIET BEKEND

dinsdag I

14

Éi.r:È.i"f,i4íÍiiíiir|-!pÁ'iáï

hul werken met kjnderen

slevormen.

..!!:,i4.,:t-Ííii

19

Jazzqroep onder leiding van Pierre Cou-rbois.

APPLICATTECURSUS

voor diegenen die

donderdag

*

6.-M'i

Niet Êrlêen nieuwe gebouwen ontwerpen maar
ook gebouwen brujkbaar houden voor de veran-

?W1t"t7
Op

ten,

we passanten

-

op de "Lijnbaa:1rr zeLfs
goed beschouwen, nlet passen.
a1s

derde behoeïten om aspi-raties van de rnons

-

hoort tot de functie van de aJchitectuur.
Meer en meer d"ingt het tot ons door dat eea
buldozer een groot gevaarlijk apparaat is indien dit middel om gebouwen aJ te breken te
vlug in actie komt.

Het is a"Llemaal te mooi, te precies, te voltooid

De belangrijkheld van de samenharg van de
dlngen die er zijn begirnen we te onderkennen
en wí"llen we tha.rts ook in onze overwegjngen

betrekken.

Dit betrekkelijk nieuwe g'ezichtspmt is het dat,
een mÍsschíen voor velen onbelangrijke ingreep
aJ,s de verbouwingvan de Lantaren, bijzonder
belangijk kan worden a1s opgave.

teaÍ.
Ook

lichtbronnen. Dat wordt dan llchtspreidhg ge-

hier ls er natuurlijk een grote samenhalo

mei alle andere dilgen die onze samenleving
op dit moment beroeren.
NÍet al.leen jn de architectuur of op het toneel,
maar bij alle overige kunsLuittingen zijn analoge
verschijnselen te bespeuren.
En vanzelÍsprekend niet alleen in de ku-nst maar
ook in de politiek

veel plaatsen heeït het overmatige gebruik

van de T. L. buis echier al weer algedaan. Màar
itr vervalt^n ïÈ r de to.prss,ng van,,oorai
xgSJ andere wiiieke',rrig in de ruirnte geplaatste

is er onvrede,

Daar proberen de politici de bestaande democratische vormen vast te houden, terwijl te1kens weer bh.jkt dat de leiders de gevoelens r.r:rr
vele burgers allang niet meer weten te vertoL-

noemd,

Bii Theater is

het nodlg dat zeer \./isselende

ruimte ku-nnen '.vorden gebruikt.
Dit kan uÍistekend door een grotere ruimte aLLeen dat EedeeLte aan te lichten (vorm te gev-.n
door Licht) dat voor dat coel op dat moment nodig is.
Zo kulnen op het ene moment de uitingen vaJl de
speLers op een a.nder moment het pubJiek zÍchtbaar worde.n gemaàkt. en diïiect daarna weer

ken.
Aanzetten van de verarrderingen die de rnaatschappij te zien zaL geven beginnen zich op dit
moment a-f te tekenen.
Ten aalzien van ons onderwerp kan gesteld worden dat de belangstelling voor de ultingen van de

creativiteit van iedeï mens en daarmede voor
Eigenlijk kên gesteld worden dat wa.t tot nu toe
de hoogste functie is geweest van de architectuur - de behoeften van de mens uit te drukken
jn het ont\,verpen van gebouwen - plaats gaat

' maken voor het inzicht dat de gehele gebouwde
omgeving, dus al het bestaaÍIde te wijzj.gen enl
oJ aEn te vullen, het belangrÍjkste is.
Briten dit algemene uitgangsp:nt zijn er mijns
inziens, voor de bouw val een centxum voor
ontplooiing van creativiteit, ook andere uitgangsprnten te kiezen.
Da:rbij behoort in de eerste plaats dat er zoveel mogelijk naar moet gestreeïd worden dat
de toestand Cie gaat ontstaan niet aJ is.

Dit houdt eigenlijk veel in

o-"t

oaigfr"iA hierbij deed
zich het feit voor dat voor de Íngreep maar
een zeer kleine som kon worden beschikbaar
Al.s een gelu.kkige

de wisselwerking va.n het spel tussen uitvoerderd
en gehoor tot nieuwe vormen zal leiden.
Dit Í.s een nieuw uitgangspuni Cat in de pLalrrlen
var het verbouwde theater aan de orde moest

een geheel alder aspect vaa het g€beuxen worden belicht"

v/orden gesteLd,

p€riode waarirt de spelers zoeken naar nleuwe
vormen en er zich een nleuw pubJlek vormt, is
niet vasl ie denken. D-. mogelijkheid van het
ontslulten van de te gebruiken ruimte door
kurstmatige lichtbronaen, waaïdoor de eigenlijke totale ruimte een securdaire ïurclle -rer:vu1t, deCen de nierwe Laataren ontstaan.

De versterkte wi.sselwerkÍng tussen spelers en
publiek en de experimenten hiermecie zuilentot

nieuwe ongekende of tot nu toe v/einÍg bekende
theaterkuJisten leiden.
De noodza.]<elijke verschjLlende zaaLopsteILingen
die hÍervoor nodig zijn maakte dat het karakrer
van het niet al zijn werd verstrekt.

Hierbij kwarn nog een ardere factor,
Het is duidelijk dat een ruimte pas door 'rllcht'l
kan worden qekend. Mijns inziens is dit zeker
de laatste tijd onvoldoende onderkend als uitgaÍrgspunt voor het vormen van ruimtê,

gesteld.

Iliermede v/erd niet alleen mijn buro bij iedere

grenzen worden gehouden,

stand hrnnen houden.

een

Het verbouwrngspLà-n ka,1 aa]] de haJ]d va-n boven
genoemde uitgargspu,nten worden toegelicht.
Het eigenlijke toneel val de vroegere zaal,
waaronder de kleedruÍrnten zijn gehandhaaft, ls
gehe-.I

bij

de grote ruimte gevcegd.

Ook de oude Íoyer welke lanqs de zaal was ge-

is docr vernoging zcveel mogelljk met
de zaal tot één ruirnte gemaakl waardooï een
zo groot mogelijk vierkante plattegrond isont-

bouvzd

Op de vergro'ua pJ-attegroncl

Verder hield dit in dat de eigenlijke prbliekruimte op al.le mogeli.jke maÍLieren ciiende te

IIoe een theater dat al is er uitziet, dat ï\reten
we wei, er zijn voorbeelden te over,
Nog steetis wordt er voor een kleine groep liefheb-o€rs p€rfeci toneel gespeeld.
De toescbuwersruimten zijn, zowel a-Is de toneelacconodalies, afgestemd op de hoge maatschappliÍke posities van beide groepe!..
Het boort m, h.r- hoort goed bij elkaar en wellicht zal dit loneel en het genot dat dit zoviel
toescbouwers als spelers biedt nog generaties

opstellilg van een theaterruimte voor

staan.

uitgave geconfronteerd en moest het eenvoudige, het gewone - niet verbijzondercie - worden
gekozen, ma.ar konden ook de eisen vaa de diverse rrinsprekers" en speci2l;ster 3innga jg

worden gebruikt.
Van de bestaande vaste opsteJling bleef er dar
ook bijna niets over,

De

De architectuur heeft, door de eeuwen heen, alleen het daglicht als uÍtgangsornt gehad.
Pas ir onze eeuw, door de ruime toepassirrgsmogelijkheden van Lichtbronnen, kan bij het maken van ruimte met deze verlichting rekening
worden gehouden,
Met veel ijveï heeft de industrie grote uitvindíngen, zoals hier op lichttechnisch gebied,
zeer commercieel, en voor alles en nog wa"t

zijn elernenten op

diverse wijze naàr v,rens te stapelen, De elementen, afgeLeld van de ln de tonee).wereld gebruikelijire praktjkabe-Ls, zijrr zoweL als uitgangspunt vool: de zitplaatsen aLs voor het maken va"n
l'erhoo gCe toneeLvlc eren geschikt. De afrnethgen vsn cie elenenten zijn 83 x 766 x 32 cm erL
bestaarl uli een hou'uen borreriblad en een door
scharnieren samenklapbaar, en dus dan wejnig
ruimte iuemen, onderstuk, Op ieder eLement
kunnen 3 zll:kuipjes op zeer eenvoudige manier
v./orCen Eemonteerd.

Sterke, eenvoudiqe, goed zii.tende kuipjes, dus
op gebeitste houten sta.pelelementen,
De gellele zaal is verder rn een donkere bruhe
kleur -oeschilderd waardoor, indien het licht
zich op óén plek concentreert, er geen reflec'
rorend. achler gronden zijn.

toegepa.st.

Blj het beschlkbaar komen van goedkope eLectri-

citeit, kregen we een overdosering toegediend
waat we lalgzamerhand ziek va]1 worden.

4

De spots zljn, om een optimaal gebruik mogete maken, gemonteerd aan lichtbruggen,
welke zichtbaar in de ruimten zijn aangebracht.

lijk

Met de opstelLing va.ll de brugrgten is er zoveel
mogelljk rekening mee gehouden dat het licht
over het publiek ka.n heen schljnen,
De ínspecient heeft de oude filmcabhe aLs zijn
domein gekregen, tervr'ijl voor de opsteLling
de uitgebreide en in de toekomst rvel_Licht
"a-n
nog verder uit te breiden apparatuur voor licht
en geluici een extrà ruimte naast de fiimcabine
werd gebouwd,
Uit de ruirnte voor de i:rspecient zÍjn de llchtbrlrggen, waa.raarr de diverse spots op zeeï
eenvoudige wijze kurmen worden gemonteerd
en ook snel verplaatst, direct toégaÍlkelijk.
De ruimte van de inspecient is door een trap
ook d-rect vanuit de zaal to.ga:r,<êli,h g"112sL1,
Rest nog te vertelten dat een oude zlj-jngang
beter geschjkt bleek als nieuwe toega.ng te ftmge-ren, rcrwijl een rJjmte voor ontmoei.ng buiten en tijdens de voorstelLingen - bijgebouwd
is die een belangrijke Íurrctie kan verrrullen,
Alles bÍj eLkaar een poging om alles wat op dit
gebied kan ontstaan in de Lantaren in Rotierdam een plaats te geven.
SJ. Scha,rnha,rt

H

I
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Er zijn drie ïotoqïaren.
Elk van hen heeft een fototoestel, dat verschilt
varr dat van de be:Lde andellt.

Zij bevinden zich ll een uitgestrekte tuin, of
weila:rd, met gras en een enkele boom.
De oonon . jllam^lijk roog, zocjal 7 cr geó1
takken lager dàt ca. twee meler boven de
grond bevinden.

de voorlaatste vÍer situaties zich. Dis de fotografen 1 en 3 fotograïefen fotograaf 2, terwijl deze recht naar fotograaf 1 toe staat en eerst niet, vervolgens we1
folo grae-f 1 fotografeert.
Dezelfde situatie, waarblj echter fotograaÍ 2
naar fotograaf 3 toegewend staat.

Fotogïaaf 2wljziqL zijn positie in zoverre, dat

*

hij zich draait, tot zijn gezichtsveld loodrecht

De fotografen beginnen met van zichzelf een
opname te laten maken. D,w. z. elke fotograaÍ

op de denkbeeLdige verbindingslljn tussen fotograaf 1 en fotogra:-f 3 staat. D. w. z. hij kijkt
naar een denkbeeldig punL, midden tussen de

Ilet is redelijk zornlg weer.

wordt telkens door de beide a_nderen, die naast
elkaar staa-n, gefotocnafeerci.

*

Dezellde situatie, maar ru maak,L ook de gefo_
'eo clraÍeerde f oto gTaa,f opnamen. Hij f
oto gra_
feert de beide ardere, hem fotograferende fo_
togre-fen.

È

fotografen

l

en 3in.

*

Vanuit deze posltie wordt fotograaÍ 2 door de
fotograJen 1 en 3 geÍotografeerd.

*

Hierna fotograferen de fotograïen 1 en 3 fotoWaaï 2, teïwijl deze hen eveneens fotografeert.
Cp de opname van fotosraaf 2

Het is, als variatie, mogelijk dat een van de
naast elkaar staande fotografen niet fotogra_
feert, of dat beiden niet fotosraferen.

*

zijn dus

de

foto-

1 en 3 beiden zichtbazr.
4

Achtereenvolgens verwisselen de fotografen 2
en 1 en de:fotogïafen 3 en 1 van plaats, zodat

Terwijl de alleenstaarde ÍotograaÍ (voortaan

gelijke situaties als hierboven ontstaan. D. w. z.

fotograaf 1 genoemd) en een vart de twee foto_

de fotografen 2 en 3 fotograÍeren de fotograaf
i en de fotografen 1 en 2 ïotograïeren de foto-

graïen (fotooraai 2) hun positie behouden, ver_

arderte de derde fotograaf (fotoq-raaf 3) van
Dlaats.

