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Het Kultureel Front Blad is het
3-maandelijks tijdschrift van Kultureel
Front Nederland en Kultureel Front
Vlaanderen.
Beide organisaties zijn bundelingen van
progressieve kultuurgroepen, in België
en Nederland.
Ze hebben tot doel: informatieverstrekking
over linkse kultuurgroepen en hun
produkties en bevordering/ ontwikkeling
van de linkse kultuur door ontmoeting/
diskussie/ uitwisseling tussen kultuur
groepen en kultuurafnemenden.

Van het Kultureel Front Vlaanderen kunnen
uitsluitend kultuurgroepen lid worden.
Kultureel Front Nederland kent een
individueel lidmaatschap, voor iedereen
die geïnteresseerd is in of betrokken is
bij de progressieve kultuur.
Een jaarabonnement op het Kultureel Front
Blad bedraagt f 25,- of 300 BF (voor 4
nummers) .
Dit nummer is ook los te bestellen bij
het Kultureel Front Vlaanderen voor 100
BF (Bank 001.0953438.04, K.F.-Tijdschrift,
Äntwerpen), en bij het Kultureel Front
Nederland voor f 7,- + porti f 2,30
(giro 4050943, Kultureel Front, Utrecht,
o.v.v. Blad nr. 25).
Je kunt natuurlijk ook schriftelijk of
telefonies bestellen.

Het tijdschritt is ook verkrijgbaar in
de linkse boekhandels en wereldwinkels
voor f 7,- of 100 BF.

De redaktie van dit nummer werd gevoerd
door Yvon Marree (eindredaktie) , Chris
Burki en Willem Coppes.
Het tikwerk werd ook door de redaktie
verricht, met assistentie van Margret
Geul.
Het lay-out-werk is van Theo van Leeuwen.
Het blad werd qedrukt door drukkerij
EPO: Lange Pastoorstraat 25-27, 260U Berchem-Antwerpen,.

België 'iJ 03/239 6129

1. "Zingen de spreeuwen de Inter
nationale ?" - Joep Zander doet
verslag van de aktie van het
Alkmaars Straatorkest.

2. "Straatcult.uur en vergunningen"
- Yvon Marree.

3. "De straat voor fanfare, gefiedel
en pint" - een impressie van de
straatmuzikant Peter Freysen van
de Kladderadatsch.

4. "Het Internationaal Straatmuziek
festival weer op 3 september"
- Pierre Spierings vertelt hoe dit
ontstaan is.

5. "Agenda straatmuziekdagen Neder
land 1983".

6. "Het Parkspektakel in Utrecht".
7. "Tussen 1978 en nu" - Piet

Bossers van Morgenrood R'dam.
8. "De geschiedenis van het

Vrolijk Verzetskoor, Nijmegen".
9. "Het Brecht-Eisler-Koor uit

Gent-Antwerpen" .
10. "Buitenlandse muziek in het

teken van emancipatie" - een
informatief artikel van
Rein Spoorman.

11. "Popkollektieven" - Willem
Coppes.

12. "Verboden de Artiesten te
Voederen" - Willem Coppes.

13. "Muziek met de vuist of uit het
hart" - een discussie tussen Vuile
Mong Rosseel en Will Ferdy (uiL
De Rode Vaan, febr. '83).

14. "Biologisch afbreekbaar" - de
liedjes van Tentakel.

15. "It Werkt •.. Muziek" - Viona
Westra.

16. "Kultureel Front Nederland Nu".
17. "Kultureel Front Vlaanderen".
18. "Adressenlijst Muziekgroepen".
19. "Liedboek van de Strijd deel 2

in pril stadium".
20. "Landelijk Muziekarchief boorde-,

maar niet vol".

KULTUREEL FRONT NEDERLAND:
Pauwstraat 13a, 3512 TG TJtrecht,
030-'317263.
KULTUREEL FRONT VLAANDEREN:
Provinciestraat 118, 2000 Antwerpen,
België, 09-3232320885.
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steden zijn gevoerd, de straatcultuur
nog niet overal vrij is. De actie, die
het Alkmaars Straatorkest voo~ haar
eigen stad veert, is daarvan een
sprekend voorbeeld.
De redaktie van dit 25e nummer van
het Kultureel Front Blad wilde zich
niet begeven op het gladde ijs Van
de theorievorming. Vragen als:
"Wat is politieke muziek precies,
Voor welk publiek is het en welk
bereik heeft het", worden slechts
zijdelings aangestipt, maar niet
uitputtend behandeld. De beant
woording Van deze vragen zou een diep
gaand onderzoek vergen; hiertoe ont
brak ons echter de tijd.
Het accent is nu in de verschillende
bijdragen komen te liggen op de
dagelijkse praktijk Van de muzikant.
We hebben zo, voorzover dat binr-en
onze mogelijkheden lag, een beeld
willen schetsen van de politieke
muziek anno 1983.
Dit themanummer kan, volgens ons,
een extra stimulans zijn om de
plannen door te zetten voor een
vervolg op de dag voor strijdkoren
en strijdorkesten op de dertiende
Maart.
Tot slot willen we iedereen voor
zijn of haar bijdrage hartelijk
danken, zonder jullie medewerking
was dit themanummer niet geworden,
wat het nu is.

"MUziek en theorievorming over muziek
als strijdcuUuurmiddel nemen een
marginale plaats in in de praktijk
en de discussie van het Kultureel
Front", schreef de redaktie Van het
Kultureel Front Blad in december 1977.
Tijdens de voorbereidingen voor de
strijdmuziekdag op 13 Maart in Alkmaar
vroegen wij ons af hoe de stand Van
zaken ni-l, anno 1983, zou ziJn.
We moesten in ieder geval constateren,
dat de muziekgroepen, die bij het
K.F. bekend zijn, fors in aantal
zijn toegenomen. Ook is het aanbod
gevarieerder geworden, mede dankzij
de politieke vo lksmuziek, de vrOWJen
bands en de etnische muziekgroepen.
Strijdkoren blijken niet alleen in
hun repertoirekeuze en hun politieke
ideeën een ontwikkeling te hebben
doorgemaakt, maar ook in de pre
sentatie van hun programma's. Er
wordt steeds meer met het gebruik
van theatrale middelen geëxperimenteerd.
We zagen, dat kleinschalige samen
werkingsverbanden zijn ontstaan zoals
b.v. de Stichting 'Verboden de arties
ten te voederen' en de popcollectieven,
die op stedelijk-regionaal niveau
proberen jongerencultuur en amateur
popmuziek te bevorderen.
Kleine platenlabels ontstaan daar,
waar musici hun muziek liever ~n

eigen beheer uitbrengen, o.a. omdat
de grote platenmaatschappijen hun
muziek niet op de juiste waarde
weten te schatten.
We moesten ook constateren, dat on
danks acties, die in verschillende

DE REDAKTIE 28 februari 1983
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De vrijheid van muzikal,e meningsuiting in
Alkmaar EEN KORTE GESCHIEDENIS .

volk enig schrijnend onrecht ten aan
zien Van de vrijheid Van meningsuiting
onder ogen te brengen.

'7k begrijp al die herrie niet om een Na deze woordenstrijd werd het weer een
paar spreeuwen" zei een van de omstanders. tijdje stil rond het straat-muziek-
"Al8 ze nu nog de Internati::male floten"> gebeuren.
daarmee doelend op vragen in de Raad over Op zonnige dagen - vooral op de inter-
zonder toestemming spelen van de Inter- nationaal bekende '~rijdag-kaasmarkt-

nationale door het Straatorkest op dagen" - waren er wel straatmuzikanten
Koninginnedag. te zien en te horen 'in de Langestraat
Aldus een artikeltje in het Noord- (een winkelstraat).
HoUands Dagblad/ Alkmaar (in die tijd Al of niet met vergunning> al of niet
nog niet gefuseerd> gemonopoliseerd en vanuit de ooghoeken spiedend naar de
gekortwiekt onder de hoede van moedertje petten van de Alkmaarse hermandad.
Telegraaf). Ach> echt veel onrecht gebeurde er
Het Alkmaars Straatorkest speelde op niet voorzover we konden zien.
Koninginnedag '80 notabene de Internationale Naar aanleiding van de vragen had de
op straat. Het VVD-raadslid Bandsma voerde Raad immmers besl,oten niet al, te moeilijk
daarover viu de Raad en de krant een te doen: een soepel bel,eid dus.
diskussie met het Straatorkest. Wel kregen we nog eens een
Even later waren ook de vogeltjes in zijn ruzie met een politieagent die wat tegen
straat aan de beurt. Onder zijn leiding de straatorkest-bakfiets in te brengen
werden ze met rotjes weggeschoten. had. Hebben bevoorradende bakfietsen
Even daarvoor was uit de VVD-hoek de VARA dezelfde rechten als bevooradende auto's.
gekappitteld over hun verslaggeving van Wel had~n we nog een muzikale ruzie
"reUen in Amsterdam". met de orgeldraaier: valse nichtenkoor
Voor het Straatorkest een reden> een en straatorkest om het hardst versus het
sublieme gelegenheid om het Alkmaars orgel.
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Tot zomer 1982.
Twee Leden van het straatorkest wiLden
privè een nummertje ten beste geven3
maar ze kregen geen vergunning.
Via PSP en PPR werd een protest in de
Raad gebracht.
Er werd een kLeine aktie gevoerd tijdens
de wethouderswisseLing3 zonder muziek
want dat mocht niet .
Het weigeren Van de vergunning was een
vergissing zei de burgemeeBtep bij deze
geLegenheid. Er zou nu echt soepeL beLeid
worden gevoerd en zeLfs de mogeLijkheid
om muziek heLemaaL vrij te geven zou
worden onderzocht.
HeLaas •.... even Later bLeek uit het ant
woord aan de PSP-PPR-fraktie dat het
bestaande beLeid toch zou worden gehand
haafd. Dus een vergunningenbeLeid waarbij
de wiLLekeur van de dienstdoende poLitie
ambtenaar3 gesteund door aL dan niet
imaginaire teLefoontjes van de 'midden
stand"3 de doorsLag geeft.
WiLLekeur bestaat m.n. ten aanzien
van de beoordeLing of de stad misschien
aL heLemaaL" voL staat met muzikanten3
t.a. v. het maximaaL aantaL muzikanten
dat wordt toegestaan en ten aanzien van
de te verwachten "ge LuidsoverLast ".
InmiddeLs bereikten ons berichten van
mensen met fikse bekeuringen voor het
speLen op straat (f 803- bijv.; even
veeL aLs voor het rijden door rood Licht).
Het ALkmaars Straatorkest besLoot toen
er een aktiepunt van te maken. Omdat we
in '83 5 jaar bestaan werd het dus een
Lustrum-aktie. Om af te maken waar we
aL 5 jaar een beetje3 maar toch te
weinig mee bezig waren.
In november '82 ging er een fiks pakket
aan informatie pLus een brief naar de
gemeenteraad.
Op het moment dat ik dit tik is die
brief nog steeds voor divers advies
onderweg.
AL onze andere Lustrum-aktiviteiten:
voLgens de pLannen 2 manifestaties3 een
nieuw Liedboek en een internationaLe
uitwisseLing3 komen mede in het teken
van deze akties te staan.
ALs het goed iS3 zaL in sept3mber '83
met een manifestatie het resuLtaat
worden gevierd: STRAATMUZIEK VRIJ !

Wat is er Leuker dan om in een stad waar
veeL muzikanten studeren deze muziek op
straat te brengen ?

Wat is er Leuker dan om in een stad met
een Levendig oud centrum die Levendig
heid uit te buiten ?
Wat is er Logieser in een stad waar
de Raad zich uitgesproken heeft tegen
Berufsverbote (in haar jumeLage met
zusterstad Darmstadt) ook aLLe meningsuiting
vrij te geven ?
En Lieve middenstander zijn
het dan aLLeen die kassettebandjes die
zo goed zijn voor de koopLust van het
pubLiek?
Het ALkmaars Straatorkest - de naam
zegt het aL - probeert de muziek zeLf
aL jaren op straat te brengen3 met meer
en minder succes.
De ene keer met sketsjes 3 de andere keer
met knaLwerk.
Het bLeek teLkens een beLemmering dat
we onze teksten niet goed uit het hoofd
kenden.
Met bLaadjes in je handen zie je het
pubLiek niet en vice-versa en je
handen kun je dan ook niet gebruiken.
Het hieLp dan niet om aparte theater
subgroepjes op te richten.
Een repertoire van zo'n 60 Liedjes uit
je kop Leren Lukt echter ook niet zo
makkeLijk.....•....
Maar we doen ons best........•..
...•. en de spreeuwen ook•.....•.. ....

Joep Zander3 "A Lkmaars Straatorkest 1/.
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De straatcultuur wordt geregeld via
de Algemene Politieverordenin~en.

Wil je informatie over vergunningen
dan is die te verkrijgen op het
Hoofdbureau van Politie in de des
betreffende plaats of bij B&W van de
zelfde gemeente .
Het is wel per stad verschillend
of je de vergunning zo meekrijgt of
dat je eerst de vreugden van de
bureaucratie aan den lijve mag onder
vinden.
Wat betreft legeskosten en ge- en
verboden is er ook een groot verschil.
Informeer daarom altijd eerst uit
gebreid naar alle mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld ook eens aan
jaarmarkten en braderiën, ook daar z1Jn
aparte vergunningen voor te krijgen.
In mei 1982 heeft Hans Peters in
het tijdschrift Jan Viool een
overzicht gegeven van de stand
van zaken rond vergunningen in
verschillende steden in Nederland.
Omdat dit schema een goed beeld
geeft van de'situatie rond 'vrije
straatcultuur' geven we het weer,
onder voorbehoud t.a.v wijzigingen.

Amsterdam- geen vergunning nodig.
Officieel is spelen in de Kalverstraat
de Nieuwendijk en de Heiligeweg niet
toegestaan. Praktisch gebeurt dat toch.
Passier geld ophalen toegestaan. Ver
sterking mag niet boven het lawaai van de
omgeving uitkomen,max. half uur
per plaats (?).
Delft- drie weken van te voren bij
B&W een vergunning aanvragen, met ver
melding van redenen, soort muziek
en het wel of niet versterking hebben.
Passief mansen toegestaan. Je mag niet
invalide zijn.
Eindhoven- muziek e.d. toegestaan op
vier daartoe aangewezen plaatsen.
Informatie bij de plaatselijke politie.
Geen vergunning nodig. Op andere
plaatsen wordt het oogluikend toege
staan. Alleen passief mansen.
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Enschede- voor het centrum (de wandel
gebieden) geen vergunning nodig.
Geen elektrische versterking.
Aktief mansen toegestaan.
's-Gravenhage- op het hoofdbureau
is een ontheffing te krijgen met
onbeperkte geldigheidsduur (tot
de APV veranderd wordt).Niet meer
dan drie personen toegestaan.
Groningen- vergunping te krijgen
bij de politie (weinig problemen) .
Kostte in 1981 f 4,25. Is geldig
voor een jaar. Er is een onduidelijke
regeling over het spelen bij Tussen
de Markten (?) ,soms wordt je daarom
van een plaats weggestuurd.Elektri
citeit niet, passief mansen wel toe
gestaan.
Leeuwarden-een dagvergunning à f 6,40
(prijspeil 1981) is makkelijk te
verkrijgen. Geluidsinstallatie is
toegestaan, mits omwonenden geen
hinder wordt bezQrgd.
Nijmegen- vergunrring op het hoofd
bureau verkrijgbaar. Officieel al
leen geldig voor het centrum ge
durende een jaar. Alleen onversterkt.
Passief ophalen toegestaan. Niet
meer dan tien personen.
Oss-tijdens het straatmuziekfestival
in 1981 bleek er niets over straat
cultuur in de APV te staan. Daar is
ook niets aan veranderd, met and~re

woorden, tot nader tegenber:i.:cht:.. is
alles toegestaan.
Rotterdam- voor het centrum geen
vergunning nodig. Geen versterking.
Passief mansen wordt oogluikend
toegestaan. Op verzoek van winkeliers
verplicht verPOtten.
Utrecht- geheel vergunningvrij. Niet
spelen bij scholen of ziekenhuizen.
Alleen onversterkt spelen. Over mansen
geen duidelijke afspraak. Van passief
ophalen wordt in ieder geval niets
gezegd •.

YVON MARREE met dank aan Jan Viool.
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"Kom, mensen kijk mekaar in de snoet
Verdrijf van de straat de poenige poet
De straat voor fanfare,gefiedel en pint
Voor de benewagen, de hond en het kind
Voor de duo's en homo's en het kind
Voor de zatten en zotten om te kullen
en sarren"

Deze tekst (refrein van straatmuzieklied,
Servaes Custers mei 1977) ge~ft uit
stekend weer wat ik aan de hand van
een aantal persoonlijke ervaringen wil
gaan vertellen.
Ik ben zanger-percussionist van het in
middels al bijna 10 jaar bestaande
Nijmeegse straatorkest de Kladderadatsch
en acteur b~j de straattheatergroep
"De Gemeentereiniging". Beide groepen
houden zich bezig met politiek muziek
theater. In de loop der jaren heb ik
geleerd, op wat voor manier je het
publiek kunt bereiken, zonder hoge
pretenties en vooral zonder daarbij
zelf het plezier ervan uit het oog
te verliezen.
Zoals hierboven reeds in het refrein
van het straatmuzieklied staat, blijkt
dat als wij ons de straat toeëigenen,
de zatten en zotten ons volgen. Zij
grijpen de kans om zich in onze nabij
heid te manifesteren, zodra ze merken
dat wij hen niet in de weg willen staan.
Integendeel, we ondersteunen hun voor
stelling. Ze gaan op hun kop staan,
dansen, zingen of kondigen ons zelfs
tussendoor aan.
Juist deze onverwachte ontmoetingen
en gebeurtenissen maken het voor mij
zo aantrekkelijk om op straat te spelen.
Een podium-optreden is meestal sta
tischer en minder afwisselend. Op
straat behoort alles wat leeft tot het
programma. Een hond blaft een lied,
snuffelt aan m'n voeten of draait
van de zenuwen een drol. Een klein
kleuterke klapt mee of staat vlak
voor me te wippen op de maat van de
muziek.

