
KUNST

Zaterdag in Paradiso:

„Lente-offensief”van de popmuziek
Kunst is voor elite,
zolang u dat wilt

(Van onze medewerker)

Komende zaterdag, 21
maart, wordt een drukke
dag voor het Paradiso-
personeel. Die dag is name-
lijk door het Landelijk Pop
Overleg uitgeroepen tot
startpunt van het „Lente-
offensief". Bedoeld om Ne-
derland, het ministerie van
CRM in het bijzonder, van
het bestaan van Pop-
collectieven en hun functie
te doordringen.
Tussen 3 uur 's middags en
3 uur 's nachts treden 18
groepen uit het hele land
op. Ze zijn lid van één van
de dertig collectieven die op
dit moment actief zijn.

Enorme toeloop

Een zo uitgebreid overzicht van
wat voor popmuzieker buiten de
commerciële circuits gemaakt
wordt, krijg je maar zelden op één
dag te zien.
Verder zal er in tal van stalletjes in

Voorafgaande aan de start
van het ~Lente-offensief"
vindt op vrijdag 20 maart in
Paradiso een forumdiscussie
plaats onder het motto:
„Kunst is voor elite, zolang u

formatie zijn over de afzonderlijke
collectieven, en de problemen
waarmee de gemiddeldepopmuzi-
kant zoal te maken heeft. Proble-
men waar de meeste mensen voor-
alsnog geen weet van hebben.
Dat is ook niet zo vreemd. Tot voor
kort waren popmuzikanten nauwe-
lijks georganiseerd en voor de pers
pas interessant als ze een zekere
roem hadden verworven. Tegen de
tijd dat die roem er is zijn de mees-
te problemen waar beginnende
groepen, of groepen, die bewust
niets van commercie willen weten,
mee te maken hebben meestal wel
opgelost.

Aangemoedigd door de (nog be-
perkte) successen van bijvoorbeeld

dat wilt". Aan het forum ne-
men muzikanten, journalis-
ten, vertegenwoordigers van
politieke partijen, disejockeys
en kunstenaars deel. De dis-
cussie start om 20.30 uur.
het Amsterdams Pop Overleg, het
Popcollectief Venlo en het Utrecht-
se U-pop zijn echter steeds meer
Nederlandse popgroepen zich gaan
organiseren in plaatselijke collectie-
ven. Pas toen werd duidelijk om
welke aantallen muzikanten het ei-
genlijk gaat: in Amsterdam om
minstens honderd popgroepen, en
in bijvoorbeeld Deventer hebben
zich in korte tijd 30 groepen aange-
meld bij het pas opgerichte collec-
tief. Na jarenlangals groepjes lasti-
ge individuen door gemeente, rijk
en provincie te zijn genegeerd, be-
ginnen de Nederlandse popmuzi-
kanten een snel groeiende vuist te
maken. Deze moet er voor zorgen
dat bij de overheid op zn minst de
bereidheid ontstaat om serieus te

gaan praten over de positie van de
niet-commerciële popmuziek bin-
nen de hele kunstsector.'Na te gaan
denken over het scheppen van een
aantal basisvoorzieningen voor pop-
muziek, zoals oefenruimtes en po-
dia om op te treden.

HUGO'S PLAN
Mijn idee voor subsidie
gaat ervan uit dat het in
Nederland barst van de
mensen met ideeën en ta-
lent. En dat je ernaar
streeft met het geld, dat je
uitgeeft aan subsidie, de
naam van de Nederlandse
popmuziek internationaal
te vestigen.

Dat betekent dat je Nederland-
se popgroepen in staat stelt
zich zodanig te ontwikkelen
dat ze zich op de internationa-
le platenmarkt van hun buiten-
landse collega's positief onder-
scheiden. Bijvoorbeeld door
verschil in concept en vorm.
Daarvoor moeten de Neder-
landse muzikanten/popgroepen
bevrijd worden van jukvan de
commercie. Dit kan door sa-
menwerking tussen platen-
maatschappijen, muzikanten
en overheid.
Om internationaaleen rol te
kunnen spelen moet er in Ne-
derland een situatie zijn waar-
bij nieuwe groepen en bestaan
de groepen in de gelegenheid
gesteld worden om nieuwe
vormen van pop te ontwikke-
len. Daarbij moet het publiek
in staat zijn om met de nieuwe
vormen kennis te maken.