+

graaÍ 3, terwijl deze op zijn beurt d€ twee andere fotograïen a1 dan niet fotogra.feren.

l:,:
,

Zaterdag 30 september vanaf 14 uur:
openingsfêstiviteiten van De Lantaren met oa
Lrcubus, Èen engelse groep die eà spectacuIair soort middeleeuws theater bïengt met
ridderffvechten enz. Voor het eerst jn

De positie ï,aaÍL i: :lt: _a,c r.--1 .::r nu be_
vinden, heeït d3 ïo1t1t -J:lt 3:lt a:lÁ:::ttrtJe L,
waarbij fotogra:-f 1 en Íotoct'": : :::._
i:
"riteinden var e,o o, vlno^r.
2 zicn op de krli.-ing cier prL._

*

"=
i. --.-, _.- tc:c -;:- ,
r ;.-.-:,::.

Kabaret het Oude Westen.

Zowel fotograaï 1 als fotograaf 3 fotograferen
Íotogt aaf 2. D.w. z. folograa-f 1 fotograïeeri
hem recht vart voren, fotograaf 3 en profil, ia
een hoek van negrentig gr.aden.

Jazz O
Pop O
Video | 1

Dezelfde situatie, alleen folografeert nu ook
fotograaf 2, en wel fotograal 1.

Europa.l

Natural theatre met ciïcusachtige acts.
oa \,ru.urspl.Íueïs.

I

,

Ken Cambell RoaQshow enz. enz. enz.
GRATÏS ENTF,EE;

^

*

Dezelfde situaiie als hlervoor beschreven, al_
leen fotograÍeert nu iotograa.f Z niet"
Fotograaí 3 doet enkele stappen achteruit, zo_
dat zi.jn ajsta:.i.i iot foicgra:j 2 even groor
ri,rordt aLs de afsiand russe]] i: ÍotoJrafe.. i :1
2. Vervolgens dralen le jcio:raien I ::

-ór9 voor

la -

o ...-i:. I I .t _.-t: .-. rajsiali toi iotc jr-i :.
In feite bevindt elk val de icicgr::::

-._::-:_-:

op hei hoekpu-iti r.r.x een g3iijkziJciJ:

iat:]]o:k.

\,vordt als Lrur

Hurr onderJ.inge

is ldenti-.k.

posliie ten opzi3hts

-,ran zeer weinig wezenlijk belaÍrg
rral nauwell_ks neer beiekenis dan de meest
ai1:daagse zz.?r!) za?-Is geld verdienen en
iocd;ê:r. en dal soorr di:rgen. !.et aantrekkeli.ke varr itutst, evenals trouwens van zovele
alleJaagsc zakel, is dat le zh ervan vr;j gering is, In feite heeft het allemaal geen enkele zln, d. w. z. van zichzell, afgezien van de
zin die wij er aan plegen te geven, en dat is
julst wat het zo aartrekkelijk maakl. Een
soort vreug:devolle zinloosheid dus,

i(1nst Ís iets

:l

En

FologTaaf 2 dr:te,1l zich een kwartslag, zodat
hij oog in oog slaat rnet fotograaf S. Állen
ioto TÍ'a-ïeren.

.!4

Toelichting.

het is bij de gratle van deze cr:::.:-:_:=:=

zirrloosheid, die ik de ztrl":-:)= __:_::-:=:l
noem, dat ik dit projeci:r:.=:-:::r. __:_:: -3
zi,rloos ! l?- k-an sl.':.-. ".:. -_.' ::..::'_-:'r:_, .lti
no'; zinlozer is. l?- t: t- :::.-,:l_:-: ---, lit
proj e ci.
Welliciri i:, :-: :-- ::t: ==:_s :c: kom.
,--::::. :-S. ;oor: EeuWig de UWe

Á

-= ;::-=--- -----i-t::_sfhaalt zieh, rnel als enig
'.':rs::_:.:-: ::=.-, z'tch op
Eelijke afstald lussen
:.. :::- .:: - ;:'i?n. olu-n d. d^nrb^eldÍge
à::=tc=x ri:-rs, een

..iz,r, el<z,ar

-:s

riarL genoemde

bonen bevindt

opnieuyr fotograferen twee fotografen één

iotcgTaaf, die eerst niet en vervolgèns wel de
DeiCs a-rrder.n fotcgrafeeri. aa aI deze cptarran is echler de boom in aeelC. *tn/lzZ.]l/z3

Jt

n?rtt

Nederland onderscheidl zich dooi: een sterke

traditle van Lokaal zelïbestuur. ilierin

pa-st.

dat gemeenlcbesturen gangmakers werden
voor het cultureLe beleid. Vooral de grote ste.
den ku:uren terugkijken op een lange lljst culturele wapenÍeiten- Er zijn jn samenwerking
met het particuliere initiatief gemeentelijke
musea, orkesten, theatergroepen, ateliers en
andere kutstgebouwen ortstaar. Ook Rotterdam deed daaraan mee. Sterker, het is er
misschien het duidelijkste en modernste voor-

beeld van. Na de verwoestingen van de tweede
wereldoorlog nam het gemeentebestuur als van,
zelfsprekend de cultureLe iaken weer op, en
stichtte snel de organrsaties, waarblnnen ilet
kr-rnstleven zichkon ontwikkeLen. De ontwelpers van het culturele herstel voegden er ook
een organisatie aa.n toe, die nergens a.ndersln

Nederland in deze vorrq te vinden
en van de qedachte

uit, dat- hoe

is. Zij Einc-

;oed een zzzt:

ook'geregeld is, er steeds cr,tv/ikkelrgen optreden dÍe het bestaande achterhalen, en er
steeds behocften ontstaar, die onvoorzien bleven. Voor het signaleren, doordenken en stimuLeren va.r deze ioekomstige ontwikkelnger,
in het cu-lturele leven werd de Rotterdamse
Ku,"rststichting verantwoordelijk gemaakt. Bewust we-rd haar taak zo breed mogetijk o1rsch-r'even: aiLes te doen \,vat het cultru'eie ls-..::r:
bevordert

Gelet op haar herkomst was de stichtjng een
gemeentelljke zaak, Bestu.rr en staf \/erden en
rvorden Coor de gemeenteraad benoemd, en heL
budget wordt jaarlijks door de gemeenteraad

bepaald. Er werd echter cok een zekere dis_
ÉÍrtie tegenover de overheid bevcrderd. Het
:-pparaat moest rneer vtorden dan alLeen maar
een verlengstuk van de gemeente. Het werd gezien a1s een orgaan dat zich onafhankelijk, des&uÍrdig en objektief over culturele vraagstukken
zou uitspreken. Het zou haar vrij staan tegenover het politieke en ambtelijke bestuu,r van

advies en kritlek te dienen. Geworteld in het
cu-lturele leven ve.n de stad, maar tegelijk zo
veel no;3lij< los r,an Ce beDerkngen van be-

langenc::-ar,i:r,:.:, . :s-:s op korre lermtjn of
haa"lbaarheid. D:

firg werd

z: :co il.

gelu..kkig

stsT_tre taakoDvat-

;e:c:=':::-r. n=:

-

-..

wei.houder zei dat de Roiieriars: í-rr_s:s::::lhg zou dienen re ztini Y_eL::_rLr:r-:_-: ?--'. _='_
van de stad.

arn zich van deze opdÍacht te kumen rc.r':. -.::r
sloeg de Rotterdamse Kunststichting dc -rieg
il tran commissievormi:rg. Ieder advies aan
::: l:stuur en aan het gemeentebestuur pass=:.: .:', kritische oog van een commissie. Op
a-a: 1.-:: a.!L van schrijven fulgeren a1s perma_
:-::--= =:,::: jroepen ccrrurissies (secties)

';..: 1-.'_-., ians, toneel, film, letteren,

a= =-tr=:t- ::jl-st 3rr'rentOOnStellin gen. Deze
a€I1:j-::-: : l=S:t :{S fZ:O epen WOrden gemen gd
s?1=:-l:s:-_t laarj2à1s zit een brede ver-

s::-::::.-:::i '': d=sr:::drgheicl om de tafel.
-.':r: :: r_::s- :. ,..tJ: Jesk,.urdigen op
ki;::s-;:::ei ii::-s:er.aars en :nderen), op het
Ivi::-

gear:j \iàit hei ai:1turele bÊstuur (ambtenaren)
en aJgemeen maatschappelljk geinteresseer_

re

den (wetenschapsmensen, jorunalisten en e.ncler:n). Deze adviesq-roepen ber:e-rJ:.o lroct:.
Ze rea"geren op voorsteLLen van de siaÍ Èn
lrruren ook zeli ]-rji'iiatier,ren nelren. lVlan kan
deze secties tezamen zien aLs de rtbr:_iririrsi"
van de Rotterdamse Kr,rnststlchting. De oude
zaken worden er geêvalueerd, nieurve icleeén

ook

vc

or rrlel-

de

sk'ulCirlen Voor stellln gen en

a-rjere l;u;L:r:uiiinqen 'ceter

l-ret1e

ikbaar zou

lro:ten maxel, noclil Ce vef eis13 gemecntelijke steun nlet verhrijE3t. Wel hei experime
| . -:, :^.
L...t. .',,i,ól_1og
kcnsekw.- lterÊ pc gin g uror,lt ondernonen
ru,irlte r: srire_llo:n roor de !_f ljslieke ver-

uitgewerki. Om deze bestuurlijk creatier/e
Junctle goed te vr:rvrlien is hei nodig oebie ken dàt er voldoende contact is met de dagelijkse praktÍjk van het culturele beleid, maar
tevens dat ieder Lid aïstand neemt va.n zijn
direkte rol in het maatschappeLijke leven en

1le RcllerCaÍtsE

zich geesteLijk vïij voeli om Íti-^u,wa v..egen ir
ie sLa"an. Dc s::tlr.:rr iiria:! ,iru ooi, nlet r-til

mee in coni:-:':'<.Ltt-.:, toot' ..34 optr^r en bÍeds
cl:ia]llari. rt.i -l
-lr-rq:l-- i|r'-- 1 i: ,y.1111611,

te groeien toÍ. verte geatyoordigenci.e hchar:nen.
Het in genomen ge zichl s pu_n t van mElp-tschenpe -

Dit betêkeri :-.,: :. i1osoftc v/iiar:.uit zij ont-

lijke creativiteit heeft het wel moEeiijk gemaakt dat d: Rctterdamse Kun_ststichttnrr in
nauw overlÊiJ met irLsta:rtie s Èii cjltr€:perj tot

nleuwinq, !.ocr ije rernenglng Van gescheide|
lerrer::it, z,ow:l w:.i de d ;er.se krnst-^n be-

treft, :is lr.ll bcr-Ít de s3heidirl.Í
root:i:ni;-n. anrat:,ji 3rr -Ciiirl_ieli.

tusserr be-

Kiirlststicntiítg tracht, wie er

stond, nog 3l3eas E:lii. ..let cult.rele leven

is vooral een ?àak .- ie ioalornsl. Een toekomst w:rar:.-at I .--:t .r:l,r:l ire,,relki. Via een

h-ar roO-tour-.r.,i. 'r:19.s1 .^s roo .,?'..i1-r\&-ingen ilr het algerrene belaro kon komet:l

stlchtino,. Iiet t.: lte: rc:,::llirJ dat de F,otteria mse Ku,1st:ti3..+.iit J,t-:l: :rt :; ia Rotlerclamse kulsttoestaaC "vo:i: g:lo:rr,,i, Coor mensen diè het l,vocrd s:icit:rtr.. t:la: bt; zo ve-è1

Tot dusverre de mee

dlnaniie-< vihriei; :.,::: -:.,

uiti:rg ueut
ci.eze stirlulerende rol ts +-e rinC:n in he+. cr-rlturele belaidsontwerp rr6e1 het qen+e:niebe-

I?-t-.

