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Me. Matieland finaliste Gene-Margaret Hay, Heath r Morgan n 
Louise Kruger. Oi Karnaval T -hemde en byb hor wat op di 
foto te i n is word elk dag in ie Ne I ie loopgang te koop 
aangebied. 
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Die Establishment se monteerband 
"Welcome my on, welcome to the machine" Pink Floyd 

Matie-redaksie 
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u 
te nooi om sake v n belang 
toe te lig. 
'n Voorbeeld hiervan 

w die debat oor die alk 
land-oorlog tu en die am 
ba adeur van Ar entinie 
en Brittanje. Ander pre 
ker wat in die verlede op 
getree het, wa mnr. H r 
man Nickel, dr. All n B - 
. ak en mnr. Piet r-Dirk 
Uys. 
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Die US-Debatsvereni- 

ing wil die weI prekend 
h id en oorredingsvermoe 
van elke potensiele open 
b re prek r te verb ter. 
Verder hied dit sprekers 
die eleentheid om op 0 i- 
Ie geleenth de hul redene 

ring vermoe te toets. 

'n Nuwe ri tin wat die 
Debat vereniging v nja r 
in laan, i u todia. Dit i 
naweeksge prekke waaraan 
tud nteleier n ander ge 
nooide gaste al deeln em. 
nige tud nt kan 'n lid 

van die vereniging word 
deur met 'n lid van die De 
bat b tuur t ka el. 

'n Refer ndum w d ge 
hou indien da r oor '0 pc- 
ifiek k uit prank deur 
die Studcntc-unie gegec 
moet word. 

Die Prim rii/Prim riae- 
ornitee funk ioneer on f 

h nklik van die Stud nte 
n ad. Die komi lee, waar 
v n mnr. Gawie de la Bat 
tan die voor itter is, kr 'ir 
dineer die ktiwiteite van 
die vcr. killcnde koshuise 
n h nteer problcrne wat al 

di 0 hui. c e mentlik 
r ak. 



DIE Konservatorium wat onder andere die Endlersaal en 'n moder 
ne platebiblioteek huisves. 

(uns ka 00 

gewone studente 
val se smaa 

weetple 
die I aap 

TUDENTE trek dikwels 
hul neus op vir enige akti 
witeite wat as "kuns" e 
kla sifi eer word. Op St I 
lenbosch is daar ba ie 
"kunsaktiwiteite" wat in 
die gewone tudent e 
smaak al val. 

Die H.B. Thorn-tenter 
hied 'n spesiale reekskaart 
jie vir tudente a n. Se op 
voer ings, waarva n drie 
KRUIK-produksie is, kan 
vir sleg R 14 bygewoon 
word. 

Die erste opvoering van 
die jaar i Die Vllndervan 
gel' en word van 22 tot 24 
Maart op die pI nke e 
bring. ie tuk i g baseer 
op John owle e bo k, 
The Collector. 
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In 
Deur PIE RE DE VO 

val drie kon erte aan. Stu 
dente word genooi om op 
die a nd van die 12 de Fe 
bruarie hulle piekniek 
mandjie t pak n 'n aand 
van informele jazz in die 
amfiteater by die kon erva 
torium te geniet. 

Op 19 Februarie bied 
Mu icultus aam met die 
dramadepartement 'n ka 
baret met Ca per de Vrie 
in die hoofrol in die H.B 
Thom teater aan. 'n Va 
lcntynse etcn uurkons rt 
word ook op 14 Februarie 
in die Endler aal aange 
hied. 

Die kons ervatorium be- 
kik oor 'n moderne plate 
bibliot ek waar studente 
n mu ick an g an lui ter. 
Die plate kan on lukkig 
nie uit en em word nie. 
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KARNA VAL i pret, dit i 
I w ndig, dit i St II n 
b ch. 
Om 'n filo.ofie e ontl ding 
van karnav I te maak, i 
nie nodi nie. Die do I van 
karnaval is tweeledig. 

er. ten word gcpoog 
om oveel geld a moontlik 
in te amel vir USKOR, 'n 
klinieke organi a ie wat 
hom beyw r vir minderb - 
voorregte in We -Ka p 
land. Dit i ook 'n di n 
aan studente. Dit i 'n tyd 
wann er tud nte k n ont 
span en deelneern. 'n Tyd 
wanne r mens betro ke 
kan raak by die aktiwiteite 
van die universiteit en 'n 
oomblik kan ver e t van' 
die studiedruk wat voorle, 

Die mee te k rnaval e 
beure i tydens di eer te 
d rie maand , hoewel di 
Karnavalkomit e die hele 
jaar bedrywig bly. 8 ie ini- 
iatief', beplanning en har 
d werk word ing it om 
karn val 'n suk es te m k. 

Die karnavalkomit e g - 
bruik die me te van hut 
vakan i tyd om reeling. te 
tref, T-hemd te ontwerp 
en 'n program op te tel. 

okkies is ook dee} van 
karn val. Dit word op 10, 
14 en 15 Februarie in die 
G t gehou. 

'0 chini-work hop vir 
vrou ud nte i ereel vi 
die 1 I en 12 ebruarie. 

Die ven terv r ierin 
van di hui vind op 13 
'cbruarie plaa en d n i 
daar groot jolyt, en daar 
word edans en eb ai. 

Op 14 Februarie wo d 

Die Univer iteit e un -. 
mu eum op di hock van 
Dorp- n Bird tr at bied 
vanaf 25 Februarie 'n uit- 
talling v n die werk v n 
Neville Lewis aan. In 
Mart al d ar ook 'n uit 
stalling van T.O. Honnibal 
te ien wees. 

Die Oude Liberta mfi 
teater bied tot die 8 te F 
bruarie 'n Markte terpro 
duksie van G rtrude Stein 
nd Comp nion an. Jani 

ce Honeyman vertol di 
hoofrol. 

Herrle-hulle i 'n pro 
duksie van KRUI -B llet 
wat op die werk van C.J. 
Langenhoven geba e r i 
en op mu iek v n roko 
fieff d ns word. i bal 
let word van 12 tot IS e 
bruarie by die Oud Liber 
ta teater op evoer. 
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