Als ik een Nijmeegs lied heb aange
kondigd roept een bejaard echtpaar
vanui t het publiek:" Ge kent helemaal
geen goed Nimweegs". Op mijn verzoek
om het dan maar zelf te zingen, gaan ze
enthousiast in en er wordt een prach
tig duet ten gehore gebracht uit volle
borst.
Het publiek, dat steeds talrijker
wordt geniet ervan en zingt het re
frein, dat op een grote flap staat,mee.
Iedereen blijft staan wanneer ik het
volgende lied aankondig,dat handelt over
El Salvador of over de toenemende
werkloosheid, over het lot van de
psychiatrische patient.
Wat er dan omgaat in het publiek weet
ik niet. Ze blijven staan en geven
na afloop blijk van waardering door
applaus of zoals onlangs, door maar
liefst zo'n kleine f 400,-- in m'n
pet te gooien,voor een project in
het bevrijde gebied van El Salvador.
Of buurtbewoners van het Piersonplein
komen aanzetten met een fles wijn,
het plein waar jaren later op een
zeer gewelddadige wijze een eind zal
worden gemaakt aan een actie tegen
de bouw van een garage.
Die actie wordt door ons op muzikale
wijze ondersteund. In het donker
haakt een SO-jarig buurtbewoonster
bij mij in op weg naar de opgeworpen
barricade. Ze zag het niet meer zitten,
zei ze, "Ik ben blij dat ik jullie zie
dan kan ik met jou weer eens van die
oude stad zingen om die jongens en
meiden wat op te vrolijken, want dat
hebben ze net nodig.
Ik zing altijd het liefst zo dicht
mogelijk bij het publiek of er midden
tussen in.Dit roept meestal zeer di
recte reacties op.Mensen gaan meezingen,
acteren of reageren op de tekst.
Het actief betrekken van omstanders
bij het spel maakt het soms zeer
spannend.
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Zo g~beurde het, dat twee agenten kwa-
men kontroleren of we wel een vergunning
hadden. Plotsklaps zette ik de "Boeven
wagen" in, voordat ze zich ,bij het
uitoefenen van hun plicht, uit de voeten
konden maken. Ze werden de levende ach
tergrond van mijn lied. "Mensen kom kijken
de agenten staan klaar, zo dadelijk worden
we meegenomen. Muziek maken lijkt wel
een misdaad, 't is waar. Ze gaan ons de
bak ingooien."
Al zingend veranderde ik de oorspron
kelijke tekst. Vol schaamte bleven de
agenten staan. Ik betrok ze in ~Jn

lied,wees naar ze en zo hield ik ze
vast voor het lachende publiek. Een
halfzatten zot komt na afloop naar me
toe en haalt onder zijn jas een borrel
vandaan, zegt "Dat hadde gij mooi
voor mekaar" en trakteert mij op een
borrel.

Met "De Gemeentereinining" (straat
theatergroep) passen we deze manier
van spelen heel bewust toe. Het pu
bliek heeft vaak niet eens in de gaten
dat het theater is totdat er plot
deling een lied wordt ingezet met
begeleiding van een accordeonist,
die uit het publiek tevoorschijn komt.
Zo jatte ik bij éen van m'n medespe
lers z'n portemonnee. Hij maakte daar
bij veel heisa en binnen de kortst
mogelijke tijd stroomt het publiek toe
en volgt de ruzie zeer nauwkeurig.
Ik ben in zo'n situatie zeker van mijn
zaak, maar het kan ook gebeuren dat
je op je benen staat te trillen.
Na afloop van een meezinger kwam aan
de gezelligheid plotsklaps een eind.
Ik kondig een Palestijns lied aan. Het
publiek luistert toe. Totdat plotse
ling een man uit het publiek naar
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voren stormt en je uitmaakt voor
jodenhater en fascist. Even denk je
na hoe te reageren, maar dan is het
te laat. Hij loopt door en het publiek
blijft vertwijfeld a·chter. "Zal ik maar
verder gaan met m'n 'weekendinkopen?",
hoor ik ze denken. Aarzelend willen we
ons optreden vervolgen. Kwetsbaar
staan we daar. Totdat een vrouw naar
me toekomt en zegt:"Wat een branie
schopper,ik wou nog wat zeggen, maar
het ging te snel.Ga maar door hoor,ik
sta aan jullie kant.

Anders ging het me af op een markt
in Deurne. Naast een oliebollenkraam
staat een enorme luxe marktkraamwagen,
waar een paar mannen fanatJek allerlei
flutspulletjes van "Maria VaIJ. Fatima"
staan te verkopen. Rozenkransjes,
kruisjes, flikkerende plaatjes met
daarop de tekst "Maria redt ons" en
"Bid en werk".
Meteen deed dit mij denken aan een
gedicht van Roque Dalton (Salvado
riaanse priester) over de Bijbelse
koopwaar.
Ik begon tussen het publiek voor de
kraam te deklameren met accordeonbe
geleiding. Al improviserend paste ik
de tekst aan. De omstanders, waaronder
veel jongeren die belangstellend naa
al dat glitterspul van die kraam ston
den te gapen, luisterden aandachtig.
De spanning stijgt op het moment, dat
ik mij dichter naar de kraam begeef.
Zonder blikken of blozen vraag ik wat
ze van de tekst vonden.Ze negeren me
aanvankelijk,maar dan neemt één van
hen toch het woord en zonder me aan te
kijken zegt hij me, dat hij niets
heeft gehoord.
"Dat lijkt me sterk" zeg ik, "ik wil
het nog wel eens voor u herhalen?"
"U bent een communist en die willen
niet in God geloven".
Als ik hem vraag hoe hij dat allemaal
zo goed weet (hij heeft immers de tekst
niet gehoord) antwoordt hij,"Aan dat
rooie petje van jou.....Ga maar werken,
er is werk zat".
Daarop draai ik mij om en roep naar
het publiek:" Aan het werk Peter",
en loop verder de markt op, doe een
oproep voor een manifestatie voor
El Salvador.

Een marktkoopman roept:" Je moet niet
zo ouwehoeren jongen, zing nog eens
een deuntje".Het wordt de 'rebellen
zang', waarin ik lekker kan uithalen.
Na afloop gooit hij mij een sappige
rooie appel toe, "Hier rooier kan niet",
roept ie.
Op mijn beurt gooi ik er voor hem nog
een sappige smartlap tegenaan en trek
verder. Wat staat me nu weer te ge
beuren.Ik weet het niet.
's Avonds zing ik ook tijdens de mani
festatie in een zaal. Alles is geregeld,
de microfoons staan klaar. Een zaal vol
enthousiaste mensen, maar ik mis iets:

"Is het die hond, of dat kind
is het die zatte of misschien
dat rode appeltje".

PETER FREIJSEN
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OSS- Levende muziek op straat. Vroeger
was dit een normaal onderdeel van het
straatbeeld. Het leven van alledag
speelde zich dan ook veel meer op straat
af dan tegenwoordig. Er zijn heel wat
oorzaken aan te wijzen waarom dit is
veranderd. Het heeft echter weinig
zin om die in dit artikel op te sommen
omdat ze duielijk staan vermeld in het
boek 'Geef terug die straat', waarin
René van Hoften, Madelein Tan en Henny
Ketelaar op indringende wijze de straat
muziek en het straattheater vroeger en
nu onder de loep ~emen. Door deze oor
zaken verdween echter ook het spontaan
musiceren van de straat. Thans moet vaak
zelfs een vergunning worden gevraagd om
muziek te mogen maken. De spontane ge
zelligheid lijdt hier behoorlijk onder. ..
Toch· zijn er lichtpWltjes, want een nieuwe
behoefte aan gezelligheid en sfeer op
straat leidt ertoe dat de straatmuziek
haar oude positie langzaam weer terug
verovert.
Bijvoorbeeld in Oss. Op 5 september
1981 vond hier het eerste Internationale
Straatmuziekfestival plaats, een
evenement waaraan meer dan tweehonderd
straatmuzikanten en -groepen deelnamen.
Dit festi"al is de aanleiding voor dit
artikel en is één voorbeeld van de wijze
waarop allerwege wordt getracht de
straatkunst in ere te herstellen.
Het initiatief voor het festival werd
echter bij toeval genomen. Het vloeit
voort uit het historisch-educatief
project van het Streekmuseum Jan Cunen
Centrum 'Straten in Maasland'. Dit
project beoogde een beeld te geven
van datgene wat zich gedurende de laatste
150 jaar in de Maaslandse straten
heeft voltrokken. Vanuit verschillende
invalshoeken werd het straatleven van
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vroeger en nu onder de loep genomen en
uiteraard kreeg de straatmuziek daarin
ook de nodige aandacht.
'Een betere manier om de straatmuziek
aan de orde te stellen door die ook
daadwerkelijk op straat te laten weer
klinken is welhaast ondenkbaar', was
de mening van projectleider/histo-
ricus Drs. John van Zuijlen.Hij be
wandelde hiermee een voor educatieve
projecten gebruikelijke weg en vond
instemming van zijn baas, de Gemeente
Oss, die het festival wilde subsidiëren.
Het Comité Int. Straatmuziekfestival Oss
werd opgericht. Hierin werken een aan
tal enthousiaste mensen samen die zich
tot doel stelden Oss een evenement
van meer dan lokale betekenis te bieden.
Op grond van mijn ervaring met dergelijke
grootschalige evenementen heb ik de
organisatie van het gebeuren op mij
mogen nemen. De eerste stap was een for
mule te bedenken, die aansluit bij het
wezen van de straatmuziek: vrijheid dus.
Eenieder die individueel of in groeps
verband muziek maakt kon meedoen, maar
elektrisch versterkte muziek was taboe.
Er zijn geen beperkingen ten aanzien
van muziekstijlen. Hoe meer variatie hoe
beter. Hetzelfde geldt voor het aantal
muzikanten. Uitgangspunt was, dat hoe
meerer zouden komen, hoe beter het kon
worden. Het stadscentrum was geheel
beschikbaar voor de muzikanten. Om ver
gunningen hoefde niemnand zich zorgen
te maken en iedereen was vrij om zijn
plaatsje te kiezen. De deelnemende
muzikanten ontvingen geen gage of be
loning, maar daar stond tegenover
dat iedereen de vrijheid had om met open
vioolkoffer, hoed of pet aktief of
passief geld op te halen.
Van de organisatie ontving iedere deel-
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nemer als dank voor z~Jn medewerking een
lunchpakket, een reiskostenvergoeding
en na afloop een maaltijd, die in bij
zonder gezellige sfeer gezamenlijk werd
genoten. De Osse bevolking was uitgeno
digd slaapplaatsen ter beschikking te
stellen. Dankzij het uitstekende weer
op die 5e september is het een grandioos
gebeuren geworden, dat door ongeveer
30 duizend mensen is bezocht en tot diep
in de nacht voortduurde.

OOK THEATER

Er was dus eigenlijk geen reden om de
formule in 1982 te veranderen en het
principe is in het tweede jaar dan ook
hetzelfde gebleven. Wel hebben we toen
gezegd, dat een uitbreiding met straat
circus en -theater mogelijk moest zijn
en wenselijk was om een kompleet vols
kultureel gebeuren te creëren.
Zowel bij subsidiegevers als straat
kunstenaars sloeg deze uitbreiding
zeer aan, en niet in het minst bij het
publiek dat nog in groter "getale aanwezig
was dan het jaar ervoor. Een grote

diversiteit aan muziek- en theaterstijlen
was op zo'n zestig à zeventig speel
plaatsen te zien en te horen. Jong
en oud kwam volledig aan zijn trekken
's Avonds was het festival iets meer
georganiseerd dan overdag. Op een zestal
podia wisselden de groepen elkaar
voortdurend af, er waren terrassen op
gezet en iedereen was tevreden.
Ook dit jaar zal voor de derde keer
in successie het Internationale Straat
muziekfestival worden gehouden.
De eerste zaterdag in september is
een traditie geworden ( dit jaar dus
3 september) en nu al kunnen belang
stellenden zich opgeven. Nog voor de
zomervakantie ontvangt iedere muzikant
en groep een folder met aanmeldings
formulier. Wie dit aanmeldingsformulier
wil ontvangen kan bellen (04120-29333) of
schrijven ( Comité Int. Straatmuziek
festival Oss, Molenstraat 65,5341 Ge OSS)

PIERRE SPIERINGS

11
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



DEVENTER
Op dit moment ziet het er voor de straat
muziek in deze stad niet zo beBt uit,
vanwege subsidie-prob lemen.
Er zijn plannen om de muziekdag op de 2e
zondag van juni te laten plaatsvinden.
Hier zullen voornamelijk amateurgroepen
optreden. Men hoopt eind maart met meer
nieUlJJs te komen. Alles dus onder voorbehoud.
Voor informatie kun je terecht bij Hans
Vermeyden" 05700-12667.

ENSCHEDE
Voor de traditionele straatmuziekdag heeft
de gemeente helaas geen geld meer beschik
baar. Daarom komen er nu initiatieven
vanuit de middenstand en particulier
initiatief. Het progrC11TU'TU en datum van de
dag is nog onhekend.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de
plaatselijke V.V.V." meneer Oooste~al"

053-323200.
GRONINGEN
Alweer voor de 5e keer straatmuziekdagen en
wel op 28 mei. De organisatie wil van deze
dag een bijzondere dag maken" nml. een
straatmuziekdag met een aktiekarakter.
Dit vanwege het feit dat~ geme'Ente de
straatmuziek min of meer aan het terug
draaien is~ Voor informatie en inschrijving:
kijk uit naar de Groningse stadsagenda
"De Ratelaar". Passief geld ophalen toe
gestaan. Algehele vergunning aangevraagd
tot 22.00 uur. De afsluiting van de dag
vindt op het Marktplein plaats van
16.00 tot 17.00 uur.

NiJMEGEN akrobatiek. Bovendien worden er nog twee
Dit jaar vinden in Nijmegen i. t. t. de zes extra dagen georganiseerd voor speciaal
voorafgaande jaren" vier straatmuziek- de popmu..~iek en theater. Data hiervan zijn
dagen plaats. -- nog niet bekend.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de De gemeente verdient wel een schouderklopje"
muZ1-Kanten zelf. De straat-muziekdag werd want zelfs met de middenstand staan beiden
een te grootschalig gebeuren" waar de zeer welwillend tegenover de organisatie.
laatste jaren zo'n 100 groepen aan deel- Ook dit jaar weer gesubsidieerd en wel voor
namen. Daarom deze keer meer spreiding in maar Ziefst f 9.000,,- . Reden: "Er gebeurt
tijd en naast hei; centrum ook wijk- al zo weinig in LeeUlJJarden".
gericht. Bovendien worden aan de muziek- Vorig jaar trok dit gebeuren meer dan 400
dagen dit jaar een aantal thema's ver- deelnemers/ sters. Er zijn verschillende
bonden. De data zijn: podia aanwezig. Inschrijvingen niet persé
- 23 april: in het centrum en het thema is nodig en geen vaste sluitingsdatum voor

nog onhekend. opgave. Als je mee wilt doen kan er met
- 14 mei : in de wijken. Deze dag staat in de organisatie gepraat worden over een

het kader> van het 5-ja:t>1:g eventuele onkostenvergoeding.
bestaan van de Nijmeegse folk- Er wordt nog een programmaboekje gemaakt.
dub "KIEKEMUS". Passief geld ophalen mag" de aktieve manier

_ 28 mei : wijkgericht" thema nog onbekend. wordt o~k niet ver;boden en er is een algehele
- 18 juni : in het centrum met als thema ontheff1-ng voor d1-e dag.

"Anti-Fascisme". Informatie bij Ed Bausch" 058-136330.
Voor alle vier dagen wordt algehele ont
heffing aangevraagd. Passief geld ophalen
is toegestaan. Overigens kun je met een
vergunning (f 3" 50) het hele jaar door
vrij spe len: Voor inschrijvingen en
informatie: Peter Freysen" 080-446787"
Ton Overtoom" 080-221420" Maarten
Waller" 080-772470.

.LEEUWARDEN Me t deze agenda hebben we geen volledig-
Op 4 juni vindt voor de 4e keer het straat- heid nagestreefd.
festival plaats: muziek" theater en
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Op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei
worden te Utrecht weer de Utrechtse
Straatfeesten georganiseerd. Op za
terdag vindt op een aantal pleinen
en straten in de binnenstad het
Binnenstadfestival plaats, met op
tredens van verschillende muziek-
en theatergroepen. Deels voortgekomen
uit het Straat-en Kroegenfestival,
opgezet door de Stichting Volksmuziek,
is het Binnenstadfestival er~p gericht
(volks-)muziek en ~~eater dichter naar
de mensen te brengen. Dergelijke kunst
uitingen horen ook op straat thuis
en niet alleen op (dure) podia,kortom:
bevordering van de vrije straatkultuur.
Het Parksp~ktakel (zondag) wordt nu voor
het zesde achtereenvolgende jaar ge
organiseerd en vindt plaats in het
Julianapark.Ook hier optredens van
diverse Nederlandse en buitenlandse
(immigranten-) groepen.
Begonnen als een gezellig buitenfeest
van RASA, is het Parkspektakel uit
gegroeid ~ot een waar volksfestijn,
waarbij de vrijwilligers-organisatie
in nauwe samenwerking met het Bewoners
Overleg Zuilen( de volksbuurt waarin
het park zich bevindt) en organisaties
van immigranten (waarvan velen in de
buurt van het park wonen) borg stant
voor een succesvolle happening.
Tijdens het Parkspektakel staat
elk jaar een bepaald thema centraal.
In 1983 is het thema: Wonen en woon
omgeving.Opzet van Ge dag in het park
is dat aan diverse deelthema's ( oae
huisvesting, woningnood, sfeer in de
wijk, werken in de buurt) aandacht be
steed wordt in optredens en d.m.v.
informatiest?n(-IS en een grote ten
toonstelling.
Beide feesten zijn gratis toegankelijk
en iedereen is van harte welkom.
Omdat de crisis echte ook toeslaat bij
de subsidiefondsen, roepen wij eenieder
die de Straatfeesten een goed hart toe
draagt op een bijdrage te storten op

gironummer 2465585 tnv. Stichting Vrije
Sentra,Oude Gracht 36, Utrecht.
o.v.v. Stg. Utrechtse Park- en Str~at

feesten 1.0 ..
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"TUSSEN 1978 EN NU"

WAAROM DE DATUM 1978 GEKOZEN?
TOEN IMMERS WAS HET 1e LANDELIJK
KOOR- EN MUZIEKGROEPENFESTIVAL, OF
TENTOONSTELLING OF HOE JE HET OOK
NOEMEN WILT.

