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Welkom ASH 
Verander 
Affil· 

'n BELANGRIKE besluit oor 
sentrum-affiliasie is op die 

afgelope kongres van die ASB in 
Bloemfontein geneem. Die mosie 
is deur mnr. Daan Mills, gewese 
onderpresident, ingedien na aan 
leiding van 'n memorandum van 
die nuwe president, mnr. Theuns 
Eloff en mnr. Danie Uys, SR-voor 
sitter van RAU. 

Ingevolge die grondwetlike verande 
rings wat nou aangebring word, word 
persone nou lcde van die ASS en nie 
meer studenterade nie. Studente sal 
nou na die verkiesing van hut studente 
rade 'n tyd gegun word om hul name 
op 'n lys aan te bring as blyke van 
distansiering van die ASB. Studcnte 
rade sal dan slegs namens diegene wat 
nie die Iys onderteken het nie, affilieer. 

• 
ELl'SU J1 ICE materialism n 'n gebrek aan verantwoordelik- 
heidsgevoel teenoor hut i gemeenskr p lei tot die emigrasie van 

geneeshere uit Suld-Afrika". , 0 b w r dr. S.W. van der M rw , di 
Minister van Gesondheid, in die jongste uiLgawe van Fungus, blad van 
die tellenbosse medi se studente. 

ANDERSKLEURIGES 
Tydens 'n perskonferensie het mnr. 

Michiel Strauss, die vorige ASB-presi 
dent, gese dat dit ook die toelating van 
anderskleuriges tot die ASB irnpliseer. 

MOSIE 

Die kongres het egter duidelike 
tckcns getoon van 'n onwilligheid om 
"oop universiteite " te aanvaur, alhoe 
wei 'n hcrsiene mosie darcm tocgc 
stem het dat studentc hulle by hul 
ondcrskeie univcrsiteitsbclcidc moe! 
neerle. 

Vollcdige beriggewing oor die kon 
gres verskyn op bladsy 6 en op bl. R 
verskyn Matie-gesprek met Thcuns 
Eloff. 

rs 

huit ' 
, elliot' 

Daar is sekerlik gecn beter '~vse orn die manue terug te verwelkom op 
Stcllenbosch as om die mooic Tanya Fick op ons voorblad te laat 
pryk nic . .. (Si('}1 foto onder aan bladsy.] 

k 

Datums vir 
verkiesing 
bekend 

Nou kom If 
tudente parlem 

'n 
DIE SR-verkiesing vind hierdie 

jaar plaas op 22 Augustus. 
Nominasies word by die SR-kan- KONSEPVOORSTELLE om die probleem rondom SR-aktiwiteite soo politick stimul ring n ianbevelings rakend dl prohl 1I1C oor 
toor ontvang op Dinsdag 8 Augus- verteenwoordiging en skakeling en die vcrkiesing van Sk-Ied die hoof t hied, i tyden dl la: t vcr " drill van di 
tus, tussen 1] hOO en 16hOO. Die implementeringskomitce bespreck en salop 1 Augustus in final vorm gcniet word vir voc rl gging TII1 die 'tudent raad. Die 
tradisionele koshuisbesoeke begin implementeringskomitee is van mening dat hulle nie op die huidige ydstip di uitvo ring van polit ieke timule i ig ho f t omskryf ni . '1\ 
Donderdag 10 Augustus en eindig Konsepvoorstel hieroor maak voorsiening vir di instelling van tw c nuw liggam n Pollti k 1. d P.R )'en 'u Student Parlement (S.P.). 
Maandag 21 Augustus. Die Politiekc Rand sal bestaan uit 

