
MANNA 12

VTKalender

12 december - 18 december

Euj VTK’ers!
Die grote ‘12’ na ‘MANNA’ hier-
boven betekent dat de laatste 
lesweek aangebroken is. Daarna is 
de inhaalweek het enige dat ons nog 
scheidt van de anderhalve maand 
afzien. Hoewel er daartussen nog 
wel die twee lichtpuntjes zijn: Kerst 
en Nieuwjaar.
De VTKalender begint er ook al 
wat rustiger uit te zien, al hebben 
we nog wel twee toppers van for-
maat te goed: de ‘Karaoke-for-life’ 

Goliarde en de massacantus!
Voor de acteurs, dansers en muzi-
kanten onder jullie is er ook het 
Show-infomoment, waar iedereen 
die een taak in de Show ambieert 
eens kan komen luisteren wat er 
zoal te doen valt.
Kortom: een week met wat minder  
activiteiten, maar daarom niet 
minder veelbelovend!

Geniet ervan!
Alexander en Bob

ma 12/12 

 19:00   Lopen rond de watersportbaan   Plateau 
 20:00  FRiS vergadering 3    VTK Groen  
 21:00  Karaoke for life    The Porter House

di 13/12 

 19:00  Show infomoment    VTK Groen

woe 14/12 

 19:00  Massacantus    Flanders Expo Hal 3



EXAMENVRAGEN
Tijdens de examenperiode zal er aan VTK-Pi 
een doos staan om je examenvragen in achter 
te laten. Wij zetten deze dan zo snel mogelijk 
op de Studiehulpwebsite. Uit alle inzendingen 
trekken wij 10 winnaars die elk drie bon-
netjes krijgen voor in de Porters! Schrijf er 
dus zeker ook je naam op. Help je medestu-
denten/opvolgers!

SHOW INFOMOMENT
Geloof het of niet, maar deze week legt ons 
script team de laatste hand aan het script van 
de VTK Show 2012! Het gaat ongetwij feld weer 
een spetterende en hilarische show worden! 
Uiteraard hebben we hiervoor echter heel wat 
gemotiveerde Showmedewerkers nodig. Droom 
je al langer van een carrière op het podium 
als acteur of danser of denk je dat jouw hulp 
ervoor kan zorgen dat het decor werkelijk een 
pareltje wordt?! Aarzel dan niet en contacteer 
ons! Op dinsdag 13/12 om 19u is er een klein 
Meet&Greet Show infomoment in VTK Groen, 
waar wij jullie het reilen en zeilen van de Show 
helemaal uit de doeken doen! Jullie zijn van 
harte welkom, tot dan!   

FRIS VERGADERING 3
Onderwijsevaluatie, thesisevaluatie, 
bachelorhervorming, examenroosters, 
stages op studiepunten. Overal zit er 
wel een stuver-vinger in de pap. Wil jij 
ook mee proeven van dat frisse Pla-
teau-ijsje, kom dan zeker af naar de 
FRiS-vergadering.

ANDERE LOCATIE 
TOPCOPY
Op 01/01/12 zal Topcopy in 
de Sint-Pietersnieuwstraat 
zijn deuren sluiten. Als VTK 
lid kan je echter blijven ge-
nieten van je korting, maar 
nu in de Gebroeders Vande-
veldestraat 121, zo’n 500 
van de Plateaustraat. Ook 
is het mogelijk om bestan-
den door te mailen en later 
op te halen.



SHOWMEDEWERKER
Cultuur is op zoek naar gemotiveerde medewerkers 
voor hun allergrootste activiteit, de VTK-show! Ze heb-
ben hulp nodig op 4 vlakken: decor, dans, acteren en 
kostuum. Spreekt 1 van deze jou wel aan, stuur dan 
een mailtje naar cultuur@vtk.ugent. en vermeld waar-
bij je graag zou helpen.

FRIS VERGADERING 3
Onderwijsevaluatie, thesisevaluatie, 
bachelorhervorming, examenroosters, 
stages op studiepunten. Overal zit er 
wel een stuver-vinger in de pap. Wil jij 
ook mee proeven van dat frisse Pla-
teau-ijsje, kom dan zeker af naar de 
FRiS-vergadering.

MASSACANTUS
VTK kan uiteraard niet 
ontbreken op dit studen-
tikoze hoogtepunt van 
het semester! Met een 
massa studenten liedjes 
zingen en bier drinken, 
het leven kan toch mooi 
zijn!

KARAOKE FOR LIFE GOLIARDE
Dit jaar staat het glazen huis van Mu-
sic For Life weer in Gent. Uiteraard 
willen we bij VTK tonen dat we inzit-
ten met onze medemensen, zeker met 
zij die het moeilijk hebben. Maar een 
goed doel helpen kan ook plezant zijn! 
Maandagavond zullen we dus onze tra-
ditionele Karaokegoliarde aanpassen 
naar de Karaoke For Life Goliarde! 
Als je een liedje wil zingen, betaal je 
een halve euro, die recht naar Music 
For Life gaat!

MUSIC FOR LIFE
Ook dit jaar engageert VTK zich voor Music For Life.
Dit jaar is er weer onze Cola For Life-actie: alles in 
de automaat is 10 cent duurder, maar deze opbrengst 
gaat uiteraard naar music for life!
Maar er is meer! Op 15/12 wordt de hal van de pla-
teau volledig omgetoverd tot een heuse kerstmarkt 
(voor VTK Pi), waar je kan genieten van een warme 
chocomelk of andere warme drankjes. Hier wordt 
ook de grote VTK-stripcollectie te koop aangeboden. 
Deze collectie telt veel zeldzame exemplaren, dus 
wees er snel bij!



Naam:........................................ e-mail:....................................................
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FOTO VAN DE WEEK

Jens Van Audekerke 
maakte vorige week een 
VTK boot en wint hier-
mee een monopoly reis-
versie en een Student-in-
Gent mok aangeboden 
door ExxonMobil. Veel 
succes met de laatste su-
doku van dit semester!