Subsidie voor pop vind ik al-
leen interessant wanneer de
muziek in zijn geheel een im-
puls krijgt. Er moet dan ook

gezocht worden naar de oplos-
singen voor de problemen
waardoor de Nederlandse pop-
muziek nog steeds in een isole-
ment verkeert: aan de ene kant
de muzikanten die gedwongen
worden om consumptiemuziek
te maken (ze moeten eten) en
aan de andere kant de platen-
maatschappijen die eigenlijk te
weinig geld hebben om op
langere termijn te kunnen den-
ken. Of om bijvoorbeeld bands
effectief in het buitenland te
laten toeren.

* **
De Nederlandse pop heeft
twee grote problemen.
1. Het gebrek aan mogelijkhe-
den voor nieuwe vormen van
pop om tot ontwikkeling te
komen, door middel van repe-
titieruimten, demostudio's en
zalen. En zich te manifesteren
door platenstudio's, tegen lage
kosten, het publiek zelf en ra-
dio en tv.
2. De Nederlandse pop kan
niet doorgroeien naar de bui-
tenlandse markt, Duitsland en
Engeland, door gebrek aan
draagkracht bij de kleine Ne-
derlandse platenmaatschap-
pijen.

Mijn plan:

1. Geef de muzikant een kans
te experimenteren.
In alle twaalf provincie-
hoofdsteden komen professi-
onele oefenruimten. Deze wor-
den daar neergezet met een
(kostenloze) demo-
mogelijkheid.
Een centrale studio in het mid-
den van Nederland krijgt bij-
voorbeeld vijf opnameruimtes
en een videostudio, kosteloos
of tegen geringe vergoeding.
In elke provincie-hoofdstad ,
zetten we een zaal neer waar
groepen het door hun ontwik-
kelde materiaal kunnen uitvoe-
ren. Er komt geen of een mini-
male entree. De groepen die
hun programma in de twaalf
zalen laten horen, kunnen daar
ook hün platen verkopen. Hun
video's blijven voor geïnteres-
seerden in de videotheek te
bezichtigen.
2. Help de platenmaatschap-
pijen een handje.
Platenmaatschappijen die
groepen uit het bovenstaande
nieuwe circuit contracteren
krijgen voor toemees van hun
acts in het buitenland financië-
le steun. Bedragen rond de
30.000 gulden bieden in de
meeste gevallen de uitkomst.

Dit wel in overleg met een op
te richten commissie.
3. Voor het publiek: er moet
een nieuwe radiozender ko-
men: Hilversum zero. Zij
schenkt uitsluitend aandacht
aan de Nederlandse experi-
mentele of nieuwe muziek of
buitenlandse avant garde. De
Nederlandse muziek is bijvoor-
beeld opgenomen in de centra-
le studio of door de mobiele
studio tijdens live-concerten in
de twaalf zalen.
4. Op de tv: er moet met de
daarvoor in aanmerking ko-
mende omroepen onderhan-
deld worden over de mogelijk-
heid van tv-programma's.
5. En een blad: er komt een
nieuw muziek blad, opgezet
door de overheid, maar verder
op commerciële basis.
6. Competitie moet er blijven
En om het competitie-element
erin te houden worden er prij-
zen uitgeloofd aan tien groe-
pen die zich door inzet en ori-
ginaliteit onderscheiden. Die
prijzen worden door een inter-
nationale commissie, bijvoor-
beeld bestaande uit Yoko Ono,
Paul Weller. Brian Eno, Andy
Warhol en Conny Planck, uit
geloofd.