L

aLgemen--

1."1 ts !.,g sleed:_: Ce
zLnq.iizl-rC, co!, a-i :s :..eel rn:;Cilels

siuur'"'?-n

l,:lleqereali-

se3rd. l:aCai. _t-i i?ii :. r. .feDrJ:nisàtre E? leid haci tcl :,3i s'!tab.:1] ,t:Jt een G:rL:er-|teilike Dienst .:oo: ie K:rsig:ccu,ven, kreeE ook
de Rotterdarse K-rnsrsit:tiitn J s:t-r opl<rtapbeurt. De nleure fase 11'3;'j :,,31',1311;3Ltjk+" via
i]et lnstelLen va-n een nleuw b,-stuir, het a?xstellen val een staf êt iiet tocverilo'riten va_n

rniddelen en fondsen om metterdaad Iniuiser
:-ar het criltr-u'ele leven le
en g-- -:r, l-l
hoog tempo vrerder algemen3 lijnen ge'.rckken
en

tot uitvoerxtg geirïacht, ie beryimen m:i

de beleidsnota 1969, die Lr.tussen grotendeeis

is gerealiseerd. Voorlcpigwer<l a1s mctto fekozen, dat de Krmststichting h€i R.otterianse
cuLturele leven wilde oriëntereil i:r democratische, toekomstgerichte en lrternationale
zn.
Achtergebleven qebjeden als letterkunde en
kregen voor het eerst de volle aanciacht.
De amateurkunst werd meer overeenkomslig
de qeldende landelijke maatstaven gesubsidieerd. Een nieuw publiek voor avant-gardistische uitingen werd bereikt via speciale gnai.is
s3ries ioneel, muziek en Letteren. Experimen:-=:r cp :,et gebied \ran d,^ beeldende kunst l.,re_
::n le aardacht in het L,ijnbaancentrum jnpro_

film

jecisorjri. Nieuwe moqeLijkheden voor beeldencie

hrrstenaars blj sledebou.ru en in vrije-tijíls

centr a y;erden

ge stimul€ -^rd. Advie zen tverdlen
uitgebrachi over de muzieksituaaie, orier diverse probLemen van beeld,^nde kr_nst (galeries,
B.K.R. artctheek, hanggelden). Er v;as aan_
dacht voor de dynamische injectie die een f_-sti_
val aan het pubtiek en aan de beroeps-beoeienaren van een bepaalde l,,lr:rstvorr, kan gÈr3n.
Zo on-tstonden mogelijkheden voor cle arqenlsatie van hÊi Conccrrs van vertolkers van
Muziek van deze tljd, ';cor Poetry Interna.tional en Film hternatioilal. Een kunstkranl. die

De J,a:rtaren ma:'kegt'l :en f:-se
keLing van de Krrns.s:icar:trr an

.r o: ontwik:i.r:Lijk vai.r

Roilerdam. De fase 'ïaatrl :tei accent. la_g op
de voorbereidilg va-Íl -êen vernieurrng in het
leven yan cie belceps.iunst jr-1 oe siad. Of deze
:.i;a i- !r'r .l r. kc:liel ill re :' :L.tde ; :r C:: ontwikkelt,
liit n'e-" ail:,'en ln c1c halC v2rr1 orJarisaiori:
sche voorbereider:r. 'ieEiltil. .iltdi De La-ntaren oo e.Jn .iren belarrgrijK- ia"ai.:. ci.. noiJ
niet ten volle is Cooroachi, i:et siln.rlereri
Ya.n een nieuw type creati'riiait, rraar:ur die
var a.lgem?er bir.ler Ên ieacejlsbeoefenaar

sà4!ankor ei

-

Êl
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It qa -t,
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Hel zat er in en het moest ervan komen. Het Festival Poetry InternationaL is na drie mani.festaties een begrip geworden, dat uit het literaire leven ln Rotterdam niet meer is weg te denken
Het is ook internationaal een begrip
geworden en zoiets brengt verplichtingen met
zich mee. Ieder iaax o1:rlieuw moeten er vor-

voudige oplossing te vlnden

isr

maa-r misschlen

kan in sommige opzichten loch ln deze tekoÏten
worden voorzien. Daarvoor ls nu een nieuwe
reeks, Poetry hternational bedoeLd, die door

men worden ontwikkeld, die tot een verdieping
en een verbreding vaÍr het Íestival leiden. Dit
jaax $/axen het Paul- vaÍI Ostaijen-vertaalpro-

uitgeverij Meulenhoif-Nederland te Arnsterdam

ject onder leiding van Gerrit Borgers

Kunststichting zal worden uitgegeven. Het gaat

en Ken-

netà Koch's poëzieworkshop voor killderen de
nieuwe elementen en de resultaten waren dus-

danig dat er naar een voortzetting

worden
gezocht. Ook op arrdere wlize zd' in de komende jaren worden gestreefd naar een nog betere
integratie van het poêziefestival in de Rotterza1

damse situatie,
a.l:le wateren van de Maas wast niet weg,
dat de buitenLardse deelnemers over het a^lgemeen slechts een heel korte periode in Rotterdam verblijven en dat er na hur vertrek tzoor
het publiek niet veel anders overblÍjft dan de
herinnering aan hun optïeden en aznwezigheld
en in het beste geval een beperkte keuze uit
hun werk jn Nederlandse vertaliag, iÍI gestencilde vorm en niet bestemd om lanq te bewaïen
En voor wie zich verder met een bepa.al.de dichter wil bezighouden, zijn de mogelijkheden
vaak zeer beperkt, voora.I rvarneer het gaat
om vormen vaÍi poézie uit kLeinere taaLgebieden is het werk in Nederland veelal niet verkrijgbaàr. Dit probJ.eem wordt nog groter, wanneer men zich niet alLeen tot een bepaal'de
<iichter wil beperken, maax nog meer over de
achtergronden van ziin poëzie wil weten.
IIet spreekt vanzell, dat hiervoor geen een-

Maar

t

st

eo

$s

yr!3 'r:
i

*l
7

ir1 nauwe

samenwerkÍng met de Rotterdamse

hierbij om zeer lraai uitgevoerde

meesta^l twee

talige bundels poëzie va]l een belangrijke buiten
landse dichter, een Eroep van dichters oÍ een
opmerkelijke strommg. Deze boeken zuLlen bovendien worden ge[Iustreerd. Ieder jaar zulLen j:r deze reeks twee á drie delen verschijnen"
De prijs zal zo Iaag mogeLijk worden gehouden.

Als eerste uitgave staat de bundel SKRYT -

Om

In Sfukende Skip Blou Te Veïï van de zuida-frikaanse dichter- schiLder Breyten Breytenbach
op het prograr:ama. Breytenbach nam tot dusver tweemaal. deel aan onze poëzie-mali.festatle en er rverden (en worden) in Nederland tentoonstellingen gehouden van zijn tekenjngen er1
schilderljen. Door pers, radio en televisÍe

vrordi zeer regelmatÍg aandacht besteed aan
zijrr persoon en werk. In juni werd hij door de
Maatschappij der Nederlandse Letterkurrde met
de VaJ] Der Hoogtprijs onderscheiden voor zijn
Ook van Breytenbach was tot
nu toe in ons land nauwelijks werk in gebundel-

liteïai.re oeuvre.
de

vorn verkrijgbaar. Zijn Nederlandse lezers

kenden hem vooraL van zijn bijdragen aan het

tljdschrift Raster en van zijn aarwezigheid in
Rotterdam. In Zuid-AJrika wordt Breyten
Breytenbach, die al sinds 12 jaar als balling

I in Paríis woont, geboycot.
I O" o.,nd"t SK-R,Y T (een samenbalJing van de betekenissen: schreeuw, schriÍt, kruit, schrei,
schijt, rijt) bevat vcor een goed deel politi.eke
of zoals lrllj zelÍ zegt, moralistische poëzie.
Aa.n Lidy van Marissing (Volkskrant) vertelde
Breytenbach over zijn nieuwe bundeL: "Het
heeft geen zÍ),, rr'aar je doet het toch. Je vindt
nauweLijks weerklank. Blauw schjl-deren betekent ook: onzichtbaar maken. Het zfukende
schip krijgt de kleur van de zee. Het eerste

ik de gekleurde fase in
tegenstel-ling tot de neutrale ïase en natuurlijk
ook de blanke fase, Het Ís opgedÍagen aan gedeeL van SKRYT noem

kleurde mensen. "
De nieuwe bundel is door Breytenbach zelf geiflustreerd met een àarrtàL zeet boeiênde teke-

ningen, die SKF,YT op zichzelf al- tot een waaÍ
devol bezit maken. H. C. ten Berge licht in
zijn nawoord de merkwaardige positie va.n
Bïeyten Breytenbach op heldere en jnjormatieve wijze toe, De uÍtvoering van het boek werd
verzorg'd door 'Al-je Olthoff. De omvang is 76
pagina's, de prÍjs + J I4,5O. Het boek zal begjn november verschijnen en men kaÍr reeds
nu een exemplaar lalen reser\reren: bij Uw
boekhardel of bij de Rotterdamse KuÍlststlchtjng. Voor veel Rptterda-rrrse vrienden van
Breytenbach moet deze a.arkondiging een prettj
ge verrassng zun.
Al-s tweede bundel is een bloemlezing uit de
moderne, Lrdoneslsche poézie gepland, die
door Ajip Rosidi zaL worden samengesteld.
Hierover zullen rvij U binnenkort nader jalichten.
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I r,li i.i.rrr r/r.l.i,,lrjl-tlli,lil.l.
Op 7 :rugri::tus licht je Ccmmissie Tbn;€it,astel
Rott-^r'dam haar Rapport toe bij de raaclscom-

inissi: ku;t::iz:tr:ln
Oi:10..i' 1:lruli van

IJVT'en de Wer.iiqcoep,

sL-L.Lijn

mei ion,-ei' \,{/ordt aígesproken d:lt de rar,ls-

:,

commissie er.n hr:ari]lg zal houciet.
Bijtijds ontr1ekt de weri.lqroep dat ze gemanip:leerd v,rcrclt en voelt zich bedonclerd.
Gelukkiir l(rfi Èl: nu ee.:n parriflet v-orspz'eid urorden mei een zeer onguur kijkende en oÍl.TedenC. Jan van Gcrkon.
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Al-L::: 'irolgt-'ris h!," ::clra1f1:i Van li'.t 'r.:cnÍl j.kt riiodel.
30 auErs'rus, om half acht's avonds in de Doelen k:in na geharrewar over het tijdstip van aaÍr,"r:rrr , :i1 agend.r de hoorzitting begixlt:n.
j-' , , ,,:n-licnst T?:Loop volgens een vast. sitrr_micr: Èen strs_tnten me'L eg] qodsdienstig kàrakier". Maar dan van een godsdiensiigheid op z'n
slechts, met veel hcrhahngen en orthodox 1,1 de
L,:,r:

N
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i : ii i i !rÍ:.ii, ..trL:r'ta-q en kritici i,r de fre, :- Ll I ra L:í';ir-1. i.rrll"rln \/Lm Rol.lcratam
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..r I ,: ;r,loer,'Ji: instelliLrqc:r r)oli de ErD-s-

,, ,:ii--ilj,irl I Éii r]]!19clf,i[ lJoyra:tns- \ran Eeui , ,l jt l'i iciFrÊl I)c inllir tte{Denla.i.s vouden
r,-:. r-L iiJttl1'df.rl (,i)]tel ,lehrecl van (lc
,ii:iil ilr hÈi b,iiterlind besclrouh/d
,r irLi rl:.k {,!r ri,: l.àalt. Dc stad
I: rii-,r : -a --, --:!ulCir::,.ir. l,[en sta:idr:
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'.;/rl_ ircL,t' Íir 1: i,.:iq-;ift E,--tLy rre.n Garr:l tr i:
- r :l:.i fiortr '.,'-rír .llj auwsirrs C,aL (e Rotr;r'd:r-,; r :!r t,-l:.:'LirLr; rri3 lilat,ttaoeid tot hei mee S:
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: ...:it-Lt1 ie r:Lrtlkeien blijïi
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Een aanLàl groepering-.n mogen hu.i1 geloofsbelijdenissen afleggen. In cie loop van Ce séarce
zal ock btijken dal ze eu<zar, net als j:r het
echt af en t,re biiten.
Josephine van Gasteren en Ha.ns Abelmar iiggen
elkàar niet zo erg.
I)c oecurnel]e va-lt nÍet mee, ondarlks de autoritalre en feodale gemeenschappeJ.ljke vijald:
de bestuuÍderen.
De credo's worden onderbroken door profetische getuigenissen en k)zaqzangen van vrouwen
die zich te kort gedaa:r voelen.
qhr.- - nrlli
n;a+ JCbJcl-n.
^.ol'dt
Evenrls in Staphorst is het ondoenlijk in dcze
l<ontr.ieÍr in te garn teqen de ti-.logfsvoorstei-

drle rotterdamse krrlstÊnalt- :o.i t{ullnen
otrnoemen. Laat staall dat z-i; cp a: hool,- zouden zijn van h.Jt gebeuren ut Cet., stad. F,ott:erd,n Jti N-vs wir-:a::rln v-r--n j. r.nJ ii.:..:-n.
In ee'n soort persmap ivil zij i-rfot:matle 1,':-ischaffen over het \^/erk var"] kulstena.ars e1 over 1in_een.
ala :rkii'Jiteii-en v:rn kurstcentrà) musea .r J?De.?taÍr ir; het hr:n niet- Cuidelijk r:È mL.ken rlàt
lÉrrics. Daardoor karr niet aliaÉn iiot misvet'de Corrrriissie llonet:lc€stel eerr Lto3.i pla-n heeÍ1
9t:irrd vijt die "vzltte ylek'r Wcrd':n iMeggeno1ran
gcm;l:ikt.
rnàar tevens ecn rcaqclijkhcid v,'orden goschiGor:rl omdat het:
illrri voor kiutsteni ;^; om in hct buitenl;y-^rl rjn
a dcl.)aseerC is op een ànelys3 v:.n rle iluidlle
poot aa-]] de grond te krrljqcn. \,fisschien een
situatie,
vorm van v;islÍul thrrrKinq, rnaar r,rrie niets
r fiet {L,,xio,..i is,
Coet, kan 'ooter op hel dlk g:r:rn zitten, In h.,t
o hc[ aanstuurt op Dlof essioiia,]iserlrr.g enkwàvaJl

eerste bl' LLetitr kornen o" a. Ce tentoonstellirrg
JaJl Van Munster in museum Bo5rr4srr"-UEciurinq,^1 en het pas voltooide Nederla.nd-project vp-'i Wim Gijzen aan de orde.
fJltierCam 1\rt News za-l worrien toegesh_rurd
a:-r :dlessen in cie E. E. G., ArnerÍka, Ruslzr."rcl

vm

I;eJen, japan.