vyf SR-Iede en vyf lcde wat deur die 
S. P. aang wys is. Volgcns mnr. Fit '1 
Kruger kan dit daartoe lei dat "hierdic 
tipe aktiwitcit in noucr kontak met die 
stud nte-unic geskicd, maar ~t~cds in aangcwys word. Ver 'ad 'rill'S kan b 1~ 
sumewerking met, en on~cr I~ldlng V,!l word op skrit tclike verso k v n enl 
die SR", .Dic doel van hierdie Rand IS vyf lede. Die cerst vcrgndering van di 
volgens die konsepvoorstcl w~t opgc- S.P. sal direk na die verkicsin l v: n '11 
t~ek i~, "om. verantwoordlikl.1Cld tc d~a nuwe SR gehou word. Hierd ur word 
vir stllnulen~g en bc~ordenng van :' gepoog om die kontak tu s 'n di SI n 
betrokkenheid van die studentc-unie die studcnte-unic to b hou, Die be 
by problerne va~. die dag in di ~ll~e- . Illite van die, S. P. sal rt r 110 igst n: 
mccn, hctsy polities, stud ntc-politiek a anb v 'lings aan die SR v ioru I'" k n 
of studentch lange." Hut uuksie sal word. 
verdcr die koordlnasic van bespr 'kings- Om die preble III v: n verrc n 'our 
grocpe,. die b paling 'n. uHv,ocring van diging en skuk lin" die hoof tc hi '<I, 
moontlike dcurlopcnde jaarlik: e temas, I V el di impl UI ntcrinu komi! ~ Hill 
studiegrocpe oor nktuele onderwerpe, dat elke SR-lid 'n paar ko hui e v - 
die verspreiding van inligting en die t enwoorrlig \ iurme hy b k md i , 
implcmentering van hul doel by U.S. Die komit bev el verde 'n ond • 
Gcsprek, behels. sock na die SR-vcrkicsingst Is I deu 

di volg md Studenteraad Ian. Arson- 
BEVOEGDIIEID derlike b sinning hieroor is v ""'11. die 

'n Belangrike bevoegdheid van die kornitee n~di Die terrein van die 
P R. sal wecs om gefundeerde bevin- proble m .8 omvattend, Verner vcr 
dinge en uitsprake na die SR tc vcrwys wysigings hieraan gru,ndwctlikc v.( (- 
vir 'n b stissing daaroor. Dit sal slogs lu)dcr~n 'S waarvoor <11 oedk 'UTIll 
aanbevelings we s en nic hindend woes van die stud .ntc-unt ver kry S 1 IlIO 1 
op die SR ni . Dil SR sal weer politic- wor~. ~o icts sal nic voor di k()nl~1 0 
ke vraagstu kke na die P. R. kan verwy v~rklcS,tn.g afgch~n~'1 kuu .:-VUf? '.lIe en 
vir ondersoek 'n aanbcvelings. die J uidigc v erki -smg unasjmcne IS ook 

Die studtlnte-parlemcnt sal bestaau reed: in wcrkin 
uit cen lid per koshuis, cen per be in- Die volledigc kons 'llVOOf. tcllc 0 r ... en net om tc wvs dat 
nende vereniging ell al die lcde van die die Politiekc Raad verskyn op bl, 12. konting. 1'010 vir die dames. 

nt 

GEORGE RAUCH 

Die verkiesingsveldtog word afge 
rond met die sirkus op Maandag 21 
Augustus om 19hOO in die DF Malan 
sentrum. Die stem bus-kornitee fungeer 
onder voorsitterskap van mnr, Johann 
Aspeling met mnr. George Rauch as 
konvenor. Die res van die kornitee 
bestaan nit mej. Riana du Toit, mnre. 
JOhan Conradic, Thcuns Smit, Joubert 
Scott en Gawie Stcyn. 
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e violis maak tellen o 
oorsee 

uiereldruuim 
D I reeds intemasionaal-bekende, briljante, jong Stellenbosse violis, 

Jurgen Schwietering, j op die oomblik weer tuis vir sy jaarlikse 
vakansie. Soos in die verlede, sal hy tyden sy verblyf sewe konserte in 
Suid- Afrika hou. 

ve · ging hied 'n 
p ogram van hoe standaard 

Jur n studcer al die afg lope vyf 
ja r by eli Mekka van kon erv t rium 
in Am rika, naarnlik die Juilli rd 
Scho 1 of Mu ic in New York. 