Hugo Sinzheimer

Hugo Sinzheimer

Subsidie voor popmuziek?
Subsidie voor popmuziek?
Heel wat popmuzikanten reageren In

eerste instantie nogal afwijzend op
zon vraag. „Nee hoor, de dood voor
de pop", „dat werkt gelijkschakeling
in de hand, er ontstaat een grijze
massa" en „wie zal dan het geld toe-
wijzen en op wat voor gronden?" zijn
enkele van dit soort reacties.

Daarentegen hebben andere pop-
musici zich georganiseerd om subsi-
die van de overheid af te dwingen.

Ook Hugo Sinzheimer, zanger van
de Meteors, reageerde eerst afwij-
zend. In een later gesprek kwam hij
toch met een plan, waardoor subsidie
kan worden aangewend om de Neder-
landse popmuziek op een hoger (inter-
nationaal) plan te tillen. Best een plan
waar nog veeder over gepraat kan
worden, al was-het alleen maar over
de rol van de platenmaatschappijen.

Wel een plan waardoor jaarlijks bij-
na 2500 popgroepen in goede zalen
kunnen optreden en hun materiaal op

professionele wijze kunnen opnemen.
Bij Hugo Sinzheimers plan staat in ie-
der geval voorop dat een groep, en
dat beoordeelt een deskundige, onaf-
handelijke commissie, zich moet on-
derscheiden door kwaliteit om een
kans te maken. Creativiteit en origi-
naliteit moeten voorop blijven staan.

Het is een bespreekbaar idee.
Hierbij een uiteenzetting van Hugo

Sinzheimer over zijn plan.
8.8.

Aanzet
Het „Lente-offensief', waartoe op
de vorige vergadering van het
Landelijk Pop Overleg werd beslo-
ten, is daarvoor voorlopig een vro-
lijke aanzet, waarmee de collectie-
ven in de eerste plaats laten zien
dat ze bestaan.
Achtereenvolgens treden in het
Amsterdamse Paradiso op:
Dinges (Amersfoort), Black Arrow
(Valkenburg), Splendid Mood
(Krimpen a/d IJssel), Removers
(Utrecht), Lady Lake (Deventer),
Accountants (Nijmegen), Vandat-
tum (Kennemerland), Nota Bene
Band (Leiden), Argyl (Westland),
Rosé Tattoo (Assen), Zelek (Arn-
hem), Heavy Shag (Amsterdam),
The Signals (Eindhoven), Brezneff
(Hengelo), The Pure (Maastricht),
Obsessions (Hoorn), Cihm Vydd
(Schiedam) en Wet Paint (Gronin-
gen).

Peter Clement

Kaderbij eenkomst
Rotterdam

CPN-district Rotterdam organiseert
een kaderbijeenkomst op maandag 23
maart in het Nivongebouw, Dirk Smits-
straat 76, Rotterdam. Aanvang 20.00
uur.
Onderwerp: De verkiezingsactie.
Spreker: Marcus Bakker.
Toegang op vertoon van partijboekje.

Zaterdag 21 maart
Horst
Vlegel de Loevestraat
Spreker: John Geelen

Zondag 22 maart
Tilburg
Sprekers: Marcus Bakker en Irene
Helle
De Harmonie
Optreden van De Veulpoepers

Maandag 23 maart
Lelystad
Spreker: Jan van de Bij
Wold 17-02
Hoofddorp
Spreker: Truus Divendal
Silo
Onderwerp handhaving koop-
kracht.

Dinsdag 24 maart
Groningen
Sprekers: Fré Meis en Mans Bar-
telds
Buurthuis Linnaeusplein

Vrijdag 27 maart
Apeldoorn
Sprekers: Marcus Bakker en Ingrid
Mol
Onderwerp: Tegen de crisispolitiek
en tegen de kernbewapening
Hof van Geelen
Aanvang 19.30 uur

Groningen
Sprekers: Fré Meis en Ina Brouwer
Buurtcentrum Het Dok

Alle vergaderingen — tenzij an-
ders aangegeven — beginnen
om 20.00 uur.