H,^t

ls jn feite

cle

eerste rea-

litelt.
a Ilet niet qemaakt is en niet uitgevoerd zal
woï'cl.rn door a-ccci:le , rechtse ra"kkcrsDe werkgï'oep "spel:rr trLêt tonee|r is helaas de
.Javalr gena ge\À ordal]'-:n irerbaal qest'lmtel-.
En alsof dat noJ rial :rel]oeLi is, vervallen in
ae:r slcoi-: Sr!-r!Co'ii-rr'r-JehaÍrnes

l:s:trs ï2."i F,ctterdam Prornotion. waa rover
iocr cr:rheid en beclrijÍsleven af erkele jal.en

lemiál al va-1ri is.

cesproren ',-l-ordt. Het buLletin zal geen luxe
kal d-:ter a.:a 3en. Da2"rvoo r ontbÍeken trouwer,.s
cie fjn:.nct€1: rliodelen. Bij de opzet werd het
sterdpu-.rt ingenomen Cat luxueuze dekoratie de
wÈ:rrde vrr l3 nfortnatie jn di:krediet brengt.
P"otterdàm lri I'lars z:[ elke t_ivee rn:ranclen
(il het engels) verscliilnerr, Lrc i.,rnenstelljng

Cll'is Rlbbrus is niet

is h

handen vef,t een r.idz-ktiecctT)lxissie oie

verarhvoording schuldiE is aan het stichtijlfsbestuur van Rottcrditm lrrt kornotion"

waar

dc:

loi he-

*

rie enige bestuurder die
\'Ên hri u.iicr?itrsr'Jni ên doel - toneel ais rnidde1 I - ze3-t: 'rai vind ik tof.

*

liet x'caCt onr,vaarschljnlil'k dat dii doel door
l'/e r-r::llc rp lererkt zal Írorden.

de

Vooral ioo:" in de cor:rmlssje een tei:Íenstander
L? z'!.:n .\ het rapport fout te interpreteren.

*
B

De argumentati.e v'/aarom het theatercentrum
geen plaats zou kulrren vinden jrr de derde sektor uit het plan van Gorkom bestaat uit apaÍte

onzrr.

*

"Waarom het theatercentrum niet in de derde
groep kan in 2 punten:
- het theatercentrum zou met de door ons gewenste maatschappelijke opstelling deel uitmaken van een strul<tuur die in zijn geheel
niet gebaseerd is op hetzelfde uitgaÍrgspurt,
zou deel zijn van een struktuur die geleid zal
moeten worden door thea.termanagers i. p.v.
mensen met een intermediafue furktie tussen
samenleving en theater.

- het Ís heel waarschijnlijk dat ekspirimentele

J/"/ojr"/",,

fotogra"fen hr:rr toestellen scherp op de boom
en dus niet op de door hen te fotograferen fo-

-*.

toqra-f en.

De enige furdamentele afwÍsseling die nog mogelijk is, is die van de dÍie fotogralen op
één rechte lijn, omdat warneer een fotograaJ
de beide andere wil fotograïeren, de achter-

ste anders volledig aan het geztcht zou kun-

*

Dus fotograaf 1 begint met de fotograJen 2 en
3 te fotograïeren, dle beiden met hun gezicht

Ín zijn richting staal.

niet gelijk aan elkaárrr.

terwijl

AIs de werkgroep met theatermanagers kort-

zichtige, geborneerde lieden op het oog heeft,
zou ze misschÍen gelijk hebben.

*

De commissie denkt aan mensen met een andere mental-iteit.

*

Verder wordt de suggestie ge$/ekt aLsof de
comrnissie vormekspiriment en sociaal ekspiriment door elkaar haalt.

*

V/ie bladzijde twa.aLf van het rapport goed gelezen heeft moet beter weten.

t

Op basis van de uitgargspunten zou een overeenkomst tussen de werkgroep en de commissie mogelijk moeten zijn.

*

De werkgroep : Toneel, dra-ïnatische expressie
enz, kan een bijdrage leveren aan de bewustmaking bij het publiek van de problemen in de
wereld, kan misschien iets losmaken bij het
prbliek oJ een menta-Iiteitsverandering bewerkstelligen. I'

*

De commissie toneelbestel denkt in dezel-fde
lijn als ze stelt:rr Een bewust kunstbeleid
moet er naar streven aLternatieven te stimuLeren, die tendenties na2J va2k gewenste stabili-

teit en conservatisme tegeïrgazn.

I'

*

vaLt niet mee.

*

Na een hearing van drie uur blijkt de werkgroep
precies dát te hebben wat ze niet wilde bereiken.
Stoom alblazen

I

grafeert. Vervolgens fotogïaïeert hij de fotoqrafen 2 en 3, terwijl fotograaf 3 hem fotogiraÍeert en ten slotte fotografeert hij hen

*

De bestuurders kunnen zich terugÉreldren en
overgaan tot de orde var de dag.
I

Q*.\ M**'i..1.

beiden hem eveneens fotograferen.

*

I{iernakeert fotogra,al 2 zich om, zodat hij
met zijn rug naar fotograaÍ 1 en zijn gezicht
in de rlchting vaÍI fotogïaal 3 komt te staan.
De vooraïgaande situatie herha-alt

zich, Fotograaf 1 fotografeert de fotograJen 2 en 3, Fotograáf 1 fotografeert fotograa-f 2, die op zÍjn
beurt fotograaï 3 foï-ograJeert. Zowel fotograaf 1 als 3 fotograïeren fotogra-af 2, Fotograaf 1 fotografeert fotoEqaf 2, terwijl de
fotograÍen 2 en 3 elkaar fotogra.feren.

*

Fotogïaaf 2 herneemt zijn eerste positie,
met zijn gezicht na-a.r fotogra€J 1, terwijl nu

fotograaf 3 zich omdraaj.t en met zijn rug
naar fotograaf 1 staat.

*'
In deze situatie fotografeert fotogrraf 1 de
fotografen 2 en 3 en fotograÍeert fotograal 1
de fotografen 2 en 3, waarbt; fotogreef ! hsm

fotograÍeert.

*

Nu draait ook fotograaf 2 zich-neer crr., zodat zowel fotograaï 2 als fotocr"r S ree: n:n
rug naar fotograaï 1 sta.an,

È
FotograaÍ 1 fotografeert fotogra:en 2 en 3. Fotogïaaf 1 fotograïeert de fotoFaien 2 en 3 ,
waaïbÍj fotograzf 2 fatogr2^i 3 iotoErafeert.

*

Het is mogelijk om de gehele situatie op
nieuw te fotogïaleren, wa^a.rbij de fotograÍen
7, 2 en 3 afwisselend elkaars posities innemen,

DaaÍom kon Ruud Englander op de vergadering
var 7 augustus de werkgroep ook aansporen hun
kansen in deze struktuur te benutten.
Maar ja, het lezen van een rapport aan B & IÀ/

Vries

(114002)

Eendrachtsplein 18
open vall 11 tot 18 uur.

c.c.c.

(250917)

Burg, Meineslaan 69b,
open na telefoontje.

nen worden onttrokken,

Dan fotografeert fotograaf 1 de fotograïen 2
en 3 opnieuw, terwijl Íotograaf 2 hem foto-

*

Galeries,
Ferura de

vormekspÍ.rimenten niet goed passen bij de
pogrngen een nieuwe fundering op te bouwen.
Daar zouden best wel eens een aa-ntal traditionele technieken bij nodig kunen zijn. Vor
ekspi-"imenten en sociaa.I ekspiriment zijn

Aldus de werkgr:oep.

9

uetnolc

Opnieuw wordt de voorgaande situatie ín zÍjn
geheel herhaald. Ditmaal echter stellen alle

*

Door de onderlinge ajst-ard tussen de fotograÍen te variëren, waardoor de dichtstbijzijnde bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk, in
close-up, en de andere voLl-edig zichtbaar is,
ka:r de situatie nog worden uitgebreid.

ffi

Galerie FLos Mulder
Rodenrijselaan 55
open van 13.00 tot 18.00 uur.
Galerie Design (249919)
Stationssingel 19b.
Jongerencentra.

A.M.V. J.

(73472a)

Mauritsweg 2
openna 22.00u:r
EKSrT (146?75)
Eendrachtsstraat 87

ma/dí24

- 24utr, vr/za20 -

02 uur.

RUTMTE (365254)

GaJfeldwarsstraat ba
20

-

01

uur, vr/2a20

do/za/zo ook 15

-

NrvoN (840460)
Everdijckstraat

25

vr

/za 79.3a -24

-

02 uur

17 uur

u:t,

zo 1,4-77 en 19. 30-23

Diversen
Releasè (363616)
GaJfeldwarsstraat

5

EJAR (136428 en

112498)

Eendrachtsweg
R. R,. J.

J.

69

(141011)

Van Vollenhovenstraat 62

Trefcentrum (777744)
Gen. van der Heydenstraat 40

Rotterdamse KunststichtÍng (11b811)

Kruisplein

30

Lijnbaancentru m

(7 425

Lijnbaan 165
De Lantaren (362a!a',

Gouverneslraai 133

22)

v/eer wat jaren L;e1eden. lk probeerde op het Sredhuis bela-ngsteling te weklten
voor pe;'ikeierr rran lle l,allt2-ron, wi:lke drr
voontzetting vzin het wei'k van het Kunstcentrum. 't Venst-er altians naar de kant .'tan heltone+l in gevaar gilgen brengen, en sprak
va:t c1e "schouwburi.Jzaairr- Ilet retwat kor:zelige antwoord: "Praal: toch niet tran een
schouwburgzaal; hli is geivoon de grrote zaaL
Ían Ons Huis, -$7as.i' il'i als 1i:lrd mijn school-

Hel

1s a-I

Íeestjes had. I'
Íiet was eer een on-rsnapungspngrng, di:l dat
de gesprekspartrrer de kiok terug zocht te
draaien. WaÍrt inderdaad: toen Ons Huis na de
oorlog weer' :r.arL h.tt lrrerk gin7, was r:r rrde
gt'ote zaalrr, waarrrccf hei t'r::l raeer de duixr:lij ke bestemmhg .ran vóór de acrI.::J z,'J,
tcjen een b:langrijir- dÉ'el i.'.ifr l,er vclkslruls werk zich claai voltlil ll:,:r' ::or1o: zc,t lllt
'ioIk';l:u

mjrrdel nai.l.J. lvii:,:: :irs i-:s ,-'as c::,):.:r'
rt, htmo -" r' r-( l_i i _:- * _._-

-: :.'e1-il:rericie qÍrsi:rai?1. i. i '.- mo rl r:m.n,
sr. .:ili,i.ij-. i
welke de idea]-rsr:sri'' olrz.i van het Kuls+"gg
r_ -,,an dqz.:.ld,e na i.rí zou doen ,iecijen)
- -n rÊ-,. :r:;"-. .lt
.Í -a .lêi-ll??n)
wr--l*e ,;i.ra.r' 'r.-l.e itar:: :-:r; i" ilref -leiCe:t ! cen
jrj heL beJjn va.r'. Ce j;;':l vijÍi.rg Rol:terdar
een tweede tonceigr:zelsci]ap zou krijgen, de
Rotterd:LÍn-qche Ccqr.eCir:, older leiding van
j<:ees Bru-sse en Iiirharc lllrrk, was Orrs lluis
biik

na:-"-.'

da:r ook voetstoots bereiaj

d-e;

rrit-"oie ::aalrr

dooï dezeLfde archrtekt, die reeds hei lilmtheater had Eekï3éÈr'd, Bikena, tol een heuse

kreeg. Ons

jaar uit zijn liiden.

Er '')is iiuis za| Írei.