In de tijd vanaf dat moment is er nogal
wat met het koor gebeurd.
Het is een goede gelegenheid om bij de
2e landelijke bijeenkomst eens op een
rijtje te zetten wat allemaal.
Als we naar nu kijken is dat geen op
wekkend verhaal.
In de jaren van '78 tot en met '80-'81
waren we druk bezig met onze diensten
te verlenen aan allerlei manifestaties,
vergaderingen enz.
Gemiddeld traden we zo'n 20-25 keer per
jaar op.
Voor een koor als het onze, waarvan de
meeste leden er een baantje "bij" hebben,
was dat een hele opgave.
Soms was een optreden ver van ons bed en
kwamen we er pas laat in en de volgende
morgen was de wekker even onverbiddelijk
als altijd.
We hadden ons strijdliederenprogramma dat,
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afhankelijk van het doel van de bijeenkomst,
werd voorzien van passende, zo aktueel
mogelijke, tussenteksten.
Daarnaast hadden we voor speciale gele~en

heden een uur durend programma met een
kollage van het toneelstuk "De Moeder".
Daarover hebben we al eerder geschreven,
o.a. in Kultureel Front Blad nr. 12 en
het stuk is op de Korendag in 1978 uit
gevoerd.
Dit stuk is overigens het begin geweest
van een verandering IN het koor
De meeste leden hadden, en hebben, het
gevoel dat we met dergelijke optredens
op bepaalde plaatsen meer konden doen,
meer duidelijk konden maken, dan met
een liederenprogramma.
Op bepaalde plaatsen, dat moet er wel bij,
want het is· ·nen stuk, dat door zijn aard
en opbouw, niet flexibel is en daardoor
bijv. voor solidariteitsmanifestaties
van grotere omvang niet geschikt is.
Een werkgroep uit het koor heeft toen
geprobeerd om op bepaalde thema's
scènes met liederen op te bouwen,
ongeveer naar het voorbeeld van "De
Moeder", maar dan korter en gemakkelijker
te aktualiseren.
Daarbij stuitte de groep, die allerlei
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techniese moeilijkheden uiteraard ook al
had, op nogal wat bezwaren.
Soms van esthetiese, soms van praktiese,

maar vooral van politieke aard.
Het bleek al moeilijk om gezamelijk
zonder al te grote kompromissen op één
lijn te komen.
Nog moeilijker was het om een uitdrukking
van onze gedachten te vinden, die kort
en bondig en toch niet mis te verstaan
was.
We hebben uiteindelijk, om in bokstermen
te spreken, "de handdoek in de ring
moeten werpen".
Toch bleef de zaak dringen, want aanvulling
van het repertoire ging en gaat·moeizaam.
We konden soms nog wel tot een'bruikbare
tekst komen.
Om er een aantrekkelijk, een-aansprekend,
lied van te maken is en blijft moeilijk.
Ook Eisier en Brecht, waar we veel bij
te rade zijn gegaan, hebben niet lang
genoeg geleefd om genoeg teksten en muziek
te maken die we tot op de dag van vandaag
kunnen gebruiken.
De werkgroep is daarna toch bij Brecht
terecht gekomen en heeft het stuk "De
geweren van vrouw Carrar" vertaald en
bewerkt. Zelf heeft de werkgroep getracht
er een soort "Moeder" van te maken, door
na elke scène in een lied een soort kon
klusie te trekken.
Zowel de tekst van de liederen als de
muziek is door de leden van de werkgroep
gemaakt. Door de groep die later wordt
genoemd en die vrijwel als geheel het koor
heeft verlaten, wordt het stuk afgezworen.
Helaas kregen zij daarbij op een aantal,
soms opportunistiese gronden, een ander
deel van het koor mee.

Ondertussen waren ook buiten het koor de
toestanden (natuurlijk :) aan het ver
anderen. De vorm van de bijeenkomsten
voor doeleinden die ons sympathiek zijn,
veranderde; vaak waren de bijeenkomsten
in de open lucht (een gruwel voor elk
koor dat zonder versterking werkt) ,
vaak (lopende) demonstraties waarbij een
optreden in de gebruikelijke vorm niet
uitvoerbaar was.
Het aantal malen dat we aan bijeenkomsten
medewerking konden verlenen, of verzocht
werden te verlenen, nam in de laatste
2 á 3 jaar om die redenen waarschijnlijk
nogal af.
Daar komt nog bij dat wij bij optredens

buiten onze omgeving (pakweg een straal
van 20 km. om R'dam) ook moesten vragen
ons reisgeld te vergoeden.
En nou hadden alle groepen het al nooit
breed, de laatste tijd is dat er niet
beter op geworden.
Ook al zijn onze leden geen echte ar
tiesten, het uitbrengen van het ge
repeteerde en het doel waarvoor dat
gebeurt, blijft een verlangen en een
behoefte.
Gebeurt dat niet dan verliest men de
spanning en krijgen vaak andere dingen
prioriteit. Helaas werkt dit op het koor
niet positief uit.
In feite ontstonden er 2 groepen (of
mischien zelfs meer) die over de aanpak
van een aantal zaken steeds meer van
mening gingen verschillen.
Door de soms heftige diskussies bleven
er irritaties hangen en werd bij een aantal
de vrijblijvendheid groot tot zeer groot.
Het was soms zeer moeilijk om een toege
zegde medewerking gestand te doen omdat
de deelname (te) klein was.
Ondanks dat in de voorafgaande bespreking
het al of niet medewerken ter diskussie
was geweest en tot medewerken was
besloten. De groep die het meest de vrij
blijvendheid beoefende en die vaak vol
zat met kritiek op allerlei facetten van
het koor leven, heeft in een betrekkelijk
korte periode in zijn geheel het koor
verlaten.
Opvallend was daarbij dat zij vrijwel
geheel uit mensen uit het maatschappelijk
werk en het onderwijs bestond.
Dat heeft weer zijn reperkussies omdat
mensen die niet zeer sterk met een koor
verbonden zijn,dan ook al gauw de moed
in de schoenen zinkt en door de weg
gaande groep wordt "meegenomen".
In konkreto betekent het dat sinds ongeveer
een jaar "Morgenrood" met het laagst
aantal leden zit van zijn 37-jarig bestaan.
Het betekent ook dat in het repertoire,
meer nog dan daarvoor, veranderingen
moeten worden aangebracht.
Met een koor van 25 mensen kun je o.i.
niet hetzelfde doen als met een aantal
dubbel zo groot.

Wat we nu proberen, en mogelijk zullen
we daar op 13 maart wat van kunnen laten
horen, is een vorm die wij op het moment
beproeven. Vrijwel alle leden worden be-
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trokken in het zoeken naar o.a. krante
berichten, -koppen, uitspraken ed. die
de plaats innemen van ons vroeger ge
bruik van ·tussenteksten.
Deze sketsjes, citaten worden op een
bepaalde manier geschakeld waarbij bijv.
tegenstrijdigheden in uitspraken van
figuren of groepen duidelijk ten toon
worden gespreid.
Liederen, of delen ervan, worden er,
soms als konklusie, soms als oproep,
tussen gevlochten.
Meer dan voorheen hebben we alle koorleden
ingeschakeld of proberen dat althans,
om in meerdere opzichten een variatie
en daarmee zeggingskracht te bereiken.
We hebben ons er verder op ingesteld dat
we ons moeten oefenen in het gebruik van
mikrofoons omdat vooral met zo'n kleine
groep open lucht-medewerking anders on
mogelijk zou zijn. We hopen dat deze
vorm aanslaat én bij de toehoorders én
bij de koorleden, dat de probeersels
leiden tot een vorm die wel aan onze eisen
en verlangens voldoet.
Mischien zien en horen we op 13 maart
dingen die ons verder op weg kunnen helpen.

Tot slot nog een opmerking over het
funktioneren van het koor in de open
baarheid, of juist het ontbreken ervan.
We hebben een beetje het gevoel dat de
politieke en ekonomiese situatie (voor
zover die dan te scheiden zijn) bij de
organisatoren van bijeenkomsten minder
aanleiding geeft tot het aantrekken van
"FRANJE" •
Vaak worden immers groepen als de onze
daartoe gerekend, en de grimmigheid neemt
op deze bijeenkomsten begrijpelijkerwijs
toe.
Mischien kan de expositie van ons aller
kunnen en willen op 13 maart weer aanleiding
zijn om onze groepen in te schakelen in
de aktie, want dat is onze mening:
vaak kan met een gedicht of een lied in
3 minuten meer worden uitgedrukt dan in
een toespraak van een uur.

Piet Bossers, "Morgenrood Rotterdam".
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Het Vrolijk Verzetskoor- ontstaun in
1978 in Nijmegen- was oorspronkelijk
verbonden aan een linkse studentenor
ganisatie de 'U.S.N.' (Unie van Studenten
Nijmegen) .
De bedoeling was om USN-acties op te
luisteren, maar al snel werd er een
discussie gevoerd over de aard van het
koor: een folk- of een verzetsgroep.
Vandaar de kombinatie van vrolijk en
verzet, niet elk liedje zou een boodschap
hoeven te hebben.
Het repertoire bestond in het begin
vooral uit liedjes van de Internatio
nale Nieuwe Scène en van anderen, zoals
Brecht. Later werden bestaande melo
dieën meer van eigen teksten voorzien.
Door dirigentenwisseling veranderde het
repertoire ook vaak.
Het koor telde toen 15 tot 30 leden,
waarvan ongeveer vijf mensen voor de
muzikale omlijsting zorgden met instru
menten als gitaar, banjo, fluit, accor
deon en saxofoon.
Er werd opgetreden bij allerlei soorten
manifestaties: alles wat links en pro
gressief heette kon op ons rekenen.
Links en progressief betekende kern
energie, Dodewaard, Kalkar en de Kema,
militarisme, fascisme, kraken (de
pierson), de Vredesweek,de strijd in
de psychiatrie, enz.
Een strijdpunt was alleen, wel of niet
optreden voor een politieke partij, wat
door onwetendheid slechts één keer ge
beurde.
Naast het zingen en muziekmaken vanuit
een politieke betrokkenheid (actie,verzet)
had het koor een belangrijke sociale
functie, b.v. voor velen die elders
hun draai niet konden vinden.
Natuurlijk het uitschot van de samen
leving: werklozen, gefrusteerde studenten,
ex-psychiatrische patienten, alcoholisten,
lelijke en mooie mensen, slechte en goede
musici, dirigenten die nergens anders
aan de bak zouden komen etc.
Kortom een zootje mensen, een onge
regelde bende zelfs, waar mensen in
en uit liepen en sommigen verloren
liepen, na drie y.8er komen al weer

aftaaiden, weer anderen die het
heerlijk vonden, geen hierarchie
(vaak wel vûrborgen).
Optredens die afwisselend soms heel
goed en ontzettend slecht verliepen,
leden die zich ergerden aan het grote
verloop en het gelijkblijvende niveau.
Zo ging dat jaren door, tot een jaartje
geleden rigoreus het besluit werd
genomen om het koor onder de loep
te nemen en de koppen d&~rvoor bij
elkaar te steken.
Aanleiding was het vertrek van de diri
gent en nog wat leden. De gevolgen
waren drastisch. In plaats van optre
dens wordt alle energie gestoken in
een terugblik en in het hoe verder.
We spraken af om thematisch te gaan
werken, met een vaste groep, (dat
in- en uitgeloop moest maar een~· af
gelopen zijn, alhoewel er daarna nog
wel wat uitgelopen werd), waarbij
iedereen toezei zo veel mogelijk
aanw€'~ig te ~ijn. kortor.! inzei:: werd
vereist.
We kozen na rijp beraad een thema,nl.
psychiatrie, omdat veel mensen in het
koor daar wat mee te maken hadden
(ex-psychiatrische patienten, vrij
williger in alternatieve voorzieningen) .
We hadden ook goede optredens gehad bij
de cliëntenbond, de bond voor (ex-·)
psychiatrische patiënten. Bovendien
zou in februari de week van de psy
chiatrie weer plaatsvinden, zodat we
ergens naar toe konden werken. Ook
besloten we om theater naast het
zingen in het programma op te nemen.
Aanvankelijk huiverden veel mensen daar
nogal voor, weinig mensen hadden hiermee
ervarinq. Zo gingen we aan het werk.
Na eerst wat algemene avonden om ons
op psychiatrie te oriënteren, o.a. via
twee films met discussie toe, gingen we
praten over de inhoud van het programma.
We hadden nauwelijks ervaring met deze
manier van werken. Er werd dan ook ont
zettend afgeouwehoerd over hoe we
het aan moesten pakken.Om de beurt
bereidden een paar leden van het koor
wekelijks een avond voor,in het kader
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van de spreiding van macht en informatie
en om een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheid te verkrijgen,en
nog wat van die dikke kreten.
De avonden waren in een wip om. Elke
avond zat propvol: 15 minuten loskomen
met stem- en/of theater,lichaamsoefe
ningen ,twee minuten ergeren over wie er
weer te laat was, 15 minuten zingen,
5 minuten het programma voor de rest
van de avond doorpraten, opsplitsen
in groepjes, waar het creatieve proces
dan moest plaatsvinden, weer met zijn
allen(inmiddels 16à 17 mensen) de
resultaten daarvan doorpraten, nog
wat evalueren. Hier moest de pauze
dan nog tussengepropt worden.
Zo ging dat een paar maanden door, met

een paar keer steun van een theateraloag,
zonder dirigent, met een werkweekend
in de Achterhoek, en 3 februari jl. de
try-out van ons eerste programma.
Iedereen zenuwachtig, gegiechel, de
accordeonist die zijn gouden vingertjes
had geruild met die van een Parkinson
patient, en toch ging het goed, boven
verwachting zelfs. Er moet nog heel
wat geschaafd worden, maar het plezier,
en het actie-aspect zijn er beiden,
en daar gaat het om.

Het Vrolijk Verzetskoor.
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Het Brecht-Eisler-koor werd in het jaar
1978 opgericht in 3 steden, namelijk Ant
werpen, Brussel en Gent.
Dit 3-stedelijk koor trad in de eerste 2
levensjaren gezamelijk op onder leiding
van de dirigenten JanRispens en Mark de
Smet, oprichters van het koor.
In deze periode werd eerst de cantate "De
Moeder" gebracht (een vertaling van "Die
Mutter" van Bertold Brecht en Hans Eisier) .
Als volgende produktie werd "Het Roer van
de Staat" gerealiseerd in samenwerking
met "De Mannen van den Dam".
Dit behandelde de geschiedenis van het
socialisme sinds het ontstaan van België
in 1830.
Na deze produktie zou de Brusselse af
deling als apart koor blijven optreden
onder leiding van Jan Rispens.
Het Brecht-Eisler-koor Gent-Antwerpen
bleef verder samenwerken, doet dat nog
steeds.
In 1981 kwamen zij uit met "Het Verloren
Paradijs en andere Aardse Liederen".
Na deze produktie nam de stichter en
dirigent Mark de Smet om studieredenen
ontslag.
Toch was het koor in staat, zij het met
enige vertraging, nog in 1982 met een
nieuw programma voor de dag te komen.
Dit werd " ... En de geest naar vrijheid
streeft", een gedramatiseerd projekt dat
de verborgen revolutionaire inhouden
van de 19-eeuwse romantiek in het
repressieve Duitsland blootlegt.
Dit is de 1e produktie, geleid door de
nieuwe dirigent Roland Peelman.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe
produktie met als thema "Neokolonialisme",
toegespitst op de relatie België-Zaire.
Uit deze opsomming blijkt waarschijnlijk
wel dat het Brecht-Eisler-koor Gent
Antwerpen niet zozeer een interventiekoor
is, als wel een koor dat programma's wil
brengen.

Het koor streeft naar zowel muzikale
kwaliteit als naar programma's die
inhoudelijk aansluiten op de progressieve
beweging.
Dit betekent ook dat niet alleen linkse
liederen worden gezongen, maar dat alle
sooorten liederen gehanteerd worden, die
hun betekenis vaak krijgen door de kontekst
van het programma.
Ook worden voor het Brecht-Eisler-koor
hedendaagse komponisten ingeschakeld om
nieuwe liederen te kreëren en worden kontra
fakten gpsr.hr~ven.

De meeste leden van het koor hebben
geen muzikale opleiding genoten;
alles wordt dus auditief ingestudeerd.
Het huidig programma over Zaire wordt
verwacht rond het najaar.
Verdere inlichtingen bij:
Roland Peelman, Willem Wenemaerstraat 20,
9000 Gent, België, 091-239472.
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Ook zonder satellieten is het anno
1983 in Nederland mogelijk verbinding
te krijgen met kunst en cultuur uit
praktisch alle landen van de wereld.
In Nederland treden groepen op als
Black Brothers uit Nieuw Guinea,
Ifang Bondi uit Senegal en Amankay
uit Chili. Het bijzondere is, dat deze
musici hier wonen en werken. Tegen
woordig wordt het Koerdische lente
feest New Roz, de Surinaamse Brasa Dé,
de dag der omhelzing en het Marokkaanse
oogstfeest, de Moussem, naast de deur
gevierd. Toch hebben de kunst- en
cultuuruitingen van de buitenlanders
in Nederland nog geen vaste plaats
kunnen veroveren binnen het bestaande
aanbod.
Andere culturen hebben zich in dit platte
land gevestigd. Hindoestanen, Marokkanen,
Chinezen, Chilenen, Surinamers enz,
hebben hun eigen taal, hun eet- en
kookgewoontes, hun muzikale erfenis,
hun omgangsvormen, kortom de eigen
cultuur meegebracht. Daarmee heeft
Nederland een enorme rijkdom aan
culturen 'te gast', waaronder dans
groepen, schrijvers, dichters, theater-
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groepen en orkesten van vele nationa
liteiten.
De laatste jaren neemt naast sociale
belangenbehartiging, de aandacht voor
het behoud en de ontwikkeling van
de eigen cultuur onder buitenlanders
sterk toe. Via publieke uitingen van
cultuur wordt vorm gegeven aan de eigen
identiteit en de overdracht ook buiten
de eigen kring.
Deze toegevoegde dimensie aan de
Nederlandse vormen van kunstbeoefening
en cultuurbeleving wordt nog teveel
over het hoofd gezien. Ontwikkeling
van de eigen culturele identiteit kan
je niet los zien van emancipatie in het
algemeen. Met andere woorden, het
inhalen van de bestaande achterstanden
op sociaal terrein moet gelijke tred
houden met stimulering van theater,
litteratuur, muziek en dans.
In het algèmeen is er in de massa
media een overmatige aandacht voor
de negatieve aspecten van de multi
culturele samenleving zoals die
zich in 'Nederland ontwikkelt:
discriminatie, spreidingsbeleid etc.
Daar komt bij dat de bestaande kunst-
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instellingen en - opleidingen onvol
doende inspelen op de veranderde
situatie. De discussies en akties
rondom de positie van de Surinaamse
en Antilliaanse muziekmakers binnen
de BIM, de Bond voor Improviserende
Musici,zijnnog maar net achter de rug.
Muziekpedagogische opleidingen hebben
geen vak als wereldmuziek in het leer
plan opgenomen. Hoogstens sijpelt
er via de behandeling van de pop
muziek die de laatste jaren sterk
door de etnische, met name de Afri
kaanse muziek is beïnvloed, iets door
van Reggae en Afro-funk.Ondertussen
behelpen onderwijzers en muziekleraren
zich met een paar gestencilde bundel
tjes buitenlandse liedjes. Ook op
scholen waar Nederlands sprekende
kinderen in de minderheid zijn.
Tegenover de zittenblijvers staan
de door de overheid geïnitieerde
projecten. Als gevolg van "stimu
lerende maatregelen" wordt op verschil
lende plaatsen in Nederland vorm
gegeven aan het in de talloze nota's
genoemde beleidsprincipe van "gelijk
berechtiging en gelijkwaardigheid van
culturen". Subsidiesleutels hebben
de deuren van de muziekschool van
het Amsterdams conservatorium zonder
forceren geopend voor Turkse jongeren,
die de Saz willen leren bespelen.
Aan de muziek- en dansschool te
Rotterdam kan je les nemen in Suri
naamse trommelmuziek en Turkse volks
dansen. Een aantal conservatoria
heeft het enorme potentieel aan rit
mische kwaliteiten van de Latin
muziek ontdekt en opgenomen in het
vakkenpakket van de afdeling lichte
muziek. Minder aan Jazz-muziek ver
wante muzikale genres maken voorlopig
weinig kans.
Op initiatief van de gemeente is in
Rotterdam een coördinator culturele
activiteiten van etnische minderheden
toegevoegd aan de Rotterdamse Kunst
stichting.
In Amsterdam opereert vorig jaar een
zogenaamde 'Allochtonen-commissie',die
subsidieverzoeken van buitenlanders
in de hoofdstad beoordeelt en de Amster
damse Kunstraad adviseert. Met geld van
het voormalig Ministerie van CRM zijn
er verder een paar omvangrijke projec-