AMERIKA 

Sy huidige studie b hcls viool en 
die dirig rkuns, By is 'n te rling van 
Dorothy, de lAY en studeer diri 
gc r kun onder Stephen Kolwin. By 
h t r ed y gr adkur. us volto i en i 
tan b ig met nagraad e tudie. Aange 
ien die bcurs waarrne hy aanvan klik 
g . tud er het reed verv It het, (hy het 
beur vir oor. e studie van UNISA, 
SAMRO, Kaap e Drie-E uestigting en 
Nedcrburg ontvang) moet hy nou hom 

If finan ieer en dit do n hy met 
kon crt en optrcde. ot du v r was 
hy e n van die vier kon ertmec t rs van 
die groot Konsertorkes, die b t van 
vier imfonie orkest v n die Juilliard 

[Foto: Edrich: Stellenboscn) Skoal. Die groot eer hct hom ook te 
______________________________________________ beurt gev I om a kons rtmee ter op te 

tree in 'n uitvoering van Ein Helden 
[eben van Richard Strau . (Die werk 
het 'n prominente .olovioot-party.) 

• 
NUWIGHElD 

t van g 
pee " By moes egtcr nou y verbintenis 

met die orkes verbreek aang . ien 'n 
trio, kam rrnu iek-en mble en kon 
ertoptred s al y tyd in be 1 g neem. 

IE Mei-uitgawe van P n I, die digbund I van di A K, ivan 'n vee) hr er gehalte as sy voorgang r. My By tr g reeld op in die kon rte van die Performers' Committee for Twen- 
groot t b swaar teen die vorig uitgawe wa dat daar te veel kort gediggi van te vee} digter geplaa tleth-Century Music. Di gro p W'Jt 

om 'n oordeel van die bydraers e talent mo ntlik te maak. Die fout i nou r gge tel. onder die naam Continuum optree, 
E die geboue van bantoe-administrasie speel hoofsaaklik twintigste eeuse 

bet r g wapen. " mu ick en bestaan uit . e top-musici. 
Jiirg n i ook baie bedrywig met 'n 
bai eienaardige trio waarvan di korn 
bina i . ekcrlik enig in y soort in die 
wereld i! Die trio, Tequila Mocking 
bird, I taan uit 'n viool, vibr oon en 
'n tuba! Aanvanklik war die drie net 
vricnd , maar to ontd k hulle dat die 
unieke kombina ie It I be onder. 
klink. lIul repertorium luit werke soos 
'n Co Ill-trio onate, 'n Haydn-trio, 'n 
Ba h orr Ifuga en 'n Dohnanyi- ere 
nade in. Almal e aanvanklike reaksie 

e g b ure n ntd kking op wa dat hull nie so 'n kombinat ie van 
die dogt rtji uitbeeld. Die kryfster kl nk kan voorstel ni . Op die oornblik 
hct ook duidclik 'n in vir klank en is almal in Amerika gaande oor die 
ritrn cf. "Verby die bakkcry m t die oor pronklik nuwighcid. Ilulle het 
var brod ry ek vinnig. I' r d groat kontrakte gekry by 'n 

plat maat kappy wat di plat wereld 
wyd gaan ver prei. In I· bruarie ond r 
n em hulle w er 'n uitg breid to r n 
tree by twintig univer iteite in Amerika 
op. 