Jerry Spring

Ik geloof dat deze brief rechtvaar-
dig zal worden als ik begin met jullie
te bedanken voor de continue verde-
diging van de minderheden, overal
in het algemeen en in Nederland in
het bijzonder. Het is mij zeer goed
bekend dat jullie niet naar ras. geloof
of politieke overtuiging kijken bij
het verdedigen van ieders recht op
vrijheid en democratie. Nou, in dat
beleid past niet. volgens mij, het
stripverhaal „Jerry Spring" waarin
Mexicanen (slechte of goede) altijd
quasi-apenfiguren worden getekend
en in ieder geval beslist als mindere
van de actieve intelligente Anglo-
Amerikanen.

Weerzinwekkend vind ik de sterk
racistische aflevering in De Waarheid
van zaterdag 14 maart waarin de the-
ma's van „moeheid", „manana", „lui-
heid" etc. nog een keer worden her-
haald. Buiten beschouwing gelaten
of dit wel of niet racistische vooroor-
delen versterkt, kan ik jullie verzeke-
ren dat wij als Latijnen, en donkere
Spanjaarden of Mexicanen, het niet

eens zijn met zulk grof racisme en
zeker niet in onze Waarheid.

Met jullie van harte succes te wen-
sen met de actie voor een nieuwe
pers en nieuw gebouw besluit ik.

Eindhoven Agustin Martin
lid P.C.E. (Comm. Partij van Spanje)

Verkeersinstructie voor kleuters

Op het verkeerskundig stu^centrum van de rijksuniversi' 8

Groningen is een instructiepr.
gramma ontwikkeld om kleutjL
veilig te leren oversteken, "y
programma, dat werd opgeste,
aan de hand van experimen'
op kleuterscholen, zal nog rf"j
ten worden geëvalueerd alvorej
het programma op grote scha,t
kan worden ingevoerd. Er *°',
daarbij dan gedacht aan e.
landelijke invoering van een v*
keerseducatieprogramma.

Drie wetenschappelijk onderZ^kers hebben zich enkele jaren me'
ontwikkeling van dit programma j

zig gehouden. Bij het progra^
wordt uitgegaan van instructie
ouders en door leidsters van kleü'.
scholen. Herhaling blijkt een be^K
rijke rol te spelen bij het weg*",
maken in het verkeer van kinderf,
Bij de leermiddelen werd aanvafl^lijk gebruik gemaakt van traditie"1,
filmmateriaal, waarbij een clown K
kinderen laat zien hoe ze m° a
oversteken. Het blijkt al gauw *\|
dergelijke „leuke" filmpjes hun
voorbijschieten. Filmpjes wa3^reële verkeerssituaties te zien
spreken de kinderen meer aan. "j
gedrag van kinderen in het verK ,
is gedurende bepaalde periode
nauwkeurig bestudeerd. Het lig* ...
ten grondslag aan het nieuwe .
structieprogramma. Er bestoO^
wel onderwijsmethoden voor kU1 ((
ren om hen veilig door het verke*r <
laten gaan, maar die berustten al*e f
op intuitie. Er was geen enkele re"^om aan te nemen, dat die o\i<>L
methoden ook aan zouden slaan, "j
derzoek naar resultaat werd ook
verricht.

Hoe kan een kind hier wegwijs uit worden?

Order voor
booreiland
naar het
buitenland

(Van een onzer verslaggevers)

Omdat de regering weigert off-shore-activiteiten voldoen-
de te steunen is aan enkele Nederlandse scheepswerven een
order ontglipt van 140 miljoen gulden voor de bouw van een
booreiland. Was die steun er wel geweest dan, zo mag men
aannemen, hadden de RDM-werf en Gusto Engineering wérk
voorhanden gehad tot eind 1982.

De RDM-off-shore zit momenteel
met een lege orderportefeuille. De or-
der voor het nieuwe booreiland, af-
komstig van Neddrill, een dochteron-
derneming van de Nedlloydgroep, is
nu uitbesteed aan een Franse werf.

Volgens een woordvoerder van
Neddrill, is de levertijd van deze
werf gunstig waarbij komt dat de
Franse staat de werven in dat land
met flinke subsidies steunt.