ten gefinancierd. In Utrecht is een
landelijke stichting audio-visueel
informatiecentrum culturele minderheden
( Studio IM) gekomen. Het Surinaamse en
Antilliaanse theater in Nederland is
gestimuleerd en in Amsterdam begint
een opleiding toneel voor Turkse
jongeren binnen de stichting Inter
culturele projecten op theatergebied.
Niet niks! Toch zijn de tot nu toe
gerealiseerde opleidingsmogelijkheden,
accomodaties en ontplooiingskansen
voor de buitenlandse vormen van kunst
beoefening nihil, vergeleken met het
Nederlandse aanbod.
De muziek van buitenlanders is nauwelijks
opgenomen in het Nederlandse podia
circuit en ook binnen massamedia als
radio en televisie lijkt geen plaats
te zijn. Immigrantencultuur staat nog
apart en blijft vooral beperkt tot
de eigen kring. Een kwestie van gebrek
aan informatie misschien?
Pop- en Jazzgroepen van jonge buiten
landers komen binnen de bestaande
zendtijdverdeling niet aan bod. De om
roepverenigingen besteden uitsluitend
aandacht aan de muziek van buitenlanders
als geïsoleerd fenomeen. Korte,apart
geprogrammeerde uitzendingen op radio
en televisie vindt men bij de NOS
kennelijk ook wel mooi genoeg.
Amerikaanse producten scoren hoog op
de Nederlandse hitlijsten, maar
swingende dansmuziek van bijvoorbeeld
de Antilliaanse muziekgroep Sonora
Panamera , of de Surinaamse Exmo Stars
hoor je enkel buiten het officiële
kabelnet om op de radiopiraten.Platen
met buitenlandse muziek van Nederlandse
bodem zijn er wel, maar moeilijk te
verkrijgen. Grote platenmaatschappijen
en de daarmee verbonden promotiekanalen
zijn nauwelijks geïnteresseerd, zodat
vele muziekgroepen noodgedwongen platen
in eigen beheer uitbrengen, met alle
bijkomende problemen van promotie en
distributie.
Een paar voorbeelden; Surinaams Hin
doestaanse groepen als Naya Roshni en
Surinam Melody Stars proberen het met
singles in eigen beheer. Fluitist en
jazzmusicus Ronald Snijders heeft
inmiddels zijn vijfde elpee al uitge
bracht. De Kroeg, het mekka van de Salsa
muziek in Nederland en omstreken bracht
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Latin-muziek uit van Nederlandse bodem.
Als de financien het toelaten zal er
dit jaar weer een verzamelelpee uitkomen
van het jaarlijks terugkerende Salsa
festival in Eindhoven tijdens de
carnavalsdagen, met groepn als Salsa
d' Amsterdam, Salsa de Hoy, BESS,
en Orchestra Los Mismos. Op het
betrekkelijk jonge S.M.A.label
( Surinam Music Association) zijn
inmiddels drie elpees verschenen,
Winti-muziek door Akrema, nieuwe
Kaseko door Fra-Fra Sound en Rootsmusic
door P. I. man en Memre Buku.
Het merendeel der Surinaamse groepen
blijft in Nederland buiten de Suri
naamse kringen onbekend. Dit geldt
zowel voor groepen die latin,reggae
salsa of steelband-muziek tot klinken
brengen, als voor groepn die zich
toeleggen op de eigen Surinaamse
muzieksoorten. Baitak Ghana, muziek
van kleine: orkestjes van Surinaamse
Hindoestanen met indiaas orgeltje en
ritme-instrumenten, Gamelan en Jaran
Kepang van de Javanen en Creoolse--
winti- en kawinagroepen als Akrema,
~a, Afoe Sensie, Ganzi Boys en
Alakondre, en Kaseko- orkesten zoals
Trafassi, Vyent Combo, Caribean combo
en de Exmo Stars.
In wintimuziek wordt gespeeld op tra
ditionele trommen van West-Afrikaanse oor
sprong J en met de winti's, de geesten
gepraat. Kawina is een winti afgeleide
vorm van feestmuziek, en kaseko is de
populaire,op moderne instrumenten uit
gevoerde variant op deze in oorsprong
Afrikaanse dansmuziek uit Surinaame
; n Nederland.
Zuidmolukse muzieksoorten die je in
Nederland kan tegenkomen leveren
al een even rijk geschakeerd beeld op.
Naast de traditionele muziek zoals de
fluitorkesten en zangkoren, de
krontjong en de toto buang is juist
hier een nieuwe muziekcultuur gegroeid
die sterk is beïnvloed door het westerse
muziekaanbod,maar toch iets onmis
kenbaars Moluks heeft weten te behouden.
De bekendste voorbeelden zijn Massada
en Daniel Sahuleka.Als je weet dat
het Molukse maandblad Tjengeh elke
maand weer andere Molukse muzikanten
en formaties portretteert, dan is
het duidelijk dat slechts het topje
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van de ijsberg weet door te dringen
tot de Nederlandse markt.
Evenmin als in de herkomstlanden is
er in Nederland sprake van één
universele cultuur. Er is verschil
tussen stad en platteland, er zijn ver
schillen afhankelijk van de maat
schappelijke positie, politieke of
religieuze oriëntatie, en ga zo maar
door. Turkse muziek bijvoorbeeld
(eigenlijk is het beter te spreken
van muziek uit Turkije) bestaat niet
alleen uit wellustige deuntjes voor
buikdanseressen, maar wordt geken
merkt door een veelheid aan uit
drukkingsvormen die vaak samen-
hangen met de karakteristieken
van de verschillende bevolkings
groepen zoals de Azeri, Tjerkessen,
Turkmenen, en Koe~Naastmuziek
behorend bij religieuze sekten en
groeperingen, de klassieke Ottomaanse
hofmuziek en de meer Westers
georiënteerde klassieke en populaire
muziek, kent Turkije progressieve
zangers als Ruhi Su, Timur Seldjoek,
Heval, Zülvü Livaneli en een bloeiend
volkmuziekleven dat per regio, soms
zelfs per dorp verschilt.
De situatie in Marokko is vergelijkbaar,
zij het dat de Westerse muziek
in aangepaste versie is geabsorbeerd
binnen de algemeen Arabische populaire
muziekcultuur.
De Marokkaanse schrijver Nouriddin
Alensari,die veranwoordelijk was voor
de programmering van de in mei 1982
gehouden Moussem, waar Marokkanen
uit heel Europa samen met Nederlanders
het traditionele feest vierden, vertelt
het als volgt:

'{Bet programma van de Moussem is opge-
bouwd uit drie componenten. Er zijn
groepen die de nadruk leggen op het
traditionele repertoire, bijvoorbeeld
boerenmuziek uit het Riff-gebied door
Anwal,Jbela en El Arfa. Muziek van
de Berbers, uit het Atlasgebergte
en de Souss wordt gespeeld door
Tizougnit en Amazigen.De groep
Fergad Gnawa brengt muziek van de
Gwana, een muzikantenkaste uit het
zuiden van Marokko, die door eeuwen
lamge culturele contacten met Mali
sterk beïnvloed zijn door zwart-Afri
kaanse tradities.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



De tweede component is nieuwe,pro
gressieve muziek. De Arabische
vorsten hadden vroeger zangers in
dienst die een manifestatie waren
van hun macht. De muziek die ze maakten
was bedoeld om de mensen in slaap
te sussen, als een èrug. Datzelfde
heb je nu nog. Kijk maar naar de
in 1975 overleden Egyptische zangeres
Um Kalthum, het idool van de Arabische
populaire muziek. Haar liederen zijn
uitingen van een bourgeois romantiek.
De realiteit van de meesten in de
Arabische landen, gebrekkige medische
voorzieningen, nauwelijks scholen,
systematische onderdrukking, is
daarin niet aan de orde. Haar muziek
is, met die van een hele ris andere
zangers: Farid el-Atrash, Abdel
Halim Hafez, Adelwahaf Doukali, een
verlengstuk van de regeringspolitiek.
Maar er zijn ook zangers in Libanon,
Syrië en Egypte die wel het lot van
de onmondigen aan de kaak stellen,
zoals de blinde udspeler Sheikh Imam.
Hij zingt teksten van Ahmed Fouad
Naim, beiden in Egypte om de haver
klap achter de tralies.
Zijn liederen worden hier gezongen
door Mohamed Magrebi en het duo
Mustafa en Najib uit Marokko.
Er zijn ook soortgelijke zangers
uit andere landen: Hatim, een Palestijn,
AI-Bahar uit Tunesië,en Fawzi al-
Ayedi uit Irak. De meesten wonen in
Parijs,omdat ze in hun eigen land al
gauw monddood gemaakt zouden worden.
Fawzi al-Ayedi heeft onlangs een
plaat gemaakt, Amina, met kinderliedjes
speciaal voor de kinderen van migranten.
Muziekgroepen van migranten vormen
de derde component van het festival;
meestal gaat het om jongeren die
op basis van bestaande melodieën
en traditionele muziek-modellen
nieuwe teksten maken over problemen
waar ze mee te maken krijgen in hun
gastlanden.
Het instrumentarium wordt aangepast
aan de westerse popsound: een elek
trische banjo vervangt de inheemse
gunbri, en conga's komen in de plaats
van de tbl. In deze categorie vallen
de Belgische groep Ahl el-Heijra,de
Franse groepen Yaahla, al-Orbaan en
een muziekgroep van de Action Tra-

vailleurs Maroccains en France, de
groep Bara'aim en de fluitist Sheigh
Nadori, beide laatsten uit Eindhoven.
Natuurlijk is de Moussem ook een
politiek gebeuren.lk maak geen
onderscheid tussen cultuur en politiek.
Politiek neutrale cultuur bestaat
niet in de landen waar we het nu
over hebben."
Buitenlanders en hun belangenorgani
saties strijden voor het behoud en
de ontwikkeling van de eigen cultuur
in Nederland.Muziek, dans, theater en
litteratuur zijn zowel inzet van de
strijd als de wapens waarmee de strijd
voor positieverbetering in Nederland
en de strijd tegen de situatie in
de landen van herkomst wordt gevoerd.
Buitenlanders weten zich hierbij door
Nederlandse vrijwilligers en
landencommité's gesteund.
Veel liederen van migranten gaan
over de problemen van het ver van
huis en grond zijn, of zijn een
protest tegen de politieke en sociale
wantoestanden in de thuislanden.
De sterke betrokkenheid bij de situa
tie in het moederland uit zich in po
gingen om via culturele groepen
solidariteitsbewegingen op gang te
brengen of te ondersteunen.
Soms wonen die groepen of zangers
in Nederland, zoals Redi Dron, ver
bonden aan de Surinaamse organisatie
de LOSON, de Uruguaanse zanger José
Carbajal, en de uit Chilenen, Suri
namers en Nederlanders samengestelde
muziekgroep Amanecer.
Ook worden op initiatief van de buiten
landse organisaties mensen uitgenodigd
om hier te komen optreden, zoals
de progressieve Turkse zanger Zülvü
Livaneli en het Turkse arbeiderskoor
uit Berlijn, de Marokkaanse muziekgroep
Nass el Ghiwan, of een bekende Hin
doestaanse filmster/zanger zoals
de legendarische zangeres Lata
Mangeshkar.
Circula de Cultura Portuguesa na
Hollanda is één van die organisaties
van buitenlanders.
Deze Portugese vereniging stimuleert
via het maandblad Vertical de Portugese
cultuur in Nederland en probeert
progressieve zangers en muziekgroepen
als Pedro Cabral, Fausto, Vitorino en
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José Afonso naar Nederland te halen.
Tulipa Vermelha is een Nederlandse
steunvereniging, die onder andere
via de verkoop van boeken en platen
uit Portugal de strijd van Portugese
organisaties ondersteund.
Marokkaanse jongeren hebben de muziek
groep Ahl el Hijra opgericht. In
samenwerking met een Marokkaanse
organisatie in Brussel hebben zij een
langspeelplaat uitgebracht met zeer
ritmische muziek en teksten over de
migratie en de problemen in Marokko.
Niet alle buitenlandse muziekgroepen
brengen strijdmuziek met gespierde
teksten. Bij veel van de populaire
muziek, amusementsmuziek of folklo
ristische muziek wordt het strijd
gehalte bepaald door de context.
Op de twee nieuwste platen van de
Nicaraguaan Luis E. Mejia Godoy en
zijn begeleidingsgroep Mancotal is
te horen hoe vrolijk en dansbaar
strijdmuziek kan klinken.
Net als het Portugese lied van de
laatste jaren, het nieuwe Chileense
lied, de Nueva Trova van Cuba, of
de verzetsmuziek van Uruguay, grijpt
het Nicaraguaanse politieke lied terug
op de authentieke volksmuziek, de
musica folklorica.
Deze bevat zowel elementen van de
muzukale tradities van de autochtone
indianenbevolking, als sterk Spaanse
en Afrikaanse invloeden. De post
revolutionaire muziek van Godoy en de zij-
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,nen , ontleent haar vitaliteit in het
bijzonder aan het aandeel van de per
cussie afkomstig van muziek met sterk
Afrikaanse invloeden uit de rest van
het Caraibisch gebied. De liedjes van
Godoy zijnprogressief, niet alleen door
de tekst, maar omdat Godoy zijn muziek
in een revolutionair kader maakt.
Nu de omwenteling een feit is, hoort
daar ook feestelijke dansmuziek bij.
De platen zijn uitgebracht door het
Kultuur Kollectief Latijns-Amerika
(KKLA)in coproductie met de NOVIB
en het Nicaragua-comité.
Dat de samenwerking tussen buitenlanders
en Nederlandse organisatie vruchtbaar
is, blijkt ook uit de pas uitgebrachte
verzamel-elpee Moluccan Moods.De plaat
waarop een tiental Molukse groepen uit
Nederland zijn te horen is het
resultaat van een succesvolle groepen
presentatie, één keer per maand
in Paradiso te Amsterdam. De opnamen
vonden plaats in de geluidsstudio
van de Stichting Popmuziek Nederland
en is uitgebracht op het SPN-label.
Via dit kanaal is een zekere vorm
van promotie via de massamedia
verzekerd.
Over en uit.

REIN SPOORMAN
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DE EERSTE POPKOLLEIcrIEVEN STAMMEN VAN ZO 'f./
4 à 5 JAAR GELEDEN. MOMENTEEL ZIJN ER
ONGEVEER 60 POPKOLLEIcrIEVEN IN HEEL
NEDERLAND. DE ST. POPMUZIEK NEDERLAND
ZORGT VOOR EEN LANDELIJK OVERLEG.
EEN POPKOLLEKTIEF BESTRIJIcr HET GEBIED
VAN EEN STAD EN HAAR OMGEVING. IN HET
ALGEMEEN WIL MEN JONGERENKULTUUR
STIMULEREN EN DE (AMATEUR)POPMUZIEK IN
HET BIJ';.ONDER.
De genres van popmuziek lopen enorm uit
een: blues, pop, latin, hard-rock,
new-wave, punk, experimentee l.
De organisatie van popkollektieven is
gevarieerd: in de ene stad bestaat ze
voornamelijk uit muzikanten, elders
werken enkele muzikanten samen met het
plaatselijk jongerencentrum of het
Stedelijk Buro Jeugd en Jongeren.
Om het funktioneren en de doelstellingen
van de popkollektieven in beeld te
krijgen volgt hier een schets van
twee popkollektieven.

U-POP (UTRECHT)

U-Pop is een veren1g1ng van 32 popgroepen
(stand febr. '83) uit de stad Utrecht en
omgeving.

In '78-'79 ontstond U-Pop op initiatief
van enkele popbands (toen nog veelal niet
Nederlandstalige) en mensen die direkt
politiek aktief waren.
Deze groep zorgde voor een verband tussen
politieke aktiviteiten en de daarbij op
tredende (amateur) popgroepen.
Men wilde de amateurs stimuleren, groepen
uit de repetitieruimte halen en kansen
geven optredens te verzorgen.
De vage politieke inslag van U-Pop is nu
verdwenen . en de beginners van het
eerste uur zijn als popbands bekender
geworden. Ze kunnen het nu alleen wel af.
De groepen die zich nu aansluiten bij
U-Pop doen dat om de mogelijkheid te
krijgen ook eens op het podium te staan.
De politieke bedoelingen en reikwijdte
liggen nu direkt bij de afzonderlijke
groepen (alhoewel je de bedoelingen
van een popkollektief op zich niet als
a-politiek mag betitelen) .