m 

HAMBID Jl~ 

DIE MOORD' AAR 

TOhKOM 

om 'n dulsend [aar, 

I"~ de aan hi rdie plan 

PI,NAA 

ma r o loot pt mberbrand 
'n land wat bulk van brandma r 
be te 

PRO .. AM 

Op Maandag 14 Augustu sal dan 
Tire Oxbow Incident ' wys word, 'n 
politi k film oor 'n "lynching 
incident" in 1943 urn met 'n nuwe 

van plan om vooriopig in Amerika aan 
te bly om y kontakt op te bou met 
di oog op 'n int rna ion le loopbaan 
as kon rtvioli. By me n dat ali 'n 
m n d d e ani n violi in Ne v 
York kan hA, r di re van di wereld 
vir jou oop. By h t oak nog kontakte 
in Europa orndat hy e rs in Wellen 
g tude r het en versk ie . uropese 
to rc ond me m het. By wil ook nog 
in ver kill nd internn ional kompeti- 
i d In m om odo nde y naam te 
maak. 

• RUGKOM 

By wil gter terugkom na Suid 
Afrika en hom hier vestig vanwaar hy 
no teed 'n intcrna ion Ie 1 opbaan 
wil volg, uid-Afrika en vcraI Stellen 
boo ch i trots op 'n mu ikant oos 
Jiirgen. Die Matie wen hom aile terk 
te to vir die to kom 

KONSERH. 

In Suid-Afrika i daar eitlik vir 
hom g en blaa kr n nie. By peel 
van and in Bloemfontein n Sondag op 
'n kon crt vir uitgenooid ga te op die 
plaa Nederburg. In di I konsert al y 
suster Marianne (dwarstluit) en sy 
waer Fric Maarten (tjello) saarn met 
hom optree in 'n program wat uit 
Barokmu iek bestaan. 

Benew n kon ert in Johannes- 
burg, Potchef troorn, Pretoria n in 
K ap t d, pe I Jurgcn volgende Sater 
d ga nd (5 Augustu ) hi r in di Kon 
ervatorium. In Kaap tad el hy or. 
Sondugaand 20 Augustu saam met die 
Kaap t d Stadsorke Saint-Saens sc 
derde vioolkon ert in n-mol. 

In die Stellenbo ch-kon ert word 
hy op die klavier byg taan deur die 
hriljant n ve I ydig coma Fick, 
hekend koorleid t r en piani. te van 
Stellenbo ch, 

PROGRAM 

Hul program i a volg: Die son ate 
vir vi 1 n klavier in v 1 Mozart 
(K.296), di bai bck nd Kreutzer 
onate (Op 47) van B tho n, Bartok 
Rap odi no. 1 vir viool en klavier en 

Nigun uit Three Pictures of Chassidic 
Life van Erne t Bloch. 

B SPR :.KIN • 

Tc oorde I aan di repeti ie wat 
hul vand w ek in di Endl r aal ge 
hou het, b I 0 di I k n rt om ong - 
t wyfeld en van di opwindendste 
kumermusiekprogramme van die jaar te 
wee. PI kb pr king kan by Teaterbe- 
p r ing (Edri h) g do n word. 

(Stud nt : R2) 
LOUIS H YN MAN 

uit film, T. ell tan vall Bbhm, 'n 
Duit r gi ur, Verd r i daar 

The Fireman's Ball van Forman op 
M and g 21 Au 1I tus n Blow-up van 
Antonioni; laa g no md . datum vall 
v rtoning i nog nie v gest I nie. Die 
'jjmv r niging poog ook om in hul 
program vir die tw cd mestcr Idem 
te 1C op die nuwe Duit: 11m, n daar 
.1 o V el 10 ontlik daarvun g y 

rd. 
V rtoning b gin w er 00 voor- 

h en op 6.30 en 8.30 nm. 
Di Wo n dagaandre k word ook 

voortg it: hierdie s mcster is daar 'n 
reeks dokurn ntere films. vertonings 
hier be in op 7.00 11m. n is vir lede n 
nie-led . 