DÊ

I l[i-f..r'êi'i. icli;

l"'ot

ock;-- 3.1 ::a--la:rl?,l-: r.r- lsicenlluirl
ri 1i:is::r z'--,, -= ':' ::.:'.
:illaiíl'll:1.1,
"?ír
welke het i-.::-'a-.:.:r ::l::- -.: :r: ':'::::-.1
niet overhieli, cc.: :: := ' a: -1.. aa =, ' '.=
blijven steken: de at3L:?-.-. '1. -::- .'. . . -: rCamse school van klcur.,:.'.: .aè:a:- .:'. a.-:-.'
stondige bloei kwam; de tentoonsiel--:-1::: -:: -=
foyer van het fikn*rheater, welke n:: :c:r :lc;
onbekende namen als die van Appel, Coln:1i=
en Tàji-ri, achle'raÍ bezien, een vliegende

sr"rt maàkien, maai: verder: de oprichting
-;-r :-et tijdschrift Marsyas, dat niet meer
iz:] tR-3e nummers zou beleven; een poqing
ïTr E-< Eie..Da"as om in de foyer, tussen de
i=1:ccasteL]]-rgen
c:-ê-

I'

pauzeconcertenrr te or gari-

T=t11

-r.1xd, Loen ir de loop
---': ,1-- zc c:-i='::?t ii
','zt-':4 r: :o:;-Í'-:ra d::::tuer van ons Huis
ars. E. -.::es lali:z:. l:: bestr]ur rroor de
g3tra::t9 -.iaa a:: ::t j= :?-..J]E var, heL liulstcea-:r-,i-r- :e €làsi:a- :,-t-. :'-:t :1nvankeLijk
be,ioeii: zelfcg s:eur,.r:rr .: ri ic i Der encie ku:rstenaa.is g€'ie :c:iij!i Vras i::igeiopen. Een

::r:lJ:r':. uoLr
t. 5-"1 7!iir-.: !"i.nslrtte io]h

De eerste .qiàp rvas' de wedíjïrn'roerurE r.:n
e r t'.rr:, in ila l--ntoonsteLlln gs za a1

Ce

.

die nu zciiricl ,,','cldoi:, vocrt.qezel, totdat de -ni? i.i;í.ri:1J,:rr.'leek en r-i: Caa,rile:
s amenharl.Q end e s pr eidrn J va,: r-ie lunchpauze s
alth3ns rr c':, i,uurt r'lan de Gouvernes'iraat cie
'Loch nooit or--erweldigende toeloop te zeer deed

voe;:ing v:Ir1

ielugqaa-'L-

,

De voLgr^r.'if

i1êara

f -t':ilclr.-,l.ci.: sl,.-p, ,rrerc

eigenlijk bi' toevai Eezct. zoal-s z: irle iate- ' 'r1?
O-- e^-L
1-. nog
go'C der: l tr,'l l iret to evai lfl-t.:ll;','r ij k't'.,ren:

ii: he3ldspírak nco a;|n i.'ol

'r? hou-

.

rrr:rf 3-lof

ieelCc ai ..:r .)lr.rlcil;i'rlij..: l^r,.Nri, d.."t h-.t
:c rlei.Ir r- '-l k rlie1ll: t:r l.;r u, n, .irilr-le C)rs

llu-s lerr r- -' r iri!':iij!'. ]l;:riri:, ;: 1[:]die waa
:l: a:i,nii :t:-: . ,' : ;-lcíi ?-r]i ;' 'Le'i: :', ; ., .]Ji -/ee-L
lratekeiii
.:-L rooii: letiot:i;;..:. i-licdLe splono

v:it o: t
co e:r: ..!::::a.iiil:r-E ia1 ia-i. r,,,ei'naan
', , :- rri.1:rdaai v..::'.' 'rrt w-3jr',9
nreer d:'l I -l:'cl:3 zàalrlLiir -::;:zakt, weike
het van l:i:- -.:r:€l: irerhr,Lrlrj:: ncest hebj:en.
Aïqezleo j:.r^', :r.l ec'rocr.:r=lli,g:r: 1,an dÊ
Lk

De L3n:a

rhj FriirLiga i'cc"\rr, a-, iL: er'
-.r':r heeft qekeld, rr. tlp.ir.in

-:l,otterdarl.':r

aanvËurkelijk vocrr ii.rj: toneoi gezeLscitap bei,:Lnlir.r'en

'J-e

pauze conc

na.ntàI

ta

de belanEer iia:r rorl:lerrde

tvaar ie d,oen rlaken.

bloeiende

sLe::nde naam va.lr

er.i

kunst Cr. L r'rlr-isii:rlliriiílr,

"schouwburg[ te rá]ia| verll:,',rwen, urelke de

Huis werd echter qaurv uii d. droom geholpen;
het gezelschap kvr:rm artr::iieli niet varr de
grond, maar had i1r eetl o1-íriLte lieli ..rL ter lekort varr drie ton vÈrwel1 . .i-i::i il'as irL iwee

-\i

bepel"ken. r-a3ar Èí'cir :irt ze,t z
centrum zljrL eel:z,ucLrliEa raarn

,rErf,it, orrl

":

nFt'r aÉri

behartígln,;

de

r.ri

r.j-a:1

te

vlag o','el' |i: .Jevell

tie, die :'.
xcmen:,

.

-

ee:]

gà6i1 i<wijnerr ,:r1 le l]siot're

"an

cia. -ii.ir,lÈ

l KÍif-rion tot:ni-

ur.r,

r

o.rgrlnis;,h]o.-

i jc-

.

v.nï\ siàpj L., st:lp -v'Do:r sir:r rr, ir?n rk
toen vercJ.t"l r.EJ-an, Ik àoclt;l:,:r'bij cletoerr
noq tarneti.ir: rinl<k; zaX-elijke r':,i)lolià|ie va.n
De Larta.l'.ii riet in de.J,ÍcE qlaàr, kon haar
aen-,/anke] i.' li : i ge rJij k, al,1e cq. o D,rDiida.jrrl :C,laqen krr-'j:rl rn dar -Í:r Ce gers'":: r,Ia-ai.s';oor
ccn,rirfr.j . .1.r,: iriltLi:rs het i:iorlkoonst uitl<uiailen, :r:::,., , : .-l:r..toch íiàar .l-':ti.jelfda Í ic]1li
stcea ',r: . r r:kqzen - i':: j'r, it.ele-l Dj aa,RStapj e

.:-]:::: ': ::. .: :r-ateatars cele1::nheid ie
.'-aa- ,,'L : --: ,: ;']]]='r tótr ta Stell3f,.

Eeven

i:3rren r'llaar bete:r koncl::l 'acrcien gesl:aakt. Al
gr-,lrw kvza-men uol. jerr7di.qe Lr;,tenlarders opdaJ-.in: de pia-'ti:lt Árrnin Janssel en .la-ter zijn
':' :l r.|r se stàd sa.^, oci Rolï Loo ser, lirnste j
r

raars uit Ooslenriji:,

:r'jr.

zr-rr er neel wat be-ioflen gêbleook een Ton llarrsuíker bii,
die ook a1 i1 d3 rauzeconcert€rn v/as cpgelrÊden; een b.r.',oe.ndheid nu, toen eeri ;:inkorne Iinge als Emmy AmelÍr.rg, de hardnelíkige

gedee:

r/en; maar

-1 ras

piet VÊersifa,

de

fluitisi Koos V:rhEui, ii?

zijn r':orrw Loulse en eersi E1i5- 31ot,.a,
later Jrr ',Tr .ler Meer a.ls begcl:idc: j::rIljks zou lerugkererr, l:ctdat bii de oDenrlg Trrl
- ocL
: ,eilta, 1.
. oru r. 1.
.
als ccrLi
meï-

DuÍtsiand,

heipen

-rl i2uíi kïijgt ook de voordrachtskunst haar
ra:lsen: Lnita Kàptein zÍngt Franse cha.nsons
' ::- ?!'tz:-ier
Br:1, Otto Sterrnan belijCi:
"or-. C:,2Tr:ti l\,/i:lner zei hot
: =:--::
:.=':
;cod=:,'-,
";:
3: -::1 :r. -:',::i'::: -.',-iri'r .'lrill zal wor.ien
c.Ía!:--a-a: -..-'. i.i:r-: Éieh1 r':Í:r:rlt op rrerzoek
iàa- l:, :,':::'.::,:--l'::: D: Wild:: Jacht, van
1::,::: :: :' ... : - ' :::-r l : ;: :i,tll:c , Albeit r,/c qel
,'!' '-:a.:.-:' -:.' r : :1 hri vocrjiar uaii'59

ta:1a!'::-.::-,, :rr.-:i .:r -',-ir-loulvèn vooS íla
t-a-"s!= ri:i -:, :- - l:l - : : : .'- a, jl3 i l\edeiLarlcise
:- tj.' :;lr;xeler; h.ei
ha:r:c:-. ;:= :-:
rt;ai"ilrlqeL (één
Kuosit:.tr' .::': - :::::'-.t:
,:nl;r:j9 -ral:::':.':.' . :a-' -:: ';9 li,'nti net
Cuadro liz"::-::- '. :---:' t: trr :rletelijke Ama--- '': -:::er de Fiest-a
li:r F,(,rr-r;, rr1.
lllie-r.a oli:,r.'rs.-: : .' --'=:- ot.i!t.'J'.rli,
nei rcoject
nraar iar ioci-.;:,-l-.::--::l
::cuvê' jc ble-.'-: -:-- ..'. : '. t :'- -:. . -;r
:erste cli'r':!-]r: j -:::: .' -: -: i,:arLie,rer'
ï]leer o! haar p-:--::= -.-=:
En op 26 novêlr:-j : I - ..- :::- ia'Jniji3Ènh'um
|.il rilntwa:per c€ : =i=:1ll'-'a-:;-: l:lili;illoep
Tcncei or,.e:'I.,o:t':- \=La :':l=13uf S l:ln ce-

.

\,,---r.ólóF.
-^
: rr -lLrJi
irsrs:

-.-

.'^*

lo hicr

vrij-ter ci-'a-:aa:--): -olles3o, kuramen
spelen, In het-z:;:l: ''-.: t)..i zii met Becketts Eindspel :er,. r) l1::r :t:J eens met een
stuk van Shelagh Del--,:. \Íaar lntusserl is in
toneelkri:rgen hle: := :llr'. cck bevr-^ging gekcmen: Jorge I eL . -: :,: : =,c i'"el'dams Toneelrl
ioen nog

rr

presenterer: ',:. --.- Laa.-,vrert Eet Balkon, van
Genêt, iÍ. àir- :-.j l r: :-tr::,llrslel-Iing, wel-

tn

,neae

w?:.- C:

dazrjc:t :=ia:::ll

gewo::den

is

Cat

rci::l: .::-.':- j=l-s tcch hulptaardig

Èe s-:-sr, -iitvoerhg, welke
I'dohe! Kurst:e4tr--:xi :êe.:*"room van nieu'.rre
'litii&ar-"-à:i: e:::, ,--3', gezelschap Puck, dat

de weE rroor à::r

Later Ce::-r::r-' :,o'^ !'^2rL heien, komt speLen,
o. ?. Kcrrzek éri j: kinderen, van Eru/jr SVI';2r1'{g-:.Éi :-: j e:1s herhaald moest worden.

"Tàst,
Va:: j: .:-: ll soms heel verheugende beloften, r=L:- :p r,:i -codium varr Lc l,airlaren

Iranklijk,

Roemerrië, israëi, van overal bleek dan toch
h,rÊ grocl: de behoefte aa.n een NDdium als De
Lanraren was, và-n vaar onverdroten Ce strijd
:n:i het Erbiiek werd voortgezet om nieuwe
werken, jonge k:unstenaars àaJr erkerrnilg ta

d.e

;ocrlc-o:: van Studio, komt in

st3llig

een

sderlandse eenakters speriachtTccl
l:r. De Jong€rel valt het Rotterdams Toneel"
iebbêr zlch illlussen tot een werkgroep aar..lljaslci3n, die -le i,ailtaren geruir.le iljd
rouvr oillí|. 'uot onder Rob de Vries het NBT
::r: nre:,.;e koers saat varen. Er ontwikkelt
zr::h allengs een satrrenwerking met de Rotterdamse Kl,lslstic.htjng, welke het mogeli-ik
naaki ilt. : :ro.-,a:rells J,irie s kle in!:un si,
rrzzr ock ree;ls- i-r'JCor:rtelinqell ït''n Si.udio
tr De Laniare:-r ?e(leven word,en; ock jncidenN

teel qeeft de Rli;l l'Larr sler-r., rv:lardr:ol bijv.
LaiÊr:

Theaier ife:- zi,ide (tJletiiam; .!,.oit/ie en

to

Lena) zich in Rotterdam kan vertonen. Gelijk
ook op tentoonsteLhngsgebÍed,

blijft er

enig

kontakt met België bestaa.n: het Fakkelteater
uit Antwerpen, ToneeL Vandaag uil Brussel,
maar zelfs de BeLgische kolonle ioont er
geen belangstelling voor.
Lr het najaar van '61 begjnnen in De Lartaren
de zaterdagochtendccncerten, van 11.30 tot

i2.75 uu'r, in de verwachting dat de vijfdagenweek aan zo iets behoefte heeft doen ontstaa-n.
Weer laten belangrijke muslcl zich er horen:
de celllst Arurer BijLsma, de bLokfLuitist Frans
Bruggen, de za.ngeres leana Melila, samen
rnet Ton Hartsuiker, CaeciLia en Louis Andrlessen als pia.noduo. De toeloop blijft onder
de maat, maar de reeks wordt onvervaard
voortgezet.

Van de toneelgezelschappen was Studlo, ock
al door de steu-n van de RKS, het trouwst,
rraar moest ook steeds dringender op de tekortkomingen van De Lantaren als schouwburgzaaLvrizen1, Centrum kont nog al eens

terug, De Nieuwe Comedle/Arena spelen ei:
serietjes, j]lcidenteel ook andere gezelschappen, ook amateurs, ook studenj:en. Manon Alvhg en Jaap Maarleveld Eeven er een voordrachtsavond, als inleiding tot een ontwikkellng, weLke naar de Noorder Compagnie zou
Leiden, met haar steeds moderner progïammering; Wim Zomer gazl er nauwelijks opge merkt van start; Neërla:rds Hoop 1n Bange Dagen beLeeït er een soort van voorpremlêre,
voor beschamend lege za-len: wie had toen aL
va"n hen gehoord?

{6!M
Xoelapepel

ls

gse

Arthur Hesselbach

(36

te enLeraar

jaar) verzonnen naam

voor een door hem ontwikkeld spel.

Hieraan

en mensen meedoen vanaf 15

m de Lantaren

jaar.

wo'dt gespeeld op:

- woensdag

4 oktoberl

- woensdag 11 oktober;
- woensdag 18 oktober;
' woensdag 25 oktober.
Aanvang 8. 30 uur.