U-Pop wil nu in brede zin de amateur
popmuziek en de jongerenkultuur in
Utrecht en omgeving stimuleren.
Men beschikt over een eigen kantoor
ruimte. Een kontinue buro-bezetting
wordt gegarandeerd door een roulatie-
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Het geld voor de aktiviteiten haalt U-Pop
uit de f 50,- die per jaar per aangesloten
groep betaald dienen te worden.
Er is een (nog steeds niet definitieve)
gemeentelijke toezegging voor een subsidie

=============================================

POPBANDS en de POPKOLLEKTIEVEN

Zoals reeds eerder gekonstateerd, ligt het
eerste belang van popbands bij het "aan de
bak komen", ofwel meer optredens.
Dat is de hoofdreden voor een popband om
zl.éh aan te sluiten bij een kollektief.
De popbands zijn van alle markten thuis,
ofwel de bands spelen ieder voor zich zeer
uiteenlopend repertoire, van blues, ska

Als haar hoofdtaak ziet U-Pop het
organiseren van konserten voor de beginnende
bands om ze podiumervaring te laten op-
doen én hen wat bekendheid te geven.
Hiervoor doet men het volgende:
- De "TEST 1, 2 - avonden": onbekende,

beginnende groepen treden op in Kikker,
onbetaald, drank gratis, toegang vrij.
U-Pop zorgt voor de P.A. en de rest van
de spullen van de bands worden thuis bij
hen opgehaald. kikker betaalt de publiciteit
en drank en stelt de zaal ter beschikking.

- Als in Kikker bekende groepen optreden,
zorgt U-Pop voor een groep in het voor
programma.

- Jam-sessions: elke woensdagavond in de
Vrije Vloer. Ook kan een zeer pril begin
nende groep hier wat repertoire uittesten
bij kollega-muzikanten.

- Incidenteel het organiseren van grotere De plannen waar U-Pop nu mee rond loopt
optredens op de Vrije Vloer: een bekende en die hopelijk in de toekomst ge-
en een onbekende band of bijv. vier realiseerd kunnen worden, zijn:
rock-bands. - een elpee met Utrechtse groepen uit-

- In '81 en '82 organiseerde U-Pop festivals: brengen.
in '81 het G.U.P.-festival (Groot Utrechts - het goedkoop opnemen, persen en
Popfestival) wat een hele dag en 15 distribueren van singles.
groepen omvatte en een gemeentelijke - kursussen voor popmuzikanten van de
subsidie; in '82 de DOM-feesten waar- grond krijgen, waarvoor kontakten zijn
bij het DOM-komitee helaas eiste dat er met de Muziekschool en de Open
bands van naam optraden. Universiteit.

- bij de gemeente Utrecht meer oefenruimte
los peuteren.

- het uitgeven en verspreiden (m.n. naar
potentiële speelplaatsen) van een
katalogus met artikelen en achter
gronden van de aangesloten bands.

systeem waarin leden van diverse bands tot new-wave.
in meedraaien. Kenmerkend is zeker dat bijna elke groep
Toch poogt U-Pop middels deelname in de St. haar eigen repertoire schrijft.
Utrechtse Jongeren Akkomodaties (SUJA) het Er zijn enkele "vaste figuren" waaronder
gemeentelijk beleid inzake jongerenkultuur, Pieter, Paul en twee stagiaires.
centra, podia, en aktiviteiten om te buigen Eens per twee maanden komt het blad
en er meer geld en menskracht voor te krijgen"VONPOPP" uit. Hierin worden nieuwe
In de SUJA zitten verder o.a. de Vrije Vloer, groepen gepresenteerd, optredens ge
Tivoli, NV-Huis, Paardenveld en S.J.U. (ja- recenseerd, platen en J~assettes be-
wel !). Voor de gemp.ente is de SUJA wel ge- sproken, techniese informatie en
makkelijk: één subsidiebedrag (als het lukt) ,podia (jongerencentra) passeren de
één gesprekspartner en de rest zoeken de revue. U-Pop heeft een info-groep
klubs onderling maar uit. waar groepen terecht kunnen met

moeilijke vragen over bijv. de be
lastingen, kontrakten en welke
juridiese vorm (bijv. vereniging,
maatschap of coöperatie) men als
popgroep het beste kan kiezen.
Verder beschikt men over een oefen
ruimte waar negen bands via een
roulatie-systeem terecht kunnen
(aan repetitieruimte is nog steeds een
nijpend tekort !).
Ook is er een opnamestudio waar aange
sloten groepen goedkoop een kwalitatief
goede demo kunnen maken.
Ook heeft U-Pop goede kontakten met
apparatuur- en vervoersbedrijfjes.
Bijv. "De Blauwe Roos" voor tweedehands
apparatuur, maar ook voor verhuur,
reparatie, goede techniese bijstand en
advies in tal van zaken.
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popkollektief den bosch

==========================================

Een groep uit Den Bosch levert in haar
Engelstalige teksten kritiek op het
militairism~" "de- cOlJlJ1lercie en verdovende
werking van radio en t.v., beschrijft
persoonlijke relationele zaken, pakt
jongens-meisjes verhoudingen aan en
gaat tekeer tegen de burgerlijke
verstikking. Muzikaal wil men ver
nieuwend zijn zonder dat dit streven
beklemmend, vernauwend gaat t,.:erken.

In 1981 begon een medewerker van het
Stedelijk Buro Jeugd en Jorigeren in Den
Bosch zomaar eens amateurpopgroepen te
registreren. De direkteur van het Buro
is een muziekfanaat en tevens medewerker
aan Pinkpop.
Begin '82 kwamen er drie aktieve pop
muzikanten bij om het popkollektief te
starten.
De algemene doelstellingen van het kollektief
zijn:
- de amateurgroepen meer bekendheid geven.
- het stimuleren van live-muziek in buurt-

huizen en jongerencentra (deels ter
vervanging van de ingeblikte disco) .

- het bevorderen van kontakten en samen
werking tussen de bands onderling.

- de jongerenkultuur in het algemeen
stimuleren.

Als belangrijkste uitgangspunt ziet men het
beslist serieus nemen van de amateurpopbands
en hun muzikale prestaties, hoe wisselend
van niveau die ook mogen zijn.

op jaarbasis van f 12.000,- .
Vergelijk dat maar eens met de f 60.000,
die de jazz-scene (S.J.U.) binnenhaalt
voor aktiviteiten die veel minder bands
omvatten en veel minder mensen berèiken.
Jongerenbeleid van de gemeente Utrecht ?

Ook belangrijk is om op te merken dat veel
groepen nog gebruik maken van de Engelse
taal en voor hun optredens veelal niet
meer dan een (lage) onkostenvergoeding
vragen. Ook onderkent men zeer de gevaren
van professionalisme en commercie.
Uit "VONPOPP" nr. 8, 9 en 10 (zomer en
najaar '82) zijn de volgende stukjes ge
haald om meer zicht op de soort groepen
te bieden:

RAKKETAX (Utrecht) noemt zich een post
punkband en speelt m.n. voor een onkosten
vergoeding, tenminste voor die podia die
niet goed in de slappe was zitten.
Muzikaal halen ze heel wat stijlen door
elkaar. De teksten schoppen niet aan tegen
de maatschappij als groot ongrijpbaar
instituut, maar gaan over dagelijkse
onderwerpen, over het gedrag van mensen,
over ervaringen van de bandleden zelf.

NEVER NOOOH NO (Utrecht) wil konstruktieve
agressiviteit overbrengen en hun publiek
stimuleren zodat ze bezig blijven, zich niet
laten wegdrukken door/ in de burgerlijke
maatschappij. Naast de teksten waarin ze
veelal klote dingen uit de wereld van het
kapitalisme bij de kop nemen, streeft de
band ook naar orginaliteit in ritme,
akkoordenkeuze, toonkeuze ed. Geen
leegheid van de disco-drellil a.u.b. :

PITFALL (Wijk bij Duurstede) heeft op hun
repertoire o.a. het nummer "Faseistic
Games" waarin ze de oorlog aan het fascisme
verklaren. Hoe het anti-fascisme zou moeten
werken is onduidelijk; de bandleden willen
het in hun teksten klein houden, bij zich
zelf beginnen.

De hoofdaktiviteit tot nu toe is de
POPETALAGE. Op elke laatste zondag van de

SECRET SOUNDS (Utrecht) kombineert gedreven maand treden drie groepen op in de T-tuin.
en emotionele zang met gedurfde arrangementen Hierbij gaat het minder om de kwaliteit als
op een reggae-basis, dwingende disco-beat wel dat de groepen zichzelf kunnen presenteren
met een swingend rock-ritme. Eind okt. '82 en uittesten.
traden ze als enige blanke band op in Tijdens deze optredens worden video-opnames
Paradiso, A'dam, tijdens het "Reggae- gemaakt en ook worden er interviews met de
against-Rascism"-festival. Hun teksten zijn, bandleden afgenomen. Op deze manier kan een
volgens eigen zeggen, behoorlijk heavy en band naderhand de interviews, hun muziek en
men wil het militante karakter van de hun "show" terugzien: een visuele leer-
reggae, de politieke stellingname daarvan, school.
uitdragen. Voor de POPETALAGE spelen de groepen gratis,
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STICHTING POPMUZIEK
Op landelijk niveau is de St. Popmuziek
Nederland werkzaam. Deze stichting streeft
reeds enkele jaren naar het bewerkstelligen
van een volwassen plaats van de Nederlandse
popmuziek tussen de andere kunsten en
kultuur (bijv. theater, film, beeldende
kunst) .
In 1982 ontving men f 206.000,- subsidie
voor personeelskosten (voor bijna vier
full-timers) en f 44.000,- voor aktivi
teiten. Voor '83 zal men een zelfde
totaalbedrag krijgen: net genoeg voor
salariskosten en niks voor hun vrij uit
gebreide aktiviteitenplan (vraag hun
beleidsplan '82-'83 op) .

Er is momenteel wat repetitieruimte voor
enkele bands ter beschikking. Dit wil het
kollektief uitbreiden; ook wil men zoeken
naar goedkope demo-faciliteiten.
Er is inmiddels een P.A.-workshop: hoe
word je wijs uit al die knopjes, schuifjes,
aansluitingen ed. Er liggen plannen om
workshops te organiseren rondom de
presentatie/ de show van groepen en m.b.t.
het schrijven van teksten.
I.s.m. de Muziekschool wil men een kursus
synthesizertechnieken ontwikkelen en aan
bieden.
Nu al kunnen bands de problemen met kon
trakten en belastingen aan deskundige
mensen van het kollektief voorleggen.
Als verre toekomstmuziek ziet men een
eigen ruimte met een podium en café
waarmee men verwacht de kontakten en
samenwerking tussen bands verder te kunnen
stimuleren (ook middels jam-sessions aldaar)
en de positie van de amateurpopmuziek te
verstevigen.
Vermeldenswaardig is zeker dat binnenkort
een katalogus met popbands uit heel Noord
Brabant gaat verschijnen. Deze katalogus2
is een initiatief van het popkollektief
in Eindhoven, POP-EI.

er is een P.A. en verdere spullen \V'Orèlen Het popkollektief Den Bosch valt subsidie-
bij de groepen thuis opgehaald. technies onder de St. Gigs. Deze stichting
Er zijn inmiddels 5 Popetalages geweest waar draagt m.n. zorg voor koncerten van buiten
veel publiek (fans, geïnteresseerden, pro- landse groepen in Den Bosch (T-tuin, Casino,
grammamakers van jongerencentra ed.) op af Maaspoort, Brabanthallen) en omgeving.
kWamen. De gemeente Den Bosch staat in beginsel
Tevens werkt het door in de Bossche popscene positief tegenover de handel en wandel van
waar de zogen. topfiguren en bands toch nog het popkollektief.
steeds "die ene hit op H'sum 3"-pretentie Hun redenering: in deze krisisjaren hebben
hebben. arbeidsprojekten en de sociaal-kulturele
Inmiddels zijn er 35 bands (van hardrock aktiviteiten voor werkloze jongeren heel
tot latin en new-wave) lid van het kollektief weinig betekenis (de jongeren zien er zelf
(f 10,- per jaar per bandlid). ook weinig heil in) en door ze wat te laten
Deze bands komen uit Den Bosch en omgeving. klungelen als popmuzikanten houden we ten
Het popkollektief, met twee vaste medewerkers minste (een gedeelte van) de jeugd van de
in de werkgelegenheidsverruimende maatregel straat ~

tot eind '83, gaat binnenkort met de Het SERIEUS nemen van jongerenkultuur en
jongerencentra en poppodia uit de regio rond hun popmuziek ~

de tafel zitten om te komen tot een Naast het lidmaatschapsgeld van de bands
podium-circuit. Hierbij denkt men aan een haalde het kollektief reeds 20 mille van de
kombinatie van drie groepen die gezamelijk gemeente binnen voor een puike P.A.-instal
een avond verzorgen: er is maar één p.A.latie. Maar bovengenoemde plannen kosten
en licht nodig, vervoerskosten worden gedrukt zeker nog een bom duiten meer.
de bands kunnen tegen wat lagere bedragen Dus er is een stevige lobbyen pressie op
spelen want ze zijn zeker van een x-aantal de gemeenteambtenaren, B + W en de
optredens én de jongerencentra hebben goed- politieke partijen nodig.
koop interessante live-pop in huis. En ook: wat gebeurt cr als straks de twee

vaste krachten wegvaillen ? Heeft de
gemeente geld voor salarissen of wordt het
(alweer) werken met behoud van een steeds
lager wordende uitkering?
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Willem Coppes.

de Volks
lezen waar
krachten

In bijgaand kranteartikel uit
krant van 14 febr. '83 kun je
een provinciale bundeling van
toe kan leiden.

In dit bestek ga ik alleen in op het verband muzikale, inhoudelijk en artistieke zaken
tussen de St. Popmuziek Nederland en de tussen de bands zijn duidelijk gestegen
popkollektieven. De stichting draagt zorg (her en der reeds gerealiseerd) door de
voor het landelijk overleg tussen de 60 popkollektieven.
popkollektieven. Een zelfstandige jongerenkultuur en de pop-
Maar het overleg draait slecht, de opkomst muziek als een volwassen element zijn geen
is klein; het uitwisselen van gegevens en zaken die je af kunt doen met:"Goh, wat
ervaringen funktioneert nauwelijks. zijn die lui leuk op 7.ichzelf bezig"
De St. Popmuziek Nederland wil nu toewerken Oudgedienden uit het Kultureel Front
naar provinciale bundelingen van kollektieven zullen mischien het marxisties jasje
én een landelijk geörienteerde manifestatie van "arbeidersstrijd" r "kapitalisme",
om de 2 maanden. en de "gebalde vuist" in direkte zin
Deze manifestaties vinden door het gehele missen.
land plaats en vallen uiteen in twee Echter, de marxisties maatschappij-
gedeelten: analyse en de daarmee verbonden Strijd
- een gespreksronde tussen plaatselijke zijn de laatste 5, 6 jaar vermengd met

politici, ambtenaren en afgevaardigden een aantal persoonlijke analyses,
van popkollektieven. Doel ervan is om de belangen en stellingnames én het
bestuurders (heren ~) de problemen van verminderde geloof in de "Officiële,
de popkultuur te leren kennen en te socialistiese strijd".
bespreken hoe zinnig gewerkt kan worden Deze ontwikkeling, hier zeer kort ge-
aan een oplossing. schetst, ziet men niet alleen bij de

- een aantal optredens van bij de pop- popbands (die trouwens toch al minder
kollektieven aangesloten bands. traditie in deze zin hadden), maar ook

Het geheel is bedoeld om goodwill te bij het politiek theater, film, muziek-
kweken, publiciteit te verwerven en theater ed.
om de popkollektieven meer in Ook daar legt men het strakke keurslijf
gezamenlijkheid aan hun zaken te laten van het oude vormingstheater af en
werken. zoekt men naar nieuwe aanknopingspunten

bij het publiek en/ of doelgroep,
poogt men tot het herformuleren van
politieke doeleinden en inhouden te
komen en herwaardert men de artistieke
waarden van een politieke produktie.

============================================ Het is hier nu niet de plaats maar het

De politieke betekenis van de popkollektievelwordt tiljd o~ aan~woorde~ te vinden op
. . vragen a s: Wat 1S de l1nkse kultuurmoet men n1et onderschatten: 1n algemene h d

" e en ten dage en wat vermag ze totZ1n poogt men de Jongerenkultuur meer t dtb "
b . d ( ) . k s an erengen .aS1S te geven en e amateur popmuz1e H t k k

o 0 e wer van pop ollektieven de aktivi-als volwassen kultuuru1t1ng te bevorderen. 0 '

D h b d o 0 tOd te1ten van het Kultureel Front ene ausse aan pop an s 1S n1e 1n e .
1 t t 1 t d nk d evenementen 1n andere kaders doenaa s e p aats e a en aan e enorme .
( , d) kl h' d progress1eve kul tuurmakenden en
Jeug ower oas e1 . afnemers elkaar ontmoeten en

Het fe1 t dat zoveel mensen tussen 15 en 30 . . _
, 'h 1 Ok 1 k t k t d1skussleren over bovengenoemdeJaar Z1C zowe mUZ1 aa, wa e s en en

1 , 'k 11' 't' vragen.persoon 1J e ste 1ngname U1 en, 1S een
belangrijke ontwikkeling te noemen.
Het werk van de popkollektieven kan ervoor
zorgen dat de amateurpopmuziek een solider
basis krijgt en tevens minder onder invloed
komt te staan van de grillen van kommerciële
organisaties.
En wat te denken van al die bands die verder
kijken dan "dat ene optreden" voor het
kollektief ?
De kansen op goede uitwisseling over

29www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Onder deze naam werd in juli ' 81 in
Nijmegen een stichting opgericht> af
gekort St. V.A. V.
In deze stichting werken de volgende
Nijmeegse kultuurgroepen samen: de
Stoepgroep (straatmuziek en theater»
dë Gemëentereiniging (straattheater»
de Kladdëradatsch (straatmuziek» en de
CycZowns (-straat-theatergroep),
Deze groepen hadden wel wat kontakt met
elkaar. Hieruit ontstond de behoefte tot
verdergaande uitwisseling van ervaringen
en geaevens.

Deze bundeling van 4 groepen in een stichting
is hoogst interessant te noemen: een
samenwerking op stedelijk niveau op
artistiek> inhoudel1".J·k en cro'7an1.:,C'({tC'y>'~es
vlak. . .
Natuurlijk> op meer plaatsen hebben
groepen of mensen eruit kontakt met
e lkaar3 maar in Nijmegen wordt nu
gepoogd er een sttJuktureel kader
omheen te bouwen.