Die Mati 

Opperlnan en 'van 
Digters van Donker en Lig 

DEUR DANIEL HUGO 
DIE opvallendste bydrae in Pen eel van Mei 1978 is die epiese gedig "Di Slang in die Aron k 1 " van 

Etienne van Heerden. In hierdie gedig i daar 'n volgehoue toespeling op die poesic van D.J. 
Opperman. 'n Mens sou in navolging van A.P. Grove van die ontginning van 'n rt n r t ( i 
dokument agter die gedig, 1974, p. 4). Dit kan selfs gesien word as 'n p rodie met 'n eie ern tige rd en 
strekking (d.w.s. sonder die satiriese bedoeling van die tradisionele parodic, soos bv. D.J. Oppe man 
"Met Apologie"). 'n Voorbeeld van so 'n parodie met 'n ernstige aard i Opp rman 'Pand ra" uit II-.",","";'-'-~c.:~ .... ~ ....... 

Dolo se), wat na vorm en inhoud teruggaan op Eugene Marais c" i towenares", (Vg1. St enber, .1., 
Dolos en Denk , 1971, pp. 64-68, waar die term "parodic" in verband m t pp rman e bruik 
word.) 

Opsommcndcrwys sou 'n mens kan 
sc dat "Die Slang in die Aron kelk" 'n 
sametrekking i van die kun tenants 
tema van "Brandaan" (Engel uit die 
Klip), eli in ewikkelde stryd tu en 
go d en kwa d van "Blorn van di 
Baaierd " (Blorn en Baai rd), ornmig 
van die w dcrvaringc v n di hoof 
karukter in "B: Had' van die Gryslr nd" 
(Ncge. ter oor Nineve), en die truktuur 
van "Blorn van di Baai rd " en 
.. S t king op di Suik rplr ntt i " 
(Blom en Baai rd). ,------------.-- 

Van Heerden skep 'n gedig wat 
enig tyd net heg van truktuur i as 
enige van die van Opperman w t as 
ocrteks van "Die Slang in die Aron 
skelk" geno m kan word. Die precede 
wat hy aanwend vir die k p van. 0 'n 
geintcgreerde truktuur,. tern ewe ... eeru 
ooreen met die t gni k van Opper' 
man. Hy . kep kruisv rwy ing (dikw I 
klankmatig gekoppel d.m.v. allitera ie 
en volrym) en maak gebruik van her 
haling met variasie van sake om meer 
duidige . imbole daar te stet. Die b 
Iangriks te . imbol word dan verhef tot 
afdelingstitels (vgl. v ral "St king op 
die Suikerplanta ie"), 

Wat dun i di verskil ttl n 'n 
p rodic en 'n nabootsing ot rpigone 
werk? Die mate van verw rking en 
her. kepping bepaal aun watter kant van 
die skeid lyn 'n h paalde \ rk v I. Di 
maatsta: f is du hocv I van die kun - 
tenaar S' i p r oonlikheid in die 
nuwe kun w rk igbaar i . Pr ie ho 
ve 1 inl: iatief daar van die ontginn nde 
(of parodierendc) kunstenaar moet uit· 
gaan, i. egter 'n moeilike vraag en 
bykan onb .antwoordbaar. 