Arthur Hesselbach
met dit spel de bedoeling de mensen opnieuw te con-fronteren met
hur eig'en gevoelens. Door deze confrontatie

Onder aL die uitingen \ran cnverwcestbaar enthousiasme glng hei De Lanlaren toch maar
slecht. Hel is alvteer een tieniaL jaren geleden
dat ik voor het eerst de waprschuwlng llet ho-

moeten ze een helderder kijk op de dingen en
gebeuÍtenissen uit het dagelÍjkse leven kunnen

krijgen en zo kunnen voorkomen mensen van de
sleur te worden.

ren dat, als er niet de nodiEe steun voor een
ingrijpende verbouwiag va-a De Larrtaren gevonden werd, het Kunstcenirum ri Verrster zijn aktiviteiten daan: zor rroelen slaken. Soms zag
het daar ook werkelijk naar uii; de stem vaïr
het publlek en pers klonk luia Eenoeg om het
besef te wekken dat het zo rer nlei komen

mocht, maar hoopvoLle vooruiizi3nten werden
even vaak gefruslreerd. Tcto:L :ian eindelijk
de Rotterdamse

Kunststichi-'r;, onder nieuwe

leiding, voor eigen experj-men'.31 op hel geeersre paaL voor de la-ntaren,
heel lang geleden,
De progïammering heeft altljd in de reuk van
eigentijdsheid gestaa.n, nu eens wat nadrukkeLijker, darr weer wat flauwer. Op sommige ogenbllkken heet het nadrukkelijk: experimenteeL. Koos Verheul, Ton Hartsuiker en Ja:r van
\Lijmen speLen jrl het seizoen 60,261 een proqràrnrnà rrexperlmentele muziek'r ; Ton Hartsuiker levert een introductie tot de serieLe muziek en in het volgende seizoen een cycLus I'pianomuziek va,'r de twintigste eeuv;rr . Weer een
seizoen later komen Ton Bruynël, elektrcnische muziek,

Elio Pomare, dals, mel de beeL-

Taji-ri en Sam Middleton lot
een bu:rdelilg van eigentijdse uitfug:n" onder
de tltel rrResonancerr; via een uitvoerinE ,"'an het
kortstondige muziektheater M. E. S. , .,rorot het
dende kunstenaars

bied van llteratuur, rnuziei, 'Lon3el, maar ook
op het gebied van de beeldende lc.l.nst en terwille van de mi-xed media hel ooJ cp hel gebouw
in de G'ouvernestraat llet va-llen en een inderdaad doeltrefJende verbouwiag van De Lantaren inbouwde in een pla-n om daar een volledig
" experimenteercentrum" te vestigen, waarlÍr
de aktiviteiten van het Ku.nstcenlrum 't Venster
in de positleve belekenis, welke het woord fiLosofisch heeft, nu allengs worden 'ropgeheven'l

om met veel meer armslag +,e kurmen worden
voortgezet. Het Kunstcentrum rt Venster en
zijn voedster, de stichting Cns Huis, konden
daar alleen maar bLij mee zijn. Het was hurr
alLijd on d^ zazx, ri'"tmer om ^igen fo^m gêweest,

JÀ*\.t"jJ.

De Xoelapepel gaat als

volgt:

1. De horizontale xoelapepel.
Voor elkaar totaal vreemde mênsen komen bij
elkaar i-n een ruimte waar verschi[ende soorten materiaaL zoals muziekinstrumenten, stokken e. d. zijn dÍe als men daar de behoefte toe
voelt gebruikt kunnen worden.
De persoon die aLs eerste een handeling verrÍcht wordt de leider: de KataLysator va-n het
spel. Er komt nu een opeenvolging van handeIingen die tezàmen 45 minuten mogen duren.
Darr moet de katalysator het spel beéindigen en
het tweede gedeelte beginnen.
2. De panze,
De aanwezigen r,vorden verzocht langult te gaan
liggen en zich volLedig te ontspa.nnen,

3. De vertika"Ie xoelapepel.
katalysator opent het speL opnieuw en geef t
enige suggesties naar aanleiding waa-rvan gespeeld kan worden. De activiteiten gaatrr nu
meer iÍl richting van het creatieve spel met
echter een duidelijk verschil namelíjk dat er
zonder vooropgesteld doel wordt gespeeld. Men
De

doet wat in1i zelS wil doen, elke handeLÍng en gebeurtenls is vrijblljvend.
Voor verdere i.n-formatie bel de Lantaren:
36 20 76

ce beurt varr het Fluxus Festival, e:n "ior.eeIgebeuren", waarbij Ben Vautler voor oe 03LLï
van de schouwburg met zijn in verf gedoopi3
baard de Gouvernestraat aanveegt, en even later presenteert Tne LÍviag Theatre zich jl De
Lantaarn met de I' Mysterles and smaLLer pieces
In dat jaal komt er ook voor het eersl een voorstelLing in samenwerking met Mickery 'Lot slani;
het "Incidenteel Theater Experiment' va"n John
va.n de Best speelt korl daarop rrDe Meidenrr i-n
tra-vestie.

Te veel om op te noemen en veel bLiifl vergeten,
zo de konsekwente pogingen om de mime en het
pppenspel de aandacht te bezorgen, welke eraan toekomt, vari Jan Bronk tot WilL Spoor, Rob
van Houten en Rob van Reijn, de uitzonderlltke
Felke Boschmà, àI in de tlid, toen hij nog met

Peter Struyken samenwerkte, die later

h

de

beeldende kunst zijn elgen roem vertrerven
zou (en natuurLijk ook aar de '\Í/enden van rT
Venster verscheen), - tot aan Kruimels tce.

u

-= ,-aJp:=n :ngelse etspers met vertraqer,
sl=ch-ts enkele keren is qebruikt. AímetinJcn pLaat 40 x 75 cm.
Nieuwprijs Í 7.240,-- Informatie bij Mevrouv/
Maclean, Vroesenlaal 53c, Telefoon 242324.

i::

lVr"rg!-rjrj ?50,---l

,fult^dLful

t' r a.r. a [êu]' toneelspelers in Rottc'r'ciam ::ij n
[]ez3ten van nieuwe iheaters. Dat komi orndat
er zo ,.rusinig lhea-lers zljn in F,ott.rdam, ali-|lis 'l'a:Lr dÈ aÍt:tteu!s op ecil hrin p:r's:-lr.nde

r,i:jze gebruik t'an k'.ur,ren naken.

liu

v,,'e

er lvecr tCn

ouci

maar welisv,/aar gLoed-

rieu,rr theaier bÍjkrrjgen, is natuurlijk hul esrsle vraaE : mogen wij er ook h ?
Wel, aL lijkt het onredelijk op hel cerstc Eezlcht, toch is hel: geen ramp car de:,e b.JrijpelJjke maar toch wat ongenuanceeri+ er rechtIijnige vràag niet even rechtlijnlg "ói 'rjarr b33.ntwoDrd i<a:r ivorr,len.

De Lantaren, en dar bedoel i-k het g3rL.le centrum, dus theàter + rverkpLaals + ontmoetir gsrui.mte, is door de Rotteroanst Krnslslichtirg in de eerste pLaats ocJezet, hoe ke.n het
ook arrciers, om nieu,Íe on:wikkeLlnEen te stimuleren en daarvoor e3n zo grlstig mogelijk
werkklimaat te doen onistaan De Lartaren nodigt uit tot dingen doen om ult te proberen ,
dingen doen die iê nooit eerder deed, dingen
doen die een logisch vervolg zijn op wat je eerder deed oÍ juist niet.
Vertaald naar het amateurtoneel toe, zou je
kufl1en zeggen dat De Lartaren er in de eerste
plaats is voor die liefhebbers die niet al-leen
maar geÍrteresseerd zijn of ze et tegen betaaLbare prij s voorsteLli.ngen kurÍLen geven,
maar die vooral vrillen weten v/at ze nog meer
lan die Lartaren zouden kurr:.en hebben
kr den begime bestond het plal om de Lantaren
in deze nieuwe vorm een experimenteercentrum
te noemen. Dat hebben we nlet gedaan omdat
dat woord te pas en te onpas wordt gebrulkt en
a-ltijd veeL verwarrilg teweeg brengt, maax
dat neemt niet weg dat de Lantaren niet haakt

naar cultuurbevestigende eLementen. Liever
onzekere try-outs

d.al gladde zekerheden,

l*i

Á-J

(,tn ncu niet àls cen blinC ptr.at:d aan de zalennood';en de anateurtoneelgezelschappen in
RotterCam voorbij le draven, moet ik torL ook
nog even een anrler geluidje laicr horen. De
Laniaren zaL als hlt even kan 7 avonCen oer
$./e?k,,r,.o r d-^n gspro

gràmrre er

d.

La pr lnc ipe

het theaLer ook door ama'.eurr1cep:n
-u;or:den
llehuurd, bij voorkeur cp zateadài ea
kaLn

zondag. Dat zijn voor amalerirs ;cl7::rs i:
statistieken de neest gebrurkre dalen :r m-

vendi.en eno Senerale r p:r-:-'s c.=:dag gehouden worden. In de avoncur=:: zl
da"i n. i. in de mc-:este gevallen t!r..'.:-.i?-i:.
zljn. Ook voor het hrren va:r De Laai=:'=.geLdt

zo Iarlg mogeLiik vantevorel! -resj:ldaar kom je jll de lheaterp;'a<''-:i- :l-i

:

gen ,
eenmaal niet onderuit.

th,:ate r is zeer flexibeL ci. w. z. ie; :-:: ':
nagenoeg aile manieren b3sp(:el'caa: :s. :-::::wel de lradltionele manier er het no:rr'::s,
za\ z1jn. Een echt driev/andentone3i :s :: :-r3:,
het kan wel gebcuwd vrorden. Decors z1:l 1::rll"k Le p,aarsen, zonder dat een grJc: ir---t

Ilet

zitpl-aaisen verloren gaat. Het Erb]]3l <-, '--4, aa,r 3 en aalr 2 zijden worden geplaa-s:: :-:,
ka:r in het rnidden zitten en het kar ze.t:s i- t:
hoek(en) worden gezet.
Het is duidelijk dat ook het theater t l= - .:-taren h de eerste plaats een uitdafjr-i ;: z'--:Nleuwe ensceneï'ingen, blj het publle.{ c!

school, oecor: van lichr -. p. v. jura L:- .a -: ::.
karton, ontslag voor de sou-ffleur ci rrc: -: :,=:
ook wilt noemen.
Twee amaieurgezelschappen hebben
naar de Gouver:nestraat al gevonden

O

-a, de rruurprijs is erg r.dell.k.

:::-:-

f a
rD

da-n

uitroePtekens.

+>

Het is verschrikkeLljk lvaal: dat het ama+'eurtcneel in Rotlerdam hevig behoefte heeft aan
nieu-re impulsen en lnitlatieven, vraardoor
...:y - ;:rder: ka:l cnt','rikkelen'
a

\

='-

w:L:-:, l: -zr:--",::=t l:;r nogelljkileden hier-

Voor ca:=. al:s:.--::l:la:. De derde verdieping bov:r. :-=: --:-=a:=-: ls ':::-;::ou;vd lot
werkplaars mel Ê r- 7 --'-' '-: '- .- - - -::1 :' ^ . .-- ,
t- i-'. )'r
een pràaL-rust-tig-Iel---3=-':':^ '

LoiIetlen, terwiil bi-r:nenko?'- ."I= .: -':--:
worden aa-ngelegd welke ook i:::-:: :::'::l
doen voor het theater.
Er ka:r dus op allerLei mani.eren wortr:r: l=Í'Êrkt, door amateurs evengoed als cicol l:::=ssionals, hel liefst door allebei tegeLij<,
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TraÏrsche
de zeefciruk

jongste. Na de houtsnede,ets en lithog-ralie

is rond 1930 in Amerika de zeeÍdruktechniek
oot',vikkeLd. di.e i'r de jaren vijftig haar eerste
beoefenaars h Europa gevonden heeft.
Momenteel is deze techniek met de lithograJie

zowel bij kunstenaars ats publiek hel populairst
Vooral de laatste vijf jaar is een duidelijke
verschuivilg opgetreden. De galerLes hebben
moeite etsen te verkopen, omdat 'rklelr'r gevraagd wordt. Gelukkig blijven er mensen als
Sipke Huismarrs, Pieter Holsteh en Dick Cassée, om er nu maar enkeLen te noemen, die
rnet hu-I] werk aaltonen dat de ei.s nog lang niet
uitgespeeld is.
Eei zijn vooral de grote technische mogelijkhèden die de zeeÍdruk zorn vlucht hebben doen nemen. Door het "inrasteren" val foto's kunnen
oijzondere effecten ontstaan. Ook de opkomst
val de concrete kunst en/of de 'rkoeLe abstrac,ie' hebben de zeefdruk gccd gedaan, Lrier
..,'orot een blj uitstek scherp aÍgegrensde, rrdLrecte" kler.rr gevraagd. Deze ontwikkeling loopt
_.Ê-reLLel met het gebruik varr acr;-l i:r de schili:lr:,:nst: de kleurvl.akken dienen een helderl--:ici :n ielheid te bezitten dieslechts met deze
::e:r]'r:k en dit materiaal te verwezenlljken
z:':,. De zeefdrukken van de zwitserse kunste:--r ?,icnard Lohse zijn hiervar een voorbeeld.
-:-::r: klinslenaa.rs die veel zeefdrukken heb:=:- ;-raakt en daarmee gïote jnvloed hebben
;=:-'-.:: Jossf ,AJ-bers ("Homage to the square")
: f:-uneister ( een va]l de eersten die dit
;::1iré r.n Europa toepaste), EugenÍo Carmi,
,'* -)-:-:, Richard Hamilton (wellicht degene
::= := a.s're resultaten ermee heeft behaald:
'
-:= -,aasi:r" en "I'm dreaming of a rvhlte