Deze stichting heeft nu een gezamn~Zi;ke

ruimte in een gekraakte> voormalige verf
fabriek op het Industrieterre1:n te
Nijmegen.
Na akties en soebatten. met de ger.~er-te is
er 3 ton garantie-subsidie voor het ge
kraakte pand (waarin ook alternatieve
bedrijfjes en een theaterzaal. komen)
verkregen> waarvan een ton voor verbouw.

De vier kultuurgroepen zien aZs gezamenlijke
basis:
-Mensen bereiken die niet naar Schouwburg>
Steigertejater> Doornrooosje en dergelijke
gaan.

-De- "kultuur" van de elitaire> onaantastbaroe
podiunrpositie te halen en terug te

brengen naar het Zeven van de mensen in
buurten> op straat ed.

-Met tejater en muziek mensen ondersteunen
en stimuleren in hun s1;r1:jd om meer greep
te krijgen op hun eigen leefsituatie.

Dus anders gezegd:
spelen bij informatiestands van aktiegroepen;
meewerken aan manifestaties; straattheater
over aktuele onderwerpen van N1:jmegen om de
"politiek" dichter bij de mensen te brengen;
onderzoek doen naar Nijmeegse straatkultuur3

30

liedjes en verhalen bundelen en opnieuw
uitgeven; aktie voeren om allerlei
gemeenteZijke beperkingen rond straat
optredens opgeheven te krijgen"
Kl"nkreet krijgt de samenbundeling in ,-'!.e
St. V.A. V. > waarin de groepen wel geheel.
zelfstandig blijven> als volgt gestalte:
- Gemeenschappelijk een aantal voorwaarden

scheppende zaken zoals administratie>
subsidie> vervoer> oefenruimte>
apparatuv~> aanpakken en behartigen.

- De stichting heeft geen eigen geld> al
hoewe l er sv.bsidie-aanvragen de deur ui t
zijn. De inkomsten Van de groepen worden
in de stichtingspot gestort; het geZd
blijft wel van elke groep afzonderlijk.
Maar mocht een groep moei Zijk komen te
zitten dan k~a er via een vastgestelde
verdee Zs Zeutel. vanui t 'de Stichtingspot
bijgesprongen worden.

- Eenmaal per twee weken is er een mede
werkersraad> waarin praktiese zaken zoals
geZd> oefenruimtes> publiciteit> aanschaf
van spul Zen doorgesproken worden. Hierbij
kan heel gericht op specifiek Nijmeegse

·zaken gelet worden.
- Een keer per zes weken is er een thema

avond waarop een groep haar programma
presenteert. Dit wordt dan politiek en
artistiek bediskussieerd. Of een groepJe>
geformeerd uit alle vier groepen3 maakt
een kor-te ael hoe pr'oeluk {;ü:~ hier'voor-.

- Een iemand houdt t.b.v. iedereen de
landeZijke ontwikkelingen in de linkse
kultuur bij> doet naspeuringen> bekijkt
produkties van anderen. Hiermee bZijven
de groepen niet op hun eigen ei zitten
te broeien.

Het adres: St. Verboden de Artiesten te
Voederen> Cantatestraat 79>
6544 VV Nijmegen.

Wi Zlem Coppes.
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Op papier zag het er best leuk uit. De
boze strijdzanger die geen betoging hoe
klein ook mist, Vuile Mong Rosseel, in de
ring tegen de charmezanger van het stille
verdriet, Erik Van Neygen.
Onderwerp: moet muziek nu al dan niet
geëngageerd zijn? Van Neygen kneep ze en
stuurde zijn kat. Mong zag zich diep te
neergeslagen geplaatst tegenover Will Ferdy.
Hij borg beleefdheidshalve zijn strijdbijl
weg. Een verslag over een debat dat er
geen was.

Na de gebruikelijke ekskuses, Van Neygen
zou volop in plaatopnamen zitten, kwam
gelegenheidsmoderator Fred Braeckman met
de vraag op de proppen die öok.ons_op
hart en tong lag. Met de nogal verwarrende
titel, rnuzeik met de vuist of uit het hart,

. krijg je de indruk dat het of het een of
het ander is. Strijdmuziek zou niets met
het hart te maken hebben, en omgekeerd,
liedjes over zon- en maneschijn zouden dus
zeker geen vuist kunnen maken?
Hoewel er door de betrokken parti4en niet
onmiddellijk op ingepikt werd, zou later

duidelijk blijken dat Mong er niet aan
denkt muziek te brengen waar zijn gevoe
lens niet achter staan. Terwijl Ferdy
beoogde dat achter de zoete melodie soms
rake tikken schuilen.
Daarover straks meer.

HET REBELSE LIED: EEN MONOPOLIE VAN LINKS?

Als verdere inleiding schetste Braeckman
de historie van het 'rebelse lied'. Niet
zo simpel, zei hij, want veel teorie bestaat
er niet over dit onderwerp. Het kwam allemaal
op neer dat geêngageerde muziek er altijd
al geweest is maar vooral furore maakte als
er IETS de massa zelf beroerde. Iets, dat
was oorlog en streven naar vrede, sociale
rechtvaardigheid, racisme, de onderdrukking
van de vrouw.
Je kan quasi stellen, vervolgde de BRT-man,
dat links de strijdmuziek monopoliseerde.
Kijk maar naar de verzetsliederen tijdens
de wereldoorlogen, Vian en het anti- mili
taristische Le Déserteur, Dylan die uit
haalde naar Vietnam. Schlagers daarentegen,
dat is het terrein van rechts. Tot daar
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LINKS EN LINKS IS TWEE

echt strijden met de ijzeren vuist, nee,
dat niet.

Braeckman. Voor Mong Rosseel was de weg
geëffend om een drietal opmerkingen te
plaatsen.
V.M.: Ten eerste moeten geëngageerde

nummers tijdens de strijd zelf gezongen
worden. Dat moet. Anders heeft zo'n mu- Het grote woord' links was nog maar eens
ziek niet de minste functie of z:n. Ten gevallen. Mong voelde zich klaarblijkelijk
tweede, als zo'n song door de massa mee- in de wiek geschoten. Bedenkingen dus van
gedreund wordt, is de auteur ervan l,lincl,;.,r een man op wie het etiket 'links' al sinds
belangrijk. Zo'n strijdlied wordt anc~jem. eeuwen dag voor iedereen zo maar aange
De nummers van Bots bv., die worden luidkeels bracht werd. Een ruk aan de zelfklever.
meegebruld, terwijl vandaag de dag nog V.M.:Links en links, dás 2. Weet je dat
weinig jongeren de naam Bots kennen. ik nog maar zo'n vijf jaar gevraagd wordt
't Zelfde geldt voor de Internationale door organisaties van die strekking? Sommige
Nieuwe Scène. De functie van die liederen stekelige onderwerpen werden liever vermeden.
daar draait alles rond. Ten derde, een Zelfs als ik nu optreed zitten ze nog
monopolie van links? Rechts heeft geen met een ei. Kritiek daar zijn ze ste~k in ....
strijdliederen nodig. Die mannen zijn toch op kafé.
aan de macht. Maar dat wil helemaal niet Als wij in onze tenten optraden, los van
zeggen dat rechts er geen heeft. Integendeel.de Volkhuizen, dan hadden we wel kinderen,
Indirekt bevatten heel wat zgn. neutrale maar volwassenen? Geen kat. Verzuiling.
schlagers een uitgesproken reactionaire Ongelofelijk. Wiè inricht, daar draait
boodschap. De Zangeres zonder Naam bv. alles rond. Hoe meer leden, hoe meer be-
verdedigt het 'het ongeboren leven' en langstelling voor een optreden.
is dus anti-abortus. Of die monsterhit Het viel dan al duidelijk op dat een waar
'Eviva Espana', en dat terwijl de heer debat rond de oorspronkelijke titel er van
Franco aan de macht was. Er wordt zowel geen kanten meer in zat. Mong sprak onder-
gelogen als verbloemd in die teksten. houdend over enkele zijner stokpaardjes.
Dus, gaan wij die nummers parodiëren, d.w.z. Ferdy had een alibi dat elke discussie in
wij behouden ne roelonie, maar maken de de kiem smoorde: zijn inderdaad lovens-
woorden waarheidsgetrouw. De Vlaamse Top 10 waardige bekentenis, 12 jaar terug op de
die lepelt burgerlijke ideeën bij de vleet BRT-buis, homofiel te zijn.
in: schimpen naar gastarbeiders of het Als versnapering kreeg het weinig talrijke
in stand houden van de klassieke rollen- publiek een liedje van Ferdy aangeboden.
patronen. Dat is verdorie toch rechts zeker. W.F.: "t Is wel niet echt geëngageerd
Indirekt of niet. Een echt geëngageerd maar bon, als ze hier in de FNAC toch
lied wordt .:·~Ulaakt op basis van de rea- geen enkel album van mij in huis hebben ....
liteit. Ik herhaal het, die bekentenis, dat is mijn
W.F.: Ach ja .' jongeren kennen natuurlijk vorm van engagement.Ik voelde me erna vrijer,

mijn recent repé~toire niet. De radio eerlijker ...het was een soort zelfbevrijding.
werkt trouwens nauwelijks mee. Ze draaien En ik ben ervan overtuigd er andere mensen
alleen maar .-' ,lil ouwe nummers. 't Schrij verkE' een dienst mee bewezen te hebben.
en zo. Maar d~e anonimiteit, dat klopt wel. V.II.: Ik ben meer diegene die luid laat
Ik zong De Stervende van Brel en men dacht toren wat mensen al weten, waar ze in wezen
dat ik het geschreven hadj ik zing waar ik a~ van overtuigd zijn. Naar kleine dorpen
achter sta, wat ik ken uit mijn leven. Ik ga~n is interessant, kwestie van een overdracht
strijd dan ook op mijn manier. Zo ben ik van overtuiging. En alle organisatoren
trouwens toch bekend van homofiel te zijn. zeggen 't zelfde: "Mong, jongen, hier is 't
En met mijn, zeg maar rechts publiek, is moeilijk". W-Vlaanderen, Limburg, overal
zoiets gewaagd, zowel voor mijn privéleven is 't moeilijk. Volgens de inrichters ten-
a~s voor nujn carrière. Ik dring echter minste. Ochote toch, die eenzame linksen
niets op, noch mijn geloof, noch een bepaalde in hun kleine dorpen. En ik moet dan even
opinie. Ik deel wel eens een tik uit, maar de kloof dichten,"dan kunnen we er weer
met de wollen handschoen. Zo zal ik op voor een jaartje tegen". En een jaar later
mijn nieuwe LP bv. zachtjes kritiek spuien is alles bij het oude gebleven. Jaja,'t is
op de paus. Ik engageer me dus wel, maar een harde, lange weg.
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Will Ferdy, in een elegant maatpak gestoken
waarop elke netelige vraag afketste, ver
ontschuldigde zich beleefd. Ook hij had
een plaatopname. Kortom, een gepolijste
entertainer verliet de FNAC, de gemeen
plaatsen onder arm. Mong gniffelde nog iets
over dat hij verdomme op Van Neygen gerekend
had. Or'l af te .cek~nen waarscJ~ijnlijk. Als
slotakkoord op een als debat bedoelde maar
op gekeuvel geëindigde namiddag, een op
merking van Mong Rosseel die konsekwenter
wijze niks met de oorspronkelijke titel
te maken had: " De middenstanders zijn
de enige bevolkingslaag die eisen om
ergens toe verplicht te worden".
Misschien geeft deze uitspraak op de val
reep toch nog aanleiding tot wat gekrakeel?

NIEUWE KLANKEN VOOR DE SOCIALISTISCHE
MAATSCHAPPIJ

Bij gebrek aan enig weerwoord van Will Ferdy, de handschoen. Ik vervals niks. Mijn hart gaat
en wegens zelf aardig op dreef, tatert Mong akkoord met wat ik vertel en zing. Je hebt zo
honderduit. Best gezellig. Over hoe ze als van die linksen die tè veel denken, maar voelen
aktiegroep ontstaan zijn en bij toeval de Ho, maar. Wij, mensen bestaan toch niet uit
formule van het strijdlied op de kop tikten. twee verschillende delen, zeker? Wat is me
Over Zomergem en het aan de lijve ondervinden dat nu. Die intellektuelen. 't is me wat.
van de bekrompen dorpsmentaliteit en de W.F.: 't Is inderdaad nonsens om iets te
tegenkrachten die er hoogtij vierden en vierel maken waarvan je weet, dàt zal het publiek
Over een leraar die zij leven en reputatie wel behagen. Ik sta achter mijn nummers,
ruineerde om een rijksschooltje in dat dorp met hart en geest.
te installeren. En na 10 jaar "dwangarbeid"
komt die school er, en dan is er verdorie
niks alternatiefs,niks progessiefs aan.

V.M.: En ondertussen waren wij volop bezig
de RUG te bezetten. Er was er zelfs één
die naar Cuba had getelefoneerd om Fidel
mee te delen dat hier eindelijk de grote
revolutie losgebarsten was. Een lange weg,
inderdaad. Een tweede muzikale versnapering
komt uit de strijd-LP "Boos Blijven IJ. Het
gekozen nummer, "Fascisme is Moord" van
Wim De Craene, wordt door Mong met veel
bravoure aangekondigd. "Een plaat om uit
volle borst mee te skanderen. Dat is pas
hard nodig."

V.M.: Dan zijn er ook die zo van die heel
ingewikkelde teorieën hebben over geëngageeroe
muziek: die en die klanken zouden uiterst
geschikt zijn voor de opbouw van de Nieuwe
Socialistische Maatschappij. Eisier bv. wel,
maar Beethoven niet want in zijn symfonieën
zit teveel hiërarchie enz. Allez, ik heb
het daar wel moeilijk mee, want bepaalde
teksten van fascisten en socialisten lijken
erg sterk op mekaar. Kom, al te gader vooruit bv:
Het is volgens mij, doodgewoon de kontext
die maakt of een lied al dan niet bijdraagt
tot de strijd. Echte strijdnoten, die be-
staan niet. Op de Boel-staking speelden we
meestal ronduit gezellige deuntjes zonder
strijd-inhoud. Maar de kontext maakte ook
die liedjes geëngageerd. En ook wie het
zingt, bepaalt de kontext. Als Louis Neefs
zaliger zong van 'laat ons een bloem' is
dat op zijn minst dubbelzinnig. Het publiek
slikt toch, of hij dat nu meent of niet.
Ik spaar niemand, 'k zeg het vlakaf. Over
god bv. " Ik ben uitgevonden door dezelfden
die de raketten uitgevonden hebben". Voilà.
W.F.: Elk zijn manier van aanpak. Ik verkies

de zachte tik met de handschoen.
V.M.: Dat is geen kwestie van óf de vuist óf

Uit: De Rode Vaan,febr.83.
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DE LIEDJES VAN TENTAKEL

Maar dit speeljaar werkte Tentakel een eigen
programma ui t met las ti tel: "Biologisch afbreek
baar en licht verteerbaar", een speelse, wat.
groene titel die het lichte karakter van de
vormgeving het programma aanduidt.
De uitwerking ervan op het publiek gaat
echter wel dierer: ironie over ontroering
naar strijdvaardigheid.
Een greep uit de thema's: reklame, stress,
vervuiling, kernenergie, minderen en meer
deren, komputer en werkloosheid, krisis,
kruisraketten, vluchtreacties ...• en een
groep die eindigt in:" , t Is nog altijd
niet te laat."
Dit programma is zodanig uitgewerkt en in
gestudeerd met micro's dat het overal, ook
buiten kan worden gebracht, in de vaak
moeilijke omstandigheden die manifestaties
kennen.
Het is inmiddels opgevoerd voor een zeer
divers publiek van een vernisagepubliek
voor sociaal bewogen foto's tot voor

een jazz-muzikant (Jazzcircel) stakende metaalarbeiders ..... en het
zeer kreatief alle andere slaat aan.

Een lied biedt de mogelijkheid om compact heel
vee1 i deeën mee' te geven. De muziek en vloeiende
woorden scheppen een sfeer en het is aangenaam
voor het publiek ,dat nRar een toneelstuk komt
kijken, dat bepaalde scènes afgewisseld worden
door een aantrekkelijk gebracht lied.
Perry Dijkstra, die Tentakel nu al weer zo'n
10 jaar geleden startte, schrijft graag lie
deren en dat alles heeft ertoe bijgedragen
dat in vrijwel alle stukken van Tentakel een
aantal liedjes voorkomen.
Omdat Tentakel nooit muzikanten life op de
scène heeft kunnen brengen, omwille van de
eeuwige financiële problemen, worden deze
liedjes in een studio opgenomen en op band
geregistreerd.
De laatste jaren heeft Perry in Tars Lootens
een zeer talentvolle pianist,een uitstekend
musicus gevonden. Perry levert de tekst en
de basismelodie en Tars maakt de arrangementen
en voert de muziek op allerlei instrumenten
in de studio uit.
Tars is eigenlijk
maar hij beheerst
genres.
Het resultaat is op zijn zachts gezegd knap.
Het zijn hele subtiele,poëtische,speelse,sterk
geschreven liedjesteksten, die bij de toe
schouwer indringend werken. De muziek is
prachtig en gevarieerd. (geen echt kabaret,
ook geen pop, geen echte jazz,maar een
zeer persoonlijke mengvorm,die erg melodieus
en swingend is) •
In stukken als " De kern van de zaak-show" en
het recente "Bij minderheid van stemmen goed
gekeurd" wordt doorheen de verscheidene songs
één muzikaal thema aangehouden, zodat het .
geheel rijker wordt en toch elk lied op zich
staat.
Al deze liederen werden echter nooit op tekst
gesteld en uitgegeven of verspreid voor zang
groepen.Ze werden ook niet afzonderlijk ge
programmeerd zodat ze één geheel bleven vormen
met de toneelstukken en niet apart in de kijker
of het oor konden komen.
Vanaf dit seizoen heeft Tentakel eindelijk de
energie een fonoplaat te maken en wie weet zit
dat er in de toekomst misschien wel in?
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••
•

Natuurlijk was het in de lekkere jaren
'68 dat het begon.
Wat begon ?
Niet je zingen, maar het besef dat er
wat gaande was in de wereld en dat je
daaraan wat moest doen .•...
met je zingen dan maar.
De eerste bluesgroepen We shall
overcome •..... luidkeels in de megafoon
met Mong nog voor hij Vuile Mong en ....
.. . werd.
Straattoneel en kleine politieke
bandjes met prachtige namen: KABAAL,
TNT, waarin schuchter voor de eerste
keer Brecht/ Eisler of Brecht/ Weill
aan bod kwamen.
Later betere muzikanten.
Een steengoede groep die heel wat
strijd-gedichten op lekkere jazz
arrangementen wist te zetten.
Professionele muzikanten •..•... vaak
niet meer betaalbaar in de krisis.
Wel op grotere feesten ingericht door
vakbonden of goedgesubsidieerde
verenigingen.
Maar wat als de onderbetaalde vormings
sektor een beroep op je doet ?
Er ontstond een solo-programma.
Afwisselend gedichten gesproken en

gezongen.
A Capella.
Alleen op het podium met een mikro.
Of vaak zonder.
Vrouwenstrijd, sindikale strijd, anti-
apartheid, derde wereld .
Zoveel thema's waarvoor je een half uur
of langer plots veel beter de zaal stil
kon krijgen dan via een spreekbeurt.
Waarom niet ?

