
DE EERSTE EDITIE VAN 429sx
==========================

Rot op (of was het welkom?) bij deze eerste editie van 429sx, het
meest nutteloze, inhoudsloze en waardeloze tijdschrift wat je toch
wilt hebben. In dit blad trachten we zoo veel mogelijk troep van
internet te plukken en het op die manier beschikbaar te maken voor
hen die geen internet hebben danwel om andere redenen liever alles
op ouderwetse subtropisch regenwoudverslindend papier wil hebben.

WAT WIL 429sx PRECIES?
======================

In de eerste plaatsw willen wij het auteursrecht claimen op de
naam 429sx en op basis hiervan eisen dat artikel 429sx WvS wordt
afgeschaft. Alle huidige discussies over het aanpassen van dit
artikel dienen tevens onmiddelijk te worden gestaakt. De kans van
slagen achten wij bijzonder hoog, getuige het feit dat de
posterijen inmiddels Postbus 429 conform onze eis aaan ons heeft
overgedragen (we hebben zelfs niet met rechtzaken hoeven dreigen).
Verder is de oprichting van dit blad een protest tegen het steeds
meer verdwijnen van tijdschriften op papier (ik noem een Ravage,
De Vrije Socialist, etc.) en zo het ontoegankelijk worden van
alternatief axi-nieuws voor hen die geen toegang tot internet
hebben (om weelke reden dan ook).

HOE KUN JIJ BIJDRAGEN?
======================

* Boycot het internet (of in elk geval voor axi-nieuws)
* Geef de 429sx door als je 'm uit hebt
* Stuur je eigen bijdrage naar:
  429sx
  Postbus 429
  2220AK Katwijk
We publiceren ook non-nieuws, zoals kunstuitingen, poëzie,
liefdesverklaringen, oproepjes, bierrecenties,...

Owja, en we verschijnen onregelmatig,
maar minstens 1 keer per 2 maanden.

voor nooddruft
landelijk:  nog  de  hele  zomer:  Kraaktour.  Zie  www.woonst rijd.org

Burrowhead  (Schotland):  nog  t /m  19  augustus:Vegan  Camp
Schotland.  Zie  www.veggies.org.uk

Veldhoven:  nog  t/m  31  december:  Tentoonstelling  Proefdiervrij.
In  het  Papagaaienopvangcentru m,  Wintelresedijk  52.  Zie

proefdiervrij.nl

en voor overvloed
AMSTERDAM

22  augustus Kid  Blunt  (intense  & original  punk,  Ireland),  Sack'  o
Woes  & the  Tenement  Kids  @ OCCII

7  september Micromusic  @ OCCII
9  september  HEXI Live @ OCCII

EMMEN
Elke  zaterdag  Akoestische  sessie  @ Spoorloos

KATWIJK
15  september  Solo  & Charly  Dee  @ De  Schuit

UTRECHT
18  augustus  Backstabbers,  Vuur,  Grinding  Halt  @ ACU

23  augustus  Impakt  Festival  @ Centraal  Museum
25  augustus  Menfolk,  Rene  SG @ACU

30  augustus  Sick  Terror,  Rupsband  +  1  @ ACU

WOERDEN
19  augustus  Summer  Metal  @ Babylon

2  september  Babypop  @ Babylon