-':-"1 i.-:.r.cl. (Rauschenberg en Johns be..:-!--.- --..- 3rjna uilsluitend tot de Litho).
:- -. -:=^-.: : :i-:- 30ries pn Pêtêf Srrlycken
:t::-::r: :: z:-ii.ukgebieci
:'-:::
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geweest' trr Rotter-

Cz-:tia Kaper voortreff

elijke

ci:

momenteeL in het stede-:-:::r
-:;;, 1,1:==:::: 1 --l:asterdam getocnd worden.
-='. r=1=:a.-:--rC ïan de officiële openílqi van
:.= l-;--=:=:' zui-len een aa-ntal zeefdrukken ver:'::.'.-= l:: rr orylracht va.n de Rotterdamse
:i-:-- s :s :: : :-,:r ; .; ervaar di gd zljn' C atla Kapet
:::-'.:: l.-'-l-,:j-:7, ,J/ill ?ockx en Cees Sper-

:a::--z'.'-

zulLen,
=-= :--,:.-::zcY'i worden. Deze bladen
t- ==:' cplzge 'ra,r 1OO, voor de zeer Iage prijs
:,!- -' --1 , -- in o+ Lantaren, net Leespunt bii
a= 3xposltiezaal de DoeLen en in het Lijnbaan-
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.. qrl a-c Ir"r Ernst BIok zaL "en
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technieken

I .^.:::-=s", rru-z.ken oi^ nu aI klassiek zi,;n),
:.- :-:-- 1i:-"-Í!a, -]ain Jacquet, Kita, Maviqnier
| !: : -=:-==t, Pàclazzi Rosenquist, Tilson,

ver zoeken dan alLang gevonden hebben, liever
vraagtekens

J3L
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I'al ut oooí kuastenaars toegepasle
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voorstellingen ín het najaar aldaar g:pL:::-:r.
Hopelijk zullen ook hurr Frblieken de i'::: .::::-

lie-

,*K. i

6.0.

)

-ê
H

ri.i.

d:'

ó

A7á

tA/ha*tu.r

in Rotterdam., meedanste op de Beurs.
Eï ging natuurLiik technisch wel eens wat
fout en ook moesten hier en daar consessies
worden gedaan ten koste varr Ce kwaliteit,
maar d.aar stond tegenover dat het geheel
nieuw was en zo spontaar en

fris,

Ce

-riet

Rctterdams Dans-e:nlrum

i.i

an Ireke SluigrooL 3n goe0

Een aa,"ltaL ex-lec:n v:ll :la; la1scentllum die
op zoek qaa.n naar ai:l.i'3 loJeLijkheden'
naàr, :o:trls zij hei ::L u;iir:kr:n 'Vormen
v n ss.menurerkin 3 ll: : I :rli-: 1. ru:rstultin gen
a,

a::l:oc1i be\',/egi-'rgszo te LrachlÊn
"c:
theat{lr t3 komt-,n, Cl: r: .:€lí-"neid van het
' .:ir:ij: Jeuren
'tra-ciilionele" en "l:cd:l.-:
oí11

a opheït.
-' :' ':.-' ) ,zè?\' a
o- ) -I^o1 Lêrd:nls. '.: : :-) : '-.'.--"
^:-r:-:-j .I lr:'ov
leerl:rgen
o
o welrkten en Lieten zr.. =:: -:::= d:ngen te
o kr.lmen doen.
o
r ::ns balLeto- De Ro lterdamse ]vl:: r:/:: ::l: :-,r:'-..\
o leerl]ngen jjl de d3r:::r- ::- ..
Cat amao teurs en professiolis :-=:- ;:=l r hetzelfde
o
O

o_

o
o
o
o

balLetogen en haÍten voor het eerst en op-

in Rotterdam.
Hád kumen zlin, ià, v/ant de reactle bleeÏ
uit in het daarop volgende selzoen. Naluurlijk waren de eeïste 'rgroteír voorsteliingeÍl
dooï het F,otterdams Darscentrm belargrijke gebeurtenissen voor hei Rotterdamse bà-tletleven, maar zij wàren al reeds Lalg tevoren
vastgesteld en geen direct gevolg var de spectaculaire Rotterdan:ser ii.
Niettemin was er deze zomer wederom een
Rotterdanserii als één der speciÏiek Rotterdamse Holland Feslival onderdelen, die deze
keer niet onder de verzamelnaam var KnaakfestivaL werden gepresenteerd (waaróm eigen-

Iijk niet ? ?), maat verder wel een vergelijkbaar karakier hadden.
Rotterdanserij I1 was anders, uiteraàrd, een
kortere route, voor een decl aadere medewerkers, veeL slechter weer, minder mensen op
straat, koud, stroeve spieren.
Maar d.e kwaLiteit varl Rotterda.nserij II was ell
nlet minder om, integendeel.
Fijne siukken stra"tbaLlet voor een groot puop het Stadhuispleia bovenop een oude

uitklapbare vrachtauto voL met splinters, aa:l
het eind var de Lijnbaan op de Srasveldjes tus-

,3

rrr.têen even z'n

:r:ilcteÊll had.

dat vele

werklng te ku]]len opbrengen waaraan geen
theater kal liPPen.

Caa--r1rnc.

ler, d9t in belde dllser:,-1 :en

zc

sen d.e hond.endrollen, op de balcons va,T het
A. M. V. J, -hotel en op het wijde Schouwburgplein dat ook nu weer bewees een ruirntelijke

Leidllg had en

visitekaartje aamreikte' irij is tlu, 1l:1 succesrljke jaren in Amerlk:, ;e.:;est':lil r.Ls diree..-:. adrlÏr-' ! ':
rlu|dr de F.o': : I Jr'
Cus ueer helemaaL :icl:.-a a"'lrrLer .

nieuw opengingen. Hier gebeurde iets dat het
startschot had kunnen zijn voor een geheel
nieuwe fase in de ont-ffikkelinq val de dans.

bliek:

r-(1Èr'c

Nr

brandweelauto met een grote beL crr eeíl Deir L'
Rotterd.amse musici erop, Lokle àls eon ruitênvarger va-a Hamelen het p'ubliek mee vall
het ene ballet naar het ardere. ILct begon aLIemaal op het nog van C-70 overgelL;Leven
stenen heuvellaid.schap achter ,le DoeLen

waar Bia.nca val DiILen haar'ballet voor fi€lsers en één danser" i n premiêre deed gaan
m. m.v. de Pedaalridders. Vervolqens 1'/aren d.alsers en danseressen te zl€n op een
luilel van de Doelen, op twee muziektenten,
op het voor dit doel zeer bnrikbare Schourvburgplein dat over de gehsle Lengte en breeiite werd benut, op een grasveld tussen de
LijnbàanÍLats, in een boom bij en achter de
glazenwand van het Lijnba:mcenirrum en t'nslotte op de trappen vaír de Beurs. Er was
ingeblikte muzlek jn een snelle aul-o die
steeds net genoeg voorbleef om op tijd te
kuÍnen nzetten en er was Levende muziek in
de vorm va.rl het Theo Loevendie Consort. Er
was veel publiek dat nogal verwonderd meeIiep maar zich best amuseerde en aal het
slot zo goed en zo kwaad àls dat altiid gaat

rrrrs.1la

r1 bIÈ:li dr,'L ,t)ol+"i:rdlr1 C'LLlet kan maiir'lL
irtr prar:,cnierrn. Dlaf au] rnoet llu rna-àf word:ír
vastgehouden I De mensen virn de darserijen
rijrl et' írog ilLcma,al:
- l-ucas lioving, die hei ice.- i'rn de Rotturtll:tselijcn lemceerCe, uitw:rkl ?n oaiae iierí:íl

Ilên var or
In L9'71 was er
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v
erassêrlQe
meest
Rotlerdmser-J, een stoLL ball -Li n slh! - '
door het cenlru-m van de stad. i]l:n oude
een Kl'raakJesiival.

progïa1nma kLrulen'
En dan natuurlijk ccr :: :::--a'a.ieïdammerii
zoals
die aan oe straatLli::--:- -:=::::n,
Bianca va.l] Dillen ar

l:=l--:-:::
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Marjo-

leh Brier.

:jur fii! ,- -.i. li-;:ill'i
im
rtrrsilntl e. V. ite';:i lt''; r
Sprachc Lnd Kullur

tlet

Cioelhe JnÊ.'iti:t

cenlrale in Mtjrchen. In del Bln.lsle !LLLl.rn
DlitsLi!.Ici ziin :;0 ell ir -l'et buiLenlirlcÍ i?il 1'r;: Itrie1i g3'/estigd" S1i1os rre oprichillg vlJl l1:'l
Goethe-Insritut RoLterdam in 1970 heefi er et':'
nauwe samenwerkjng met Nederlardse stichtingen, die op cultureel gebled werkzaam zljr,
plaatsgehad. Zo konden door d:l neder,verkinl
aan poetry ll:rternationaL ln de a.Ïgelopen j:-rerr
vele dichters uit het duitse tàal,Ji:cir:d, roals
o.a. Horst Bienek, Ernst Jard1, Friederike
lu'Iayïócker, Erich Fried, li:':rs }v[agnus Errzensber ger aan dit poëzieie s:tiv;l dr'eLneiirr:n'
In de toekonst zal het Goetne-instiiut ll,orieru- I
verder met de Fotterdamse Kurststichting
samenwerken, lx de Lanta.ïen zal op 6 oktober
19?2 het poppenlheater van ,^Jbrecht Roser op
trecien en uoor 1D oktooer is eon concert door
de Jazz-Pop-Group 1r,r:sÍjocietron P. C.'r georgallseerd, dal ook in ile Leniale'n za1 plaatsv

lnden.

ll s:ir:reniverkilg riet de sticiiLJLg "De Dultse
Taalkring te Rotierdaln" gÈeïi het Goethe-Inen vc]or de in RottsÏdam
en omgeving woonachtige Duitsers organlseert
zij een cursus Nederla:rds' Dit in saraenv'rerking met de Stichtjng Biistard Buitenlandse

stitlt cursussen Duits

Studerenden.

rs-Gravendijkwal

IÍI het Martjn Behaim Haus,
50-52 te Rotterdam 3003, waar het GoetheInstitut gevestlgd ls, krmnen gehteresseerden
ín de Duitse taal en eultuuï gebruik ma-ken van
de bibliotheek, Jonotheek en discotheek'

Dat het na Rollerd-ls:11.' - ;-::r stil werd
kwam welLicht aa6. .L)'-a :l l::3 sti-InuLansen
*u, na de
toch uirblev'n. ..'=-! ., --1' :.: ;.
-. :--.-' -- i::'u-rên. De
ai-: ::,::.-'--..:-=:'!t! di3 maar
wenselljk z1jn. I'- t:-: =-:-: .:i.en voor de
deur tegenkomên. :li-:., i .-e-' c21é pLalÍien
màkeL, ze boliên f = 1l::1:1 :: c:arna weer
hÊt gÉrbeneden komen or : -l: ll :::l:

rweede

dalseri- l--

L?.ntaren biedt

^'aL

worden is.
Lucas Hovijlg 'r'='.::

:'- l:l? iars val de
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de start be.-e!:..-::--.'::- :c i: serie. Daarnirast
is ook ln 1ioot3:::1ll-l =an saria over de
Europesê Crs. ::', ::'.:;11;< ooK Clt seizoen
in de Lar'r:l:i :: :::: ::-L :ljn. En da'1 ligt
heï- eigenl'j. ...' -,.: l: 1:nd dal hÈi Rotter-

-: l:

Kunststlchtin3 h:, :c:l:

dans D?rs::l-,:

a:'a ,a:a-

,l' Ci LJ)laren z1l

preseniSr:ar.