De gezongen spreekbeurt •...........
inpikkend op het publiek, improviserend
op reakties.
Uitdagend als je zin hebt .....•....
nostalgies als dat je stemming is.
En het loopt als een trein.

Viona Westra, Mastellestraat 45, 3008
Veltem, België, 016-480738.
Prijs: 1000 BF + 7 BF per km. (f 60,
+ f 0,50 per km) (SOLO).
COMBO: 6000 BF + 10 BF per km.
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De vereniging "Kultureel Front" be
staat sinds 1974.
In al die jaren hebben vele ontwik
kelingen in de maatschappij en in de
linkse kultuur plaatsgevonden.
In de beginjaren van het Kultureel Front
was het een bundeling van pakweg 20
gelijkgestemde kultuurgroepen met als
doel de verspreiding en ontwikkeling van
de strijdkultuur.
Hierbij zijn vele aktiviteiten georga
niseerd zoals studie-weekends, publikaties,
manifestaties, akties.
Eind 70-er jaren viel de zaak echter door
een aantal oorzaken stil.
In augustus '81, m.n. door twee vrijge
stelden, ging het landelijk buro weer
draaien. Van oktober '82 tot sept. '83
zitten we met vier vrijgestelden in het
kader van de werkgelegenheidsverruimende
maatregel op het buro.
Dus we zitten goed ?

Nee, linkse kultuur en de ontwikkeling
en verspreiding ervan hoort niet op een
landelijk buro. Linkse kultuur broeit
en groeit in kleine groepjes aktieve
lingen op stedelijk of regionaal nivo,
in samenwerking met hun publiek, hun
doelgroep.
Een landelijk ~uro kan uitsluitend een
steunpunt zijn voor al die kultuurgroepen
die menen lir~2e of politieke kultuur
te maken.

In Kultureel Front Nieuws nr. 5 (dat
eind april '83 zal verschijnen en waarin
vele groepen zich presenteren met hun
repertoire voor het seizoen '83-'84) zal
een adressenlijst van ruim 500 kultuur
groepen opgenomen worden, waarbij je je
van sommige groepen zeker af kunt vragen
of ze "linkse" kultuur brengen.
Waar het nu eigenlijk om gaat is het
volgende: de vereniging "Kultureel Front"
telt momenteel zo'n 130 individuele
leden (mensen uit kultuurgroepen,
kultuurafnemenden en "zomaar" geinteres-
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seerden). Stel dat die 500 groepen
gemiddeld 6 mensen omvatten, dan zijn dat
3000 linkse kultuurmakenden.
Waarom zijn er dan niet meer mensen lid
van het Kultureel Front ?
Moeten we hieruit konkluderen dat zo'n
landelijk buro een overbodige zaak is
geworden, waarvan de vlag de lading
niet meer dekt ?
Of moeten we ons meer verdiepen in de
vraag welke verwantschap (politiek
en artistiek) al die groepen toch met
elkaar en met het buro hebben ?

Deze getalsmatige wanverhouding zou een
zeer negatieve zaak kunnen zijn.

De dagelijkse praktijk van werken bewijst
echter vaak het tegendeel.
In de voorbereidingen en uitvoering van
aktiviteiten zoals de muziektheater
festivals (maart '82 en november '82),
het anti-fascisme-weekend (mei '82),
de strijdmuziekdag (maart '83), hebben
vele leden van betrokken kultuurgroepen
geparticipeerd, belangenloos.
Aan de aktiviteiten namen ook andere
kultuurgroepen deel en weer andere
traden op.
Een voorbeeld., tijdens het mllziekthenr.p.r
festival in november '82 te Groningen
traden zes groepen op; bij de voor
stellingen waren steeds ruim 100
muziektheatermensen betrokken; de 4
workshops kenden een deelname van 85
mensen.
En hoeveel groepen, strijdmuziekgroepen
zijn er niet aanwezig in Alkmaar, en dat
zeker niet alleen vanwege hun eigen
optreden ?
Deze inzet en interesse is natuurlijk
veel essentiëler dan "papieren leden".
En waarom plaatsen 120 kultuurgroepen en
individuele kultuurmakenden in Kultureel
Front Nieuws nr. 4 een (betaald ~)

artikel over zichzelf en hun repertoire ?

Het KP ziet de verspreiding van linkse
kultuur m.n. gestalte krijgen in het
samenstellen en verspreiden van het
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KF Nieuws. Het KF Nieuws vindt zijn weg
naar potentiële uitkopers/ sters, zoals
jongerencentra, buurthuizen, wereld
winkels, vormingscentra, theaters, aktie
groepen, vakbondsafdelingen, politieke
partijen ed.
KF Nieuws nr. 5, dat eind april '83 zal
verschijnen, wordt tevens opgenomen 
als bijlage - in de Vakbondskrant van
het F.N.V.
De Vakbondskrant wordt in een oplage van
70.000 stuks verspreid onder alle kader
leden van de bij de F.N.V. aangesloten
vakbonden.
Tevens worden wij zeer regelmatig om
advies gevraagd door mensen die een bij
eenkomst, een manifestatie, een projekt
of aktie willen organiseren en daarbij
een kultuurgroep van progressieve
signatuur over de ter zake doende
thematiek wil laten funktioneren.
Ten bate hiervan verzamelen en
aktualiseren we adressen en repertoire
gegevens van groepen.

De ontwikkeling van linkse kultuur,
de bundeling van belangen, zien we
gestalte krijgen in het uitgeven van
het Kultureel Front Blad en het
organiseren van ontmoetingen, festivals,
workshops, waarop groepen optreden,
artistieke en politieke diskussies
plaatsvinden.
Het KF Blad is als themablad de laatste
jaren onregelmatig verschenen.
Dit is het gevolg van het ontbreken van
een vaste redaktie-kern.
Daar zijn we nu driftig naar op zoek.
Tevens willen we het KF Blad omtoveren
tot een "algemeen diskussie-kultuurblad
over de dagelijkse praktijk van kultuur
groepen en afnemers van die kultuur".
De frequentie zou dan ook naar 6 à 7
keer per jaar gaan.

Verdere plannen voor aktiviteiten in '83:

- We denken om in het najaar een vervolg
op de Strijdmuziekdag van 13 maart jl.
te organiseren. Een vervolg waar per
muziekgenre diepgaander en kleinschaliger
ontmoeting en uitwisseling zal plaats
vinden.

- Voor en met muziektheatergroepen wordt
gewerkt aan 4 workshops voor de zomer
vakantie en een festival/ uitwisseling
in oktober '83. Ook denken we hierbij

aan een thema-uitgave van het KF Blad.
- Dit voorjaar vinden er reeds enkele

workshops voor vrouwen plaats. Er zal
met vrouwen uit kultuurgroepen bekeken
worden welke verdere aktiviteiten
georganiseerd zullen worden.

- M.b.t. film, dia-series, video ed. heeft
een onderzoek ons geleerd dat de betrok
ken groepen niet direkt happig waren
om een gezamelijke ontmoeting op te
zetten waarbij men elkaar en elkanders
werk kan zien. Wellicht kunnen via een
thema-gerichte uitgave van het KF Blad
diverse inhoudelijke, artistieke en
financië~e ontwikkelingen op dit
terrein in kaart gebracht worden.

- Verder zijn er nog vage gedachten over
een thema-nummer rqnd kindertheater.

- De beel:d~.ttde...kunst (. grafiese· vormgeving
en letteren zijn binnen het KF nog
steeds ondergeschoven kinderen. Wellicht
kunnen we, met behulp van vrijwillige
medewerking, hier meer aandacht aan
besteden.

Verder lopen we al geruime tijd rond met
plannen om de diskussie (die her en der
steeds opduikt) over "Wat is tegenwoordig
linkse kultuur, welke kriteria/ visie
hanteer je hierbij, wat is het bereik en
welke erkenning ondervindt de linkse
kultuur?" eens echt te starten.
Welke mensen zien hier nut in en heb-
ben tijd en zin om in deze richting
aktiviteiten te ontplooien?

Een zeer belangrijke kwestie is de
bezuinigingsdrift in dit land.
We zullen ons hier beperken tot
de bezuinigingen op de kunst en kultuur.
Alle kultuurgroepen zullen dit merken
aan het teruglopen van strukturele
subsidies, projektsubsidies, partiële
subsidies ed.
Maar ook de potentiële afnemers en doel
groepen hebben steeds minder geld om
jullie te kunnen betalen.
Het KF heeft steun verleend aan de
Elfstedentocht van Proloog.
Daarnaast zitten er meer groepen direkt
in de knoei en knoopt zowat elke groep
op de meest geniale (maar individuele)
manieren de eindjes aan elkaar.
Maar op welke manier kunnen we als
linkse kultuurgroepen hier iets tegen
ondernemen ?
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KULTUREEL FRONT NEDERLAND,
Pauwstraat 13 a,
3512 TG Utrecht,
030-317263.

per jaar:
per jaar:
KF Nieuws
per jaar:
per jaar:

f 30,
f 40,
op het

- f 50,-
- f MEER

gewoon lid.
lid-abonnee (abonnee
en KF Blad) .
steunlid-abonnee.
kan niet met al die
platte beurzen ?

Te storten op giro 4050943 van het
Kultureel Front, Utrecht, o.v.v. het
soort lidmaatschap.
En bij ons (Margret, Chris, Yvon, Willem)
kun je altijd terecht voor verdere
informatie en met je eigen plannen
of suggesties.

In het bovenstaande verhaal z~Jn een
aantal gedachten slecht summier weer
gegeven.
In onze plannen willen we graag mensen
van kultuurgroepen en leden van het KF
betrekken: om ze alleen vanuit een
landelijk buro te realiseren (alsof dat
zou lukken :) heeft geen enkele zin
en wijzelf hebben daar ook geen trek ino
Aktiviteiten en diskussies van het KF
hebben alleen betekenis als er een
draagvlak voor is onder de kultuur
groepen.
Dus .•.• kom maar op met je energie,
~9.eeën, tijd en politieke drang !
Het KF krijgt dan weliswaar geld van
Sociale Zaken voor 4 salarissen (tot
eind sept. '83), de burokosten
(telefoon, porti, papier, reiskosten ed.)
moeten betaald worden uit de (geringe)
opbrengst van publikaties en uit het
ledengeld.
Waar wacht je op •••.•• :
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Vanaf '74 bestaat er zowel in Nederland
als in Vlaanderen een afdeling van het
Kultureel Front~ waarbinnen de aange
sloten groepen elkaar steunen~

gezamenlijk standPunten innemen~ akties
plannen en voeren.
Tot nu toe werkte het Kultureel Front
Vlaanderen vooral voor de professionele
{= gesubsidieerde} groepen {subsidie
strijd~ theaterdekreet}; nu maakt het
KP aksentverschuivingen door ten gunste
van de aangesloten amateurgroepen.
De groepen die bij ons aangesloten zijn
voegen zich allemaal kwa inhoud en
werking in de strijd tegen het kapitalisme.
Momenteel zijn er een 50-tal groepen lid
van het KJ' en het is zo dat het niet meer
enkel de toneelgroepen zijn die de boven
toon voeren.
Wij zijn gegroeid tot een organisatie
waarin alle uitingen van politieke
kultuur belangrijk worden geacht~ dus
zowel theater~ als muziek~ grafiek~ film~

tijdschriften~ poppenkast..... komen aan
bod.

Nu ons personeelsbestand in al die jaren
is uitgebreid tot 5 mensen~ kunnen we ons
aktief gaan inzetten voor verschillende
projekten~ waaronder het organiseren van
manifestaties en de gevoelige uitbreiding
van ons dokumentatiecentrum.
Op het ogenblik zijn we net verhuisd naar
een winkelruimte~ waar de uitbouw van
onze aktiviteiten meer kansen krijgt.
De funktie "service- en informatiecentrum"
Voor de leden en het publiek kan hier'beter
worden waargemaakt.
De service naar onze leden is van diverse
aard:
- dokumentatie over aktuele thema's

zoals kernenergie~ racisme~ 3e wereld~

werkloosheid~ kan men hier komen inkijken
en lenen @Im de_inhoud van toneelstukken
te staven.

- ook bezitten wij dokumentatie over
klank- en lichtinstallaties.

- hier ~orden kontakten gelegd tussen

aktiegroepen en de verschillende kunst
disciplines. Op het ogenblik is deze
vraag in stijgende lijn~ vermits de
ekonomiese krisis het organiseren van
akties en manifestaties als noodzakelijk
middel tot reageren maakt.

- vorming d.m.v. kursussen.
- en zeker niet te vergeten de vertegen-

woordiging naar de officiële instanties
toe {erkenning~ subsidiëringen}.

Dankzij onze winkelruimte~ die als doku
mentatiecentrvffi dienst doet~ en die dicht
bij het stempellokaal van werklozen is
gelegen~ bieden wij aan het publiek
verschillende diensten aan~ waarvan de
belangrijkste zijn:
- dokumentatie ter inzage en te koop oVer

onze groepen en over politieke kultuur
in het algemeen.

- informatie over komende manifestaties.
om onze aktiviteiten naar buiten toe
bekendheid te geven~ maken wij gebruik
van de Nieuwsbrief~ een 3-maandelijkse
publikatie waarin programma's van
onze groepen bekend gemaakt worden en
informatie over op handen zijnde
aktiviteiten nader gegeven wordt.
Voor meer informatie over de
aktiviteiten en de werking Van het
Kultureel Front Vlaanderen kunt ij

terecht op het volgende adres:
Provinciestraat 118~ 2018
Antwerpen~ 03-2320885.
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IMMIGRANTENMUZIEK

- DE APPOLLONS (Grieks),
Da Costakade 98, 3521 VX Utrecht,
030-948698.

- ANOUAL (Marokkaans),
Ammu, Bemuurde Weerd O.Z. 3,
3514 AN Utrecht, 030-733348.

- CREORO (Surinaamse Kawinamuziek),
Digna Johannaweg 352,
3193 PH Hoogvliet.

- CEYLAN (Turks),
Weesperstraat 37,
1018 ON A'dam, 020-231759.

- TA ISOKARA (Grieks)
Abstederdijk 61, 3582 BB Utrecht,
030-521805.

- PEGASUS (Grieks),
Spinozaplantsoen, 18,
3523 SV Utrecht, 030-937761.

- LOS DE GRANADOS (Spaans),
Tilburg, 013-560645.

- MALLKUS (Boliviaans), 2
Nwe Uilenburgerstraat 10 ,
1011 LP A'dam, 020-268066.

- MUSICA NOVA heeft o.a. de volgende
Latijns-Amerikaanse 'artiesten:

- LOUIS ARAVENA,
- NUMA MORAES,
- NENE CASTELLANO,
- TIERRA DEL FUEGO,

Pauwstraat 13 a,
3512 TG Utrecht, 030--312153.

- MILESTONE UNLIMITED heeft o.a. de
volgende Surinaamse artiesten:

- ALBER EBICILIO (authentiek indiaans),
- AKREMA. (winti) ,
- AFRODISIACA (exper. afro-caribies),
- BULAWAYA (afro-caribies),
- BLACK STRAIGHT MUSIC (salsa, jazz),
- EASY (reggae),
- KASEKO ORCHESTRA , (funky kaseko) ,
- LATIN TOUCH (reggae),
- LOS r-1I!I,EJS (salsa),
- ODONGO AND THE SPIRITS (afro-caribies),
- THE GALLYS (kawina),
- 'I'HE LORD OF THE LORD (reggae),
- THE STEEL ELECTRIC ORCHESTRA (steel),
- VROLIJ~ JEUGD (kaseko),
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Keizersgracht 757,
1017 EA A'dam, 020-223725.

- NAS EL AWEANE (Marokkaans),
Oranjeboomstraat 297,
3071 SP R'dam, 010-865381.

- OULAD EI. HEJRA (Marokkaans),
Vleuterseweg 162,
3532 HN Utrecht, 030-948441.

- APINTI (Surinaams),
Dommerinkdreef 271,
3562 AS Utrecht, 030-617984.

- REDO DRON (Surinaams),
Utrecht, 030-618201.

- SIDE BOU SAID (Tunesies),
Kajakstraat 5,
Alkmaar, 072-615683.

- TURKS-A'DAMS JONGEREN ORKEST,
Vleutenseweg 162,
3532 HN Utrecht, 030-948441.

- WINAWAN (Surinaams),
St. Stephanusstraat 9,
6501 DE Nijmegen, 08894-19311.

- ,VIENTOS DEL PUEBLO (Latijns-Amerikaans),
Gedempte Raamgracht 11 a,
2011 WE Haarlem.

==========================================

INDIVIDUEN

- Gerrit Christiaens,
Vinkenstraat 62,
5961 XD Horst, 04709-4692.

- Jaap van Merwe,
Michel Angelostraat 47.
1077 BS A'dam, 020-713134.

- Cobi Schreyer,
Anslijnstraat 29,
2013 EC Haarlem, 023-325780.

==========================================

POP- EN ROCKGROEPEN

THE ANTS BAND (jazz-rock),
Keizersgracht 757,
1017 EA A'dam, 020-223725.
BUST THE BUBBLE,
Mozartlaan 661,
5011 SR Tilburg, 013-562781.
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- BRAAK,

Mariaplaats 19,
3511 LK Utrecht, 030-311643/ 328082.

- BOTS,
Hortensiastraat 51,
5644 KN Eindhoven, 040-120395.

- BUNDEL,
le Hermersstraat 156,
1054 EK A'dam, 020-163043.

- CHAOS,
Dommelstraat 10,
5611 CK Eindhoven, 040-446685/ 425957.

- DOE MAAR,
Visserslaan 8,
4201 JZ Gorinchem, 01830-30781.

- DRUKWERK,
Singel t/ 0 77,
1012 VE A'dam, 020-259794.

- DE DIJK,
Klokbaai 90, 1506 VK Zaandam,
075-351444 of 020-242794.

- THE EX,
Galgenstraat 4 a,
1013 LT A'dam, 020-278640.