~ 

~~~~~ 

Ontmo l di 
begaafde rooiwyn 

rOOlwyn Op 

I .. 

'''' -... I ;::lio 
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BY RHODES 

'N TONU:'/_ uit Vrolike hails. V.1.II.r. verskyn Ilcin [Dawid Minnaar), Vrolike Frans (Danny Fourie), 
Mike (M(' Fine} ('II Mabel (SIISal1 'OelZC,.). 

LAMAR CROWSON PIERRE FOURNIER MANUEL ESCORCIO 

GOED 

G" 11 OU nan tr adisic het die Univer iteit vr 11 Stellcnbo ch w 'r ens werk van 
uit li ande gch'llt~ gele ver by K I sta '78. 

Die projck v n die ASS i die Belcher h t ien van di vyl R500 pryse 
grout re stud nte-kun 'fees in die land v rower. J)i~ klein g sci kap be u ande 
en i v njaar vir die eerste keer hoogs uit Ad~1 Marais, Ronni Belcher en 
ukse vol aan ebicd, Kuesta word op Neil lc ROll, hct v .rul vir die prof' - 
kornpet r ndc basis in vyf k tegorii sionelc kwalitcit van hul toncclstuk lor 
g hou nl. in. trumcntaal, sang, kuns n ontv ng. 'n Mens muct op die tuisfront 
twe vir tone I. All Afrikaan: univ r- ook aktief bly n di Matics hoop om 
sit 'He en kolleg sword uitg nooi om 'l riokhoft biunekort in ie g I der t 
d l te ne em teen 'n geringe bedrag p r . icn optrec, 
in krywer, Vanjaar het ius. n 80 n 
100. tudente de lgcnecm, 

HOESTANDAARD 
Uit 'n gespr k met dramastudcnt, 

R mill Belcher, blyk dit dat Kuesta '78 

RSOO PRYS 

vang, 

Rolpr nt Klub 31 Julie 
Skuifie Klub 7 Aug 

Vergader om 6 nm. 

I 

MARLENE ONTV ANG HOE LOF' 
VIR EENBEDRYWE 

VERSKElE instansics, waaronder vyf universiteite (waarvan Stellen- 
bosch een was), het gedurende die afgelope vakansie aan die 

SHARP FESTIVAL OF ARTS in Grahamstad deelgeneem. Marlene 
van Niekerk se twee eenbedrywe, Vrolike Frans en Die duiwel, sy 
helper en die drie Iigte kooie (beide pryswenners op die USAT 
dramafees), is onder regie van Louie Loots opgevoer. 

Die Universiteit van Pretoria het Vervolgens sal ek net konsentreer 
Agter Geslote Deure van J. P. Sartre op die twec Afrikaanse inskrywings 
opgcvoer. U K. het East van Steven aangesien Skyvers en The House of 
Berkoff opgevoer, Rhodes het Skyvers Bemarda Alba nie aandag getrek het 
van Barry Reckord aangcbied en Uni- nie, maar wel baie skerp kritiek van die 
versiteit van Natal hct The House of bcoordclaars, Agter Geslote Deure ('n 
Bcrnarda Alba van Lorca op die pJankc Tukkic produksie) wa: 'n redelike 
gcbring, Die beoordcluars was o.a. Roy paging, alhocwel die interprctasie van 
Sargent, Kevin Atkinson, Leslie Irench, die stuk verkeerd was sodat die 
Frieda la Grange, Robert Mohr en spelers met wanbegrip gespeel het. Die 
Louis van Niekerk, hoofspelcr (Christo) het te strak en 

Kritiek wat teenoor die stukkc uit- leweloos gespeel sodat hy alreeds aan 
gespreek is, het gewissel van die hoog- die begin is wat hy teen die einde is en 
ste lof tot die onsubtielste aftakeling. dus geen karakter-ontwikkeling toon 
Die hclc paneel van beoordelaars, met nie. Die vroulik hoofrol (Estelle) het 
die uitsondering van eon of twee, het goeic stilspcl gelcwer en was oar die 
die regie van East hoog aangeskryf. Die algcmeen oortuigcnd, maar hct nou en 
stuk het 'n definitiewe impak en vitali- dan ge ink in ongeloofwaardige sp 1. 
tcit gehad alhoewel swak artikulasie 