Korlorl, l: r--:r:: cleii nJt bail:: raoi:Litkheden cr!.= !:a'--:-a.\ rai jl:t nodll 1::'l
l: :irc:-l :-''
Ln ll,oiteri2m : ::t rc:: -l
'::poot
om op :a sr"zr.

ttet Nederi:no-:'-ïa-:.:::' -:':-'::-l- "- t''-- r:-

:l j:i:-:-i:- rl
-''::'idlose 'i'LrpliZà
a.:rL'!':7i:-:=a- :- :''-- " :'-.: '--'=r t"'t:!Lie
r = ^--:'-;-- '- ::'! Hislorisch -Nius: :::': :1::-' ::-':l: =r','olE:ns behaldr-'lrt
-- ir-r' './'Ln -,. .l ictL lvll-,::--cr=:'. , rrt
aa,,.'
'llo'lkïork' orintiÊ:tl
':{- --:--:3a:-: ::::ire=-: ii4 no;t'rnue'r), /!milri(i2 dr"t:tn::.1-i-:= =r: =rj-is3 mod!'J:rLe;n!-zie
(!
januari)
:=r , 'S-;i:r" r'r ,Iolur t'liiii:-ns
llliiíl'
\/'
Bl::
lÍr.
-a- - :,ar::a ror
",':':r" 'la't
qi ( 13 februari)'
le3lrrsrning kost J 12, bCr studenien / 5, OCr'

nootscnap ii .'l'-'-:-::-::-Li
'l::
ook cli sei;o=a- i.'=:: :-

:

voor het tweede jaar een applikatiekursus voor
diegenen die i:r hun werken rnet kinderen behoefte hebben aan bijscholing in de ekspressievormen, een applikatiekursus musische vorming.

Het begrip musische vormlng, helaas voor velen nog onbekend of niet begï'epen, wordt gebruikt om aa]r te duiden hoe belangrijk het voor
veel mensen kan zijn bÍj hun ontwikkeling gebruik te maken van bepaalde ekspressievormen.
Dit geldt rnet name vooï het jonge kjnd, dat

zich Waàq uit in spei. enz.
Om het kind deze mogelijkheden te geven, \.vorden zijn begeleiders "bijgeschooldt' in een door
hen grekozen expresslevorm.
De kursus gaat gehouden worden

-

drarnatische expressie: het vormgeven aan

-

en overdragen van spelvorrnen
beeldende expressie: het praktisch werken
met en overdragen vaÍl kJeuren, beelden enz,

-

audio-visuele expressie: het omgaan rnet aÈ
paratuur en het onderzoeken en overd_ragen
van haar mogelijkheden.
muzikale expressie: het ontdekkerl vaÍr kla.nken en geluiden cn het overdragen erval
dars expressie: het vormgeven aa-n en overdragen van bewe

g-in

gsvormen.

In de B'kursus v/ordt var de kursist verwacht
dat hij al een bepaa^Lde vorming in een ekspressierichtiag heeft gehad.

in gebouw rDe

LaÍrtaren", Gouvernestraat 1 33, waar gedurende 30 maandagavonden gastvrijheid wordt verleend aan maxi.maal 200 kursisten die 'rkreatief
bezig gaan zijnrr onder leidirrg val een tiental
docenten,
Er gaan 2 kursussen naast elkaaÍ gegeven worden, een A-kursus en een B-kursus. I:r de A-kursus worden de begeleiders van het kind moge-

lijkheden aangeboden om zích een bepaalde ekspressievorm eigen te maken.
Er kair gekozen worden uit de volgende vijf ek-

Enkele praktische qeqevenÊ.

Start: maa-ndagavond 11 septemher lgl2

Drur:

30 maandagavonden varr 19.00 - 22. OOuur
Pla-ats: De La.nta^ren, Gouvernestraat 133.
Docenten:

-

Dramatische expressie: A. Alexardra EElveIt
B. Hermien Biekman
Beeldende expressie: A,Erik de Boer
B.

BaÍt Bender

- Audio-visuelg: A. Maarten

van Rooijen

B" Han Massee
Cor Sluiters

spressierichtilgen:

Xllqr%/
De werkbijeenkomsten van de Letterkundiqe
workshop zullen in het komende seizoen wor-

voortgezet, Er wordt gedacht aan èen cLrrsus van twaalf avonden, v/aarvoor in de eerste
plaats alle oud- deeL:remers worden uitgenodigd.
Zij ontvangen hierover zeer binnenkort alle
gewenste gegevens en wÍj rekenen straks gïaag
den

weer op h].rn aans/ezigheid, Zij kerrnen bovendÍen de cpzet en de sfeer van de Workshop en
zij weten u/at zij ervan te verwachten hebben,
Er zljn echter ook dichters en sch.ïijvers jn
vrije tijd, dÍe nogniet eerder aan deze werken gespreksgroepen hebben deelgenomen. Het
is voor hen goed te weten, dat het nÍet de bedoeliag is van de u/orkshop de deeJ.:remers op
te leiden tot letterkundigen. Van veel groter
belangÍs, dat men elkaar leert kennen en dat
men inzicht krijgt in elkaaÍs werk en werkwijze. Het behandelen vart moeilijkheden bij het
schrÍjven kan ook in groepsverbaÍrd gebeur:en,

terwijl in ditzeHde verband (vijí á zes deel:remers onder leiding vm één lector) aen bepa.alde opdrachten kan worden gewerkt.
ook nog heel andere werkwijzen denk-

Er zljn

dramatÍsche vormiag: uitgaande

-

v=

,rccrd=:

en gebaïen.
b3eldende vorminq: het werken met beeLden,
,ri::ren, vormen, ma-terÍalen.
?_irrc--.-lsuele vormtng : verwerking van oF
a!'=:: --.- n beeld en geluid.
'.'olr:nirrg: het werken met geluÍd en

=::-r'-=

s-_:_::. :-_--1::::,

- a--s -;:r:-:i-:: ::-:aalde var de elementen
't !a, a. ::' : ::- :: ]]i'::.
De >1-jr--:s -=:- l--=:
op het verwerken
"as3at
va.r tr:= ::===a-:-: j:c: -<rderen begrepen en
gei-:j.:t:r: ::::-:='l.a:'.=:_. .-_ lbij gaar het
om :.f : :-. : l:l=-a=a_'.-::: ::c -lir:_kheden op h-tgebied -.r-r ie e<suessie na-ar de schoolpraktijk.

- rtzkzle

expressie:

A.

Trudy Ittmam

B. Amet Reijpert

- i:rrs :xpressie: A. Els va:r Buren
B. Frieda

Spencer

:

geen (StichtjÍrg Kr-urst v.

-

Pau-la Gomes, Wim

heer, Leyn Le5n:se, Jacques L. Schmitz

:

:

is op de lectoGijsen, Kees Leen-

nog wordt toegevoegd. Lrtussen

ren

kursusleiders A: Frans Brakkee
B. Piet Eeh'elt
coordinatrice Saskia Roos-W1IIems
Kosten

baar. In het eerste jaár werd nog geen definitieve vorm gevonden en het is de vraag, of men
die in de tweede fase wel zaL vinden. Wel-licht
is dit ook van mjnder belang, h ieder gevaizullen de werk- en gesprekgroepen zichbezighouden met karl proza, poëzie en toneel. Het
zalvan de deelnemers afhangen, wat hieraan

d. Jeug

en

Bob den Uyl - een beroep geda"an ook in het
komende seizoen hlur medewerking s-an de
workshop te verlenen. Het is derl<baar, dat het
aantaL lectoren nog wordt uitgebreid.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de

Rotterdamse Kunststichting, Kruisplein 30,

g: sluit op 1 september 1972
hLichlingen: E. N. -Gebouw, Coolsingel 6
Rotterdam.
lel. 1,47744 toestel 252 of 398

Rotterdam, tel 11 58 IL. Zij onttangen dan
omgaand alle gewenste inlichtingen.

,/í.@

museum

,-.á^t€22

In januari van dit jaar tot stand gekomen kon takten tussen de leCen van de VerenigÍng voor
OntwÍkkeLílgssarnenwerking Rotterdam, leerlingen en de lera-ar maatschappijleer van de
Titus Brandsma Mavo uÍt Rotterdam Zuid en het Museum voor Land en Volkenkunde hebben
de basis gelegd voor de projekttentoonstelhng "Te weínig gast-arbeid te veeL'r die van zaterdag 16 september tot ehd november op de eerste verdieping van het museum te zien en te
beleven Ís.
'rTe weiníg gast-arberd te veel'r is geen afgeronde tentoonstelling, maar een projekt waaraan
door groepen leerlingen gewerkt kan worden.
Er worden problemen aangesneden, vragen gesteld, teqensr,eLlingen aa.ngetoond, die hen aan

Voortbordurend op een projektweek
die de mavoleerlingen ln december 1971 over
de onderwerpen gastarbeiders, diskÍ'iminatÍe
en rijk en arm hadden gehouden werd besloten
met de leerlingen, die daarvoor voelden, een
projekt op te zetten dat zou uitmonden 1n een
tentoonstelhng in het museum.
Besloten werd, zowel ter beperking van het
onderwerp als gezien de in het museum beschik
bare voorwerpen en gegevens, het onderwerp
toe te spitsen op MaÍokko. Als vocrlopige
werkhypothese werd gedacht aa:r een drieluik
waarin achtereenvolgens Marokko zeLf, de tegenstelling rijk-arm en de posítie var de gastarbeÍders irt Nederland zouden worden beban-

het denken en aa-n het werk zetten. Na op kaarten de ligging van Marokko in Alrilia en in de
vrereld te hebben bekeken komt de bezoeker
vja een gasta-rbeiders-pensionkamer de zaal h,
waar hij wordt gekonfronteerd met een land dat
achter een fra-aie kustLijn met dure hotels en
anderê toeristische atlrakties de armoede va:r
een der:de wereld- Iand verber gt. Ver gelijkingen
worden aanschouweLijk gemaakt tussen de Marokkaanse en de NederLandse landbouw, tussen
eerl rijke voorzrene vTesterse dis en een eenvoudige Marokka-a.nse schoteL, tussen rÍjke en

deld.
Een visselend aantal leerlingen, begeleid door
Ieden varr de Ondeïwijsgïoep Rotterdam en medewerksters van de Edukatieve dienst van he'L

arme Landen in het a-lgemeen.

museum, heeft zich, aanvankelljk op vrijdagar.ronden op school, later ook in vakartietijd in
het museum, met de verwezenlijking val dit
proj ect beziggehouden. Deze leerlingen hebben
waar gewenst geassisteerd door de technische
dlenst r,'an het museum, de Íoiograaf en de tekenaar, en verder bijgestairn door de poppenspeler Rien Kroon, en drs, Fred Ros, consetvator Islamitisch kultuurgebied van het museun
het tentoonstellingsmateriaal zelf gemaekt. Een
Marokkaanse kleermaker besteedde bovendien
een gïoot deel van zijn vrije tijd aarl het heLpen
rnaken van kleding vocr het bruiloftsspel, waarmee de tentoonstelling wordt geopend.

De tentoonsteLlmg Jaat verder h op de Islam
en haar'Jetekenis voor haar aariangers, en op
d- poi-r-- va,n o= 'Iarokkdarlse vrouw jn vergeiljklng i.ot Ce Neder]a.ndse. Er: is een derde-wereld-wtukel, ma-ar ook een drietal- i\,4arokkaanse

winkeltjes, alsmede een berbertent, ker:amiek
en andere kr..r:rst- -^n gebruiks.roorwerpen uit
dat larid.
In een ander deel var de zaal wordt de proble
tiek van de gasta.rbeider in NederLa.nd aa.ngesne-

den. Hier, evenals bij he'u onderdeel rijke en
arme landen, Ís een werktaïel opgesteld, lvaar
scholieren kolla ges, aJllsches en muuïkïanten
en maken. Aan het einde van de zaal is een
Nederlandse huiskamer nagebour,vd, waíÍ zich

het I'diskriminatiespel" kan afspeLen dat de Ti-

tus Brandsma Leerlingen zeLf hebben bedacht
en dat elke groep ean de hard va.n enkele basÍsgegevens kaÍr spelen. De door de Rotterdamse
Kmststichting ln bruikleen algestane video-apparatuur legt het speL vast en schept de mogelijkheid, na alloop het resultaat kritisch te be-

kijken en er over Te discuss.iëcen.
rrTe weinig gast-arbeid te veeL" is duidelljk
het werk van ]eerhngen, hu-I] visie op de problematiek, op tegensteLli:rgen en mlsstanden err
vraagt de bezoeker dan ook om kommentaar,
kritiek en om zijn kÍjk op de zaak. Elke groep
die de tentoonsteJ.ling bezoekt, wordt geacht
aktief aar) het projekt mee te werken, zijn bijdrage te leveren, zijn sporen na te laten. Een
projectboek waarjr behalve informatie over
Marokko, or.er rijke en arme landen, over het
gasta.rbeidersprobleem, ook een werkpro gramen vragen woi:den opgenomen
maakt het mogelijk varuit dit project op school
verder te werken,
Hoewel h de eerste plaats een schooltentoonstelling, is rrte weinig gast-arbeid te veel" ook
vooï het overige pubLiek belangwekkend. Inde
eerste plaats door de aktualitei.t van het ondeï\Merp en door de aanpak ervan, maar ook als
(experlmenteel) voorbeeld van h@ i:r nauwe
samenwerking tussen museum en onderwijs
ni.euwe wegen kururen worden íngeslagen naar
edukatieve voorll chtlng over de niet-westerse
wereLd, lx vergelijking met meer traditionele
tentoonstellingen, dÍe alleen iÍLformatÍeoverdragende exposÍiies zijn, is "Te weinig gastàrbeid te veelr' veeL meer een uitnodigÍng tot
diskussies, een aanzet tot zelfwerkzaamheid,
tot bewusLwording en biedt zij de mogelijkheÍd
tot het verwerken va.n nieuwe inzichten blnnen
haar elgen kader.

ma, spelgegevens
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