Van de zijde van de Industriebond
wees men er op dat al eerder een or-
der voor een booreiland van Neddrill
naar het buitenland is gegaan, in dit
geval Japan.

Openbare
bijeenkomsten
van de CPN

Vrijdag 20 maart
Terneuzen
Spreker Rinus Haks
Onderwerp: progressieve samen-
werking

NIEUWE
AFDELING
CPN
(Van een onzer verslaggevers)

De Hoekse Waard en Goe^l
Overflakkee zijn een partij rij" j

Eén aantal inwoners van dfj
twee Zuidhollandse eilan^hebben besloten zich te organ'5fren ; in een nieuwe afdeling v
de CPN.

Van de mensen die de nieui;
CPN-afdeling vormen hebben j
meesten zich op de een of an^.
wijze ingezet voor de belangen *' j
de bevolking; voor vrede, tei,
kernbewapening, voor loon en W*r
voor uitbreiding van de democrat^.Als afdeling wil men deze acti^1 ~ten ook verder ter hand nei%
Daarbij zullen plaatselijke en re3
onale belangen (denk bijvoorb6,^
aan vervoersproblemen en werkgefgenheid) een belangrijke plaats WfA
men. De nieuwe CPN-afdeling h° 11
zoveel mogelijk vooruitstreve11,;
mensen van de beide eilanden
gaan verenigen.

Wie belangstelling heelt, of inform»'!',/hebben, kan zich wenden tot het secret»*1./sadres: Sia Vogel. Rijksstraatweg 8. Nul*
dorp, tel. 01865-1982.

Terug naar af
v Als reactie op het artikel „Amster-
dam stopt bouw nieuw bedrijf' d.d.
17 maart wil ik het volgende kwijt.

Dat uitgerekend Rik ten Have van

J.
D'66 zich nu zq uitslooft en jj
beetje broodnodige werkgelegen^
voor de bouwvakkers dat nu nol
komt in onze regio tegenhoudt. jf

Enige jarenigeleden bezocht *\,.
vergaderingen o.a. van OBASA c\,
actiegroepen, huurderscomité's %\(
beraden om woningen en werk.?6

genheid in deze regio te behoudel'.jj
Jarenlang hebben hij en zijn PaJ

bij de horizontale verkoop V°j
nooit aan de speculant de vraag K
steld: krijgt de stad een nieuw \(
bouwde of gerenoveerde woniné
rug? ,

Jarenlang heeft hij wel goed H
vonden dat onze huurwoningen jj
de distributie verdwenen, ja nu Zo-niet de huidige slechte Leegstaf^
wet zijn ze content. Terzijde staa'
verhoging van de aardgasprijs. j

Nee Rik, keer terug naar af en tj
de bouwvakker zijn brood. En *j|
bruik je krachten om ons natio^-bezit het aardgas niet in de br^ikasten van de oliemagnaten ter^
te laten komen.

Amsterdam W. de 6^secr. Huurderscomité Amster<^.|

Meer van Lugano
ernstig vervuild

Wetenschapsmensen hebben er *?, J
gewaarschuwd dat het Meer van *Jgano (tussen Italië en ZwitserW $
aan vervuiling ten onder dreié J
gaan. Binnen tien jaar zal het
volkomen dood zijn wanneer er Q\a
goede wetten komen op het lozen *stadsvuil. »

De Zwitserse autoriteiten legge* a
schuld voor de vervuiling bij V&j
Volgens een Zwitsers kantonbesW «
der weigeren de stadsbesturen vallj
Italiaanse plaatsen Lavena en P*j
Tresa wetten uit te vaardigen °stadsriolering.

Diploma

Robert-Paul Moens ontvangt uit
hariden van de voorzitter van de
landelijke vereniging het Oranje
Kruis zijn EHBO-diploma. Hij is
de 200.000edie het eenheidsdiplo-
ma EHBO haakte sinds het certi-
ficaat in 1938 werd ingevoerd.
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