van die mansspelers die spanning tel- STELLENBOSCH 
kens laat daal het. . 

Die lang Shakespaeriaanse verwy- Stellenbosch se. produksie het groat 
sings wat 'n komiese dog ironiserende l~f ontvang. A.I die bcoordela~rs was 
cffek moes gehad het, hct nie daarin dit e ns dat di~ tckste (v~n die twee 
geslaag om die pornografie (wat anders cenbe~rywe) die produksie help d~a 
kan 'n mens dit noem? ) te neutraliseer het, Veral pr~f. Robert Mohr het die 
nic. l-en van die beste en mees onver- hoogste Jof VlT ~ Marl n.e ~e stuk~e ge 
gcetlike tonele wat ck nag op die h~d. Hy h.et gesc dat dit Jammer IS dat 
v rhoog g sicn het, was toe twee die sp.annmgslyn .van. altwee stukke ~o 
spelcrs 'n motorficts en 'n ryer simu- gou die h gtes inskiet. ~Ihoe~el die 
leer; die kragrige motorfiets die sirn- rnceste beoor.delaa.rs v~n Ole D~lwel, sy 
bool van manlike viriliteit en vryheid helper en die dne ligte koo~e g~hou 
waarin die individu hom slegs in 'n het, ~lCt Rob~rt Mohr tog Vr~hke ~'ra~s 
voorstclling uit sy eic veragtelike milieu verkics, Met n paar .~erandcn~gs In die 
kan ruk. Oor die algcrnccn kan gcse tcks voel hy, sal die stuk uitstekend 
word dat die spclcrs mel tc veel sterili- opvoerbaar wces. 
teit spec) sodat die gehoor geen simpa- PUNT VAN 'N DROOM 
tie met hul situasie het nic, 

Die Duiwel ... het dic mecste aan 
dag gctrek. Die helper (Kobus Golden 
huys) het lof ontvang met sy uitstcken 
de vertolking van die rol. Sy sp is so 
waardeer dat Frieda la Grange ( n van 
die b oordclaress ) vir hom I bottel 
sjampanje wil stuur! 'log het dit sorns 
voorgekorn asof sy rcfrein ("vat my 
saam na die paradys Polenys") te be 
wustelik herhaal word maar dit kan 
moontlik te wyte wees aan of 'n 
t kstuele Of 'n regie-font. Louie Loots 
sc interpretasic van die stuk was VOOT 

trcflik. Die stuk het baie duidclik en 
oortuigend tot die gehoor gesprcck. 
Die drie hoere het oortuigcnde spcl 
gclcwer en hulle het mekaar baie goed 
aangevul. I. abella (Elmari Kritzinger) 
het tc strak gespecl sodat haar sensi 
tiewc en aardsliewcndc karaktcr nie 
stork g enocg na vore getree hct nie. 

In Vrolike Fran het veral Dawid 
Minnaar (Hcin) en Nic 'inc (Mike) 
goeie spel gelwcr. Hein was so dreig nd 
gew cs dat nie net Vrolike Frans 
(Danny Fourie) bcdrcig gcvo 1 hct nic, 
maar oak die helc gehoor. Mike (met 'n 
lcmmetji as hangertjie om sy nck) het 
met tyc te vry gespcel, maar het tog 
oortuigcnde b rwegings gehad. Dit het 
voorgekorn a of daar nie gcnocg ge 
bruik g maak i van humor nie (wat die 
ironie verhoog), sodat sekere dele bcte 
kcnisloos gespeel is. Oor die algemecn 
was altwce produksies van 'n hoc ge 
halte en ons wil vir Marlene en Louie 
geluk wens met 'n puik produksie, 

MUSIEK 

'n Goeie musiekprogram is op 
die fee aangcbied. Lamar Crowson, 
Pierre Fournier en Manuel . scorcio 
(toto's elders op bladsy) het gesorg vir 
uitstekcndc luister- (en kyk) genet. 
Wat individuel nommers bctrcf, het 
veral "You are my heart's delight" van 
Lehar soos gesing deur Manuel Escor 
cio, v n die gehoor onmiddellike aan 
hangers van Escorcio gemaak (hy was 
tot onlangs nog 'n lektor in sang aan 
U. S. gcwces). 
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