- FLUX,
v. Deysseistraat 13,
5171 EE Kaatsheuvel, 04167-77783.

- HET GOEIE DOEL,
Oude Utrechtse Straatweg 8 a,
3421 GR Oudewater, 030-321705.

- H-GANG,
Driewegenhof 247,
4337 GE Middelburg, 01180-11733.

- JUDY NYLON,
Hasebroekstraat 33,
3532 GK Utrecht, 030-942000.

- DE KOFFIE BAND,
le Kolstraat 9,
8921 NJ Leeuwarden, 058-124038/ 152226.

- NIXE,
Falklanddreef 88,
3563 AJ Utrecht, 030-949270.

- STRESS (jazz-rock),
Postbus 111,
3720 AC De Bilt, 030-790766.

- THE SCENE, 2
v. Swindendwarsstraat 18 ,
1093 XE A'dam, 020-936456.

- SOVIET SEX,
Poststraat 5,
5038 DG Tilburg, 013-355197/ 354411.

- VONK,
Kastelenplein 7,
5653 LL Eindhoven, 040-512603.

==========================================

ZANGKOREN

- ANJV KOOR GRONINGEN,
P. Lamanstraat 11 b,
9724 NS Groningen, 050-136379.

- ACHT EN 'IWINTIG NOVEMBER KOOR,
v. Lith de Jendestraat 26,
3581 GJ Utrecht, 030-319323.

- BREDAAS SOCIALISTIES KOOR,
Dillenburgstraat 111,
4835 EB Breda, 076-655202.

- EEN MEI KOOR,
Beatrixlaan 2,
6706 AX Wageningen, 08370-22380.

- HALF NEGEN KOOR,
Jacob Catsstraat 5,
3521 VD Utrecht, 030-942439.

- KANAILLE ROOD,
Bazaar 5,
7552 KP Hengelo.

- KRISISKOOR, 3
Graadt van Roggenweg 33 ,
3531 AA Utrecht, 030-949215.

- LINKSOM KOOR,
Wilhelminapark 27 e,
35Rl NG Utrecht, 030-516023.

- MERANTAU,
Driewegenhof 247,
4337 GE Middelburg, 01180-11733.

- MORGENROOD CENTRUM KOOR,
Prinsengracht 537,
1016 HS A'dam, 020-229580.

- MORGENROOD KOOR ROTTERDAM,
Stadhoudersweg 153 c,
3039 EK R'dam, 010-669763/ 671464.

- MORGENROOD NOORD KOOR,
Korenbloemstraat 44,
1032 GW A'dam, 020-322765.

- ONAANGEPAST, 2
Nwe Oosterburgerstraat 18 ,
1018 MK A'dam, 020-279450.

- KOOR ONWIJS,
Willem de Zwijgerstraat 4,
3043 VD R'dam, 010-373825.

- KOOR ONTSTEMD,
Riouwstraat 40 a,
9715 BX Groningen, 050-719714.

- SPEKTAKELKOOR,
3e Weteringdwarsstraat 19 a,
1017 TB A'dam, 020-256827.

- SOLIEDAIR,
Tongerlosehoefstraat 22,
5046 NB Tilburg, 013-430424.

- HET VERZETJE,
Gildsstraat 78,
3572 ER Utrecht, 030-730008.
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- DE VOLKSSTEM ,
T. A. Theussinklaan 58 a,
9713 JW Groningen, 050-133783.

- KOOR VOORWAARTS,
Visserstraat 56,
9712 CX Groningen, 050-114598.

- HET VROLIJK VERZETSKOOR,
St. Stephanusstraat 19,
6512 HM Nijmegen, 080-236839.

- VU STRIJDLIEDERENKOOR,
Witte de Withstraat 36 hs,
A'dam, 020-180955.

==========================================

BELGIESE MUZIEKGROEPEN

- ARM MAAR PROPER (fanfare),
Kon. Albertstraat 124,
9330 Dendermonde, 052-218191.

- BRECHT-EISLER KOOR ANTWERPEN,
Walvisstraat 32,
2000 Antwerpen, 03-2352409.

- BRECHT-EISLER KOOR GENT,
Willem Wenemausstraat 20,
9000 Gent, 091-239472.

- BRECHT-EISLER KOOR BRUSSEL,
Biekorfstraat 51,
1030 Schaarbeek, 02-2419645.

- ELK ZIJN GEDACHTE (fanfare),
St. Joriskaai 8,
9000 Gent, 091-511024.

- FRONTAAL (nederlandstalige pop),
'Regentiestraat 82,
2700 St. Niklaas, 03-7769837.

- LOGOS (avant-garde),
Kongostraat 35,
9000 Gent, 091-238089.

- HEY PASOEP KOOR,
Luchtvaartstraat 51,
2200 Borgerhout, 03-3225600.
KOLLEKTIEF INS,
Hertstraat 7,
2100 Deurne, 03-3251777.
MASEREELKOOR,
L. van Ruusbroekstraat 115,
2000 Antwerpen, 03-2358558.
SCHOKKENTEERES (folk),
Runksterstweg 43,
3500 Hasselt.
STEKELBEES,
Hoge Weg 166,
9000 Gent, 091-511024.
SYMPTOOM (koor),
Reinaertstraat 125,
9000 Gent, 091-275196.
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- TENTAKEL,
Tolstraat 61,
2000 Antwerpen, 03-2378166.

- TIE DRIE (derde wereld) ,
Pretoriastraat 22,
2600 Berchem, 03-3258850.

- VUILE MONG EN DE VIEZE GASTEN,
Rostraat 2,
9930 Zomergem, 091-728245.

- VIONA WESTRA (muziek en poëzie),
Mastellestraat 45,
3008 Veltem-Beisem, 016-480738.

- SPELENDE MENS,
Pretoriastraat 22,
2600 Berchem, 03-2359211.

==========================================

VOLKSMUZIEK

- DOMMELVOLK,
J.van Effenstraat 9 bis,
3511 HH Utrecht, 030-318558.

- JAKKES,
Lipperwerkstraat 145,
7611 CW Enschede, 053-300982.

- LES MISERABLES,
Cooleman Beynenstraat 144,
6521 EZ Nijmegen, 080-238146.

- SOGGY FEW,
v. Alphenstraat 2,

.3581 JB Utrecht, 030-718227/ 731946.
- TRAMNELANT,

Turnstraat 32,
4818 TJ Breda, 076-134182.

- VOLLUK,
St. Anthoniusplein 14,
6511 TR Nijmegen, 080-230252.

========================================~c

VROUWENGROEPEN (POP, KOREN, VOLKSMUZIEK)

- AVERSA (rock),
v. Julsinghastraat 7,
9724 LN Groningen, 050-137750.

- AVERECHTS (koor),
Getij 52,
9732 MS Groningen, 050-418320/ 719658.

- BROADS (jazzy rock) ,
Lange Nieuwstraat 61,
3512 PD Utrecht, 030-317524.

- CANTAREL (volksmuziek),
Rijksstraatweg 7,
6574 AA Ubbergen, 080-281481.

- FEMO (pop),
Folkingstraat 8 a,
9711 ~v Groningen, 050-128133.
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- F. C. GERANIA (rock),
Nieuwe Herengracht 29,
1011 RL R'dam, 010-237215/ 228723.

- HAARBAND (pop),
Velperplein 11,
6811 AG Arnhem, 085-511668/ 456289.

- HOOR HAAR {koor},
Prinsenhof 40,
2641 RP Pijnacker, 01736-5273.

- KRIMPVRIJE VROUWEN {koor},
Lage Gouwe 54,
2801 LH Gouda, 01820-26634.

- LlKE TEE MONDA3 {new-wave},
Harmoniehof 30 ,
1071 CT A'dam, 020-735778.

- MOLLY BOLT BAND {pop},
Noordsingel 171,
3035 EP R'dam, 010-673281.

- DE RENOVERS (pop),
Wolvenstraat 5,
3512 CG Utrecht, 030-314866.

- DE SIRENES (koor),
Haarlemmerstraat 24,
2312 GA Leiden, 071-144782/ 131827.

- TREVlRA 2000 (pop),
Kievitshoek 8,
2317 WS Leiden, 071-216342/ 121761.

- VENDETTA (pop),
Jacob v. Lennepkade 350,
1053 NK A'dam, 020-836598.

- UITSTRIJKJE {strijkensemble},
Lijnbaanstraat 25,
1016 ST A'dam, 020-277342.

- DE VLIEGENDE GRAPEFRUIT {pop},
Stadhouderskade 145,
1074 BB A'dam, 020-727681.

==========================================

ORKESTEN

- AMIKO, 3
De Wittenstraat 54 ,
1052 AC A'dam, 020-865608.

- ALKMAARS STRAATORKEST,
Akkerhoornbloemstraat 12,
1817 CE Alkmaar, 072-156681.

- BICKERS BUURTB~D,

Prinseneiland 3 ,
1013 LL A'dam, 020-267926.

- CSCN ORKEST,
Wijkkanspad 7,
1506 EN Zaandam, 075-163744.

- DEMSIE ORKEST,
Willemstraat 23,
2316 CR Leiden, 071-219637.

- DAMORKEST,
Vrolikstraat 74

3
,

1091 VJ A'dam, 020-658833.
- EIGEN HULP,

Buys Ballotstraat 44,
2563 ZL Den Haag, 070-635385.

- FANFARE ST. JUTTEMIS,
Valkenburgstraat 11,
4365 AB Meliskerke, 01186-2029.

- FANFARE v. d. EEUWIGDURENDE BIJSTAND,
Goirkestraat 141,
5046 GG Tilburg, 013-420897.

- JAN EN ALLEMAN,
v. d. Berghstraat 68,
2522 ZR Den Haag, 070-999834.

- KLADDERADATSCH,
Athlonestraat 8,
6524 BH Nijmegen, 080-221907.

- KLEIN ORKEST,
Ijssellaan 131,
2806 TE Gouda, 01820-25258.

- KOORTS,
Woonark Woesik Zuiderstraat,
2611 RX Delft.

- DE MAATJES,
Bredestraat 28,
6542 SV Nijmegen, 080-785682.

- LOS TOTALLOS , 3
Prinseneiland 3 ,
1013 LL A'dam, 020-267926.

- ROODVONK,
Prinsenstraat 2,
3511 VJ Utrecht, 030-513236.

- DE RODE STEEN,
van Sijsenplaats 3,
9724 NV Groningen, 050-130935.

- DE RODE KAPEL,
Da Costastraat 127,
1053 WS A'dam, 020-839092.

- RAPALJE,
Betuwe 143,
3524 TE Utrecht, 030-893107/ 517110.

- SOCIALISTIES ORKEST,
Thomas de Hoeckstraat 13,
4611 EC Bergen op Zoom, 01640-44578.

- STALO EN KAURAS,
Luybenstraat 46,
Den Bosch, 073-146594/ 08850-13068.

- TERWEILL,
Rijksstraatweg 7,
6574 AA Ubbergen, 080-281481.

- VLOEPSUPER,
Goirkestraat 141,
5046 GG Tilburg, 013-420897.

- DE VOLHARDING,
Postbus 438,
1000 AK A'dam, 020-948187.
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WERKTUIG,
Prins Hendrikstraat 47,
5611 HJ Eindhoven, 040-449143/ 448528.

==========================================

DIVERSEN

- MUSICA NOVA (latijns-amerikaanse
Pauwstraat 13 a,
3512 TG Utrecht, 030-312153.

- ST. POPMUZIEK NEDERLAND,
Postbus 5591,
1007 AN A'dam, 020-682255.

- ROSA (vrouwenmuziekgroepen),
Pauwstraat 13 a,
3512 TG Utrecht, 030-316040.

- WERKGROEP IMPROVISERENDE MUZIEK,
Oranjesingel 42,
6511 Nijmegen, 080-561117.
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groepen) ,
De Wageningse uitgeverij De Uitbuyt, die
in september 1980 in samenwerking met
het landelijk overleg van progressieve
koren en muziekgroepen het Liedboek
van de Strijd uitbracht, heeft plannen
om te komen tot een 2e deel.
Het le deel is nog wel veel gevraagd,
maar begint danig te verouderen en de
roep om een deel 2 wordt dan ook steeds
luider.
Probleem was echter dat het Landelijk
Muziekarchief sinds het uitkomen van het
Liedboek nauwelijks meer was aangevuld.
Vandaar dat nu begonnen is het archief
weer op peil te brengen.
De bedoeling is om over enkele maanden
een redaktie te formeren die een selektie
moet maken uit het archief.
Tevens zullen zoveel mogelijk betrokken
groepen en belangstellenden in de
gelegenheid worden gesteld hun kommentaar
te geven op deel 1, en hun visie op deel 2.
Diegenen die graag willen worden betrokken
bij de totstandkoming van het Liedboek
van de Strijd deel 2 kunnen zich aan
melden bij Uitgeverij De Uitbuyt, of
het Landelijk Muziekarchief.

Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat
koren en groepen liedboeken bestellen
met 35 % boekhandelskorting op de ver
koopsprijs van f 18,50.
Zij mogen deze boeken echter niet met
korting doorverkopen: eventuele winst
is voor de groep.
Tevens zijn bij De Uitbuyt veel
grammofoonplaten met aktie- en strijd
muziek uit alle delen van de wereld
verkrijgbaar, alsmede boeken over
linkse strijdkultuur.
Op aanvraag is een lijst met beschik
bare titels verkrijgbaar.

Boekhandel en Uitgeverij De Uitbuyt,
Churchillweg 1, Postbus 235,
6700 AE Wageningen, 08370-20855.
Kontaktpersoon: Jelle de Gruyter,

08370-17638 (privé).
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DE GOEDE OPLOSSING:

DE ADRESSEN VAN DE LINKSE'BOEKHANDELS IN NEDERLAND:

PORTAAL, Hekelstraat 11,
Alkmaar, 072-126937.

FORT v. SJAKOO, Jodenbreestr. 45,
Amsterdam, 020-258979.

v. GENNEP, Nes 128,
Amsterdam, 020- 247035.

WAL'rER RODNEY, le Laurierdwarsstr. 13,
Amsterdam, 020-235444.

LINKSE BOEKHANDEL, ~een adres,
Bijlmermeer, 020-900608/ 960462.

LINKSE BOEKHANDEL, Zuidsingel 45,
Amersfoort, 033-753666.

DE ROOIE ARNHEMMER, Bovenheekstr. 3,
Arnhem, 085-514831.

VRIJE BOEKHANDEL, St. Catharinapl. 2.
Bergen op Zoom.

DE GEUS, Haagdijk 142,
Breda, 076-223019.

VRIJE BOEKHANDEL, Veemarktstr. 40,
Breda, 076-145491.

WERELDWERKPLAATS, Vrouwenrecht 3,
Delft, 015-142823.

DE OPENBARING, Oud Ambacht 159,
Drachten.

DE MOL, J. v. Lieshoutstraat 12,
Eindhoven, 040-447082.

DE ZWARTE NACHTSCHADE, Walstro 14,
Enschede, 053-306768.

MICHON, Haaksbergerstraat 42,
Enschede, 053-318797.

DE GROTE LEEGTE, Buitenom 216,
Den Haag, 070-806936.

RUWARD, Noordeinde 122,
Den Haag, 070-658755.

SLAGERZICHT, Folkingestraat 10,
Groningen, 050-181238.

AGORA, Zijlstraat 100,
Haarlem, 023-313182.

DEN DUVEL, Vughterstraat 107,
Den Bosch, 073-135107.

MANIFEST, Hoogl. Kerkgracht 4,
Leiden, 071-125691.

ROOD GEBOEKT, Nieuweburen 122a,
Leeuwarden, 058-152632.

DE TRIBUNE, Kapoenstraat 3,
Maastricht, 043-51978.

DE OUDE MOL, v. Broeckhuysenstr. 48,
Nijmegen, 080-221734.

DE KLINKER, Pontanusstraat 20-22,
Nijmegen, 080-229838.

CALLIOPE, H. Geeststraat 23,
Roermond, 04750-17284.

v. GENNEP, Oude Binnenweg 131,
Rotterdam, 010-330592.

RAKETBASIS, P. de Hoochstr. 76,
Rotterdam, 010-256090.

BOEKWERK, Burg. Hoffmanplein 10,
Rotterdam, 010-131170.

KATASTROFE, Putstraat 22,
Sittard, 04490-24803.

VRIJE BOEKHANDEL, Heuvelstr. 139,
Tilburg, 013-435944.

DE ROOIE RAT, Oude Gracht 65,
Utrecht, 030-317189.

ANTARTICA, Dominicanenstr. 6,
Venlo, 077-43938.

ROOD VLAARDINGEN, Weeshuispl. 16,
Vlaardingen, 010-348235.

DE UITBUYT, Churchillweg 1,
Wageningen, 08370-20855.

UTOPIA, nu zonder pand,
Zaandam, 075-283384.

DE BONTE HOND, Diezerstraat 82a,
Zwolle, 05200-20164.

FEIJEN, Honigmanstraat 43,
Heerlen, 045-715074.
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Het in 1~78 opgericht Landelijk Muziek·
archief voor progressieve koren en
muziekgroepen bestaat nog steeds en raakt
de laatste tijd voller en voller.
Dit komt omdat er een oproep is uitge
gaan naar alle groepen om repertoire in
te zenden.
Ofschoon nog lang niet alle groepen
materiaal hebben ingezonden is het
archief sinds enkele maanden uitgebreid
en geaktualiseerd.

Sinds het uitkomen van het Liedboek
van de Strijd (De Uitbuyt 1980) is er
vrijwel geen nieuw werk opgestuurd naar
het Archief.
Tevens zijn er veel nieuwe groepen bij
gekomen die waarschijnlijk niet van het
bestaan van het Archief afweten.
Inmiddels was het Archief sterk verouderd.

Groepen die nog geen gehoor gaven aan de
oproep om muziek in te sturen, of die
nooit een oproep hebben ontvangen,
worden verzocht dit alsnog te doen.
Liefst zowel noten als tekst in zenden
op wit A4-papier, zo mogelijk onder
vermelding van akkoorden, komponist,
auteur, arrangementen, jaar van uitgave,

en zoveel mogelijk interessante
bijzonderheden betreffende het nummer.

Natuurlijk werkt het Archief ook andersom:
groepen die een lied willen hebben over
een bepaald onderwerp (werkloosheid,
kernenergie, vrouwenbeweging, vredes
beweging, anti-fascisme, bevrijdings
strijd enz.) kunnen kontakt opnemen
met het Archief.
Dan wordt bekeken of de gevraagde muziek
aanwezig is.
Het Archief is als volgt te bereiken:
Judica Velerna, Emmapark 1,
6701 CA Wageningen, 08370-17638.
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