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Toneel

Janice Honeyman  
vat raak in ‘Valsrivier’

Mense sal jou waarskyn-
lik nie kwalik neem as 
jy aanvoer dat Janice 

Honeyman, gevierde regisseur en 
storieverteller, teen dié tyd darem 
al die kruin van haar loopbaan 
bereik het nie. Sy is immers al 71 
jaar oud. Maar Janice onderwerp 
haarself allermins aan die tirannie 
van die ouderdom.

Die musiekblyspel The Colour 
Purple het onlangs onder haar 
leiding ongekende sukses behaal in 
Johannesburg en staan op die punt 
om die wêreld te gaan verower. 
Daarin stel sy onder meer ’n nuwe 
musiekblyspel-ster, Didintle 
Khunou, aan die wêreld voor. Haar 
jaarlikse pantomime by die Johan-
nesburgse Stadskouburg is legen-
daries, verpligte Kerskykstof vir al 
wat kind en grootmens is.

Te oordeel na bogenoemde, 
is Janice nog glad nie gereed om 
voltyds te gaan skilder of kinder-
stories te vertel soos toe sy in die 
jare sewentig die televisietannie 
van Bangalory Time was nie. As sy 
bereid is om nog groot produk sies 
aan te pak, wie is ons om dit van 
die hand te wys? Haar naam ver-
koop genoeg kaartjies dat ’n mens 
waarskynlik kan gelyk breek.

Hoe kry ’n mens haar egter om 
jou versoek te oorweeg? Wel, die 
beste lokaas om vir Janice te vang 
is tekste wat op boeke gegrond 
is, veral ’n goeie roman. Sy het 
’n swak plek vir ’n sterk storielyn 
en uiteenlopende karakters en 
probeer voortdurend uitpluis hoe 
’n mens daardie stories toneel-
matig kan vertel. Dit het die ver-
vaardigers TheatreRocket gepas, 
want hulle wou graag Dominique 
Botha se biografiese trefferroman 
Valsrivier verhoog toe te bring.

Gelukkig het Janice hulle 
entoesiasme gedeel vir dié hart-
seerverhaal oor verslawing en die 
vermorsing van ’n lewe.

Gek oor Afrikaans
Die Fiësta vir Lewensbydrae is 
onlangs aan Janice toegeken. “Weet 
jy wat het ek waardeer?” sê sy. “Dat 
die Afrikaanse mense my bydrae 
erken het. Vandat ek die heel eerste 
dag as ’n professionele speler begin 
werk het, het ek met Afrikaans te 
doen gehad. En dit het regdeur my 
lewe aangehou. MetVatmaar het ek 
byvoorbeeld ook die geleentheid 
gehad om in Afrikaans te werk. 

“Ek is gek oor die veerkragtig-
heid van die taal, sy nuwerwets-
heid, sy jeug, asook die 
onmiddellikheid en varsheid daar-
van, in teenstellng met Engels. Dit 
gaan oor ’n lewende taal. Engels is 
ook ’n lewende taal, maar dit het 
reeds afgeplat.” 

Voor die aanvang van die Woordfees was Marina Griebenow bevoorreg om ’n repetisie by te woon van  
Vals rivier, die aangrypende toneelstuk gegrond op die gelyknamige biografiese roman van Dominique Botha. 
Daar het sy ook die geleentheid gehad om met die regisseur van die stuk, Janice Honeyman, te gesels.

Dis etlike maande later, ’n snik-
hete somersdag op Stellenbosch. 
Saartjie Botha het intussen die 
verwerking van Valsrivier voltooi 
en met ’n teks vorendag gekom wat 
die kern van die boek vasvang en 
geloofwaardige karakters toelaat. 
Veral laasgenoemde is belangrik 
omdat die storie biografies is en 
jy te doen het met bekende mense 
wat nog leef en steeds hulle bydrae 
in die gemeenskap lewer.

Die rolverdeling bevat van die 
voorste name in die Afrikaanse 
toneelbedryf, onder wie Anna-
Mart van der Merwe as Sandra 
Botha, Stian Bam as Andries 
Botha, Tinarie van Wyk Loots as 
Dominique Botha, Wiseman Sit-
hole as die skoolhoof Abel Dlamini 
en Peggy Tunyiswa as sy vrou, 
Mary. Robert Hindley, pas afgestu-
deer aan die Universiteit van Stel-
lenbosch, word aan die diep kant 
ingegooi in die rol van Paul.

Die kreatiewe span is ook aan-
gewys en die Valsrivier-geselskap 
is besig met hulle laaste twee weke 
van repetisie. Wolf Britz sal die 
stel- en beligtingsontwerp behartig 
en Charl-Johan Lingenfelder is 
verantwoordelik vir die klankbaan. 
Aan weerskante van die lang Land-
bousaal in Die Laan probeer twee 
mobiele lugverkoelingseenhede 
vergeefs om die bedompige lug 
om te woel, maar daar kom nie 
verligting nie. 

Janice sal eers later daar wees en 
die verhoogbestuurder sê vir die 
spelers hulle moet solank gereed 
maak om die stuk deur te speel. 

Dit word glo ’n “stumble-through”-
repetisie genoem. Dus is alles nog 
nie naasteby perfek nie, maar dit 
gaan daaroor dat die stuk van voor 
tot agter deurgespeel word ter 
wille daarvan om die woorde en 
bewegings te leer en onthou. “Ja, 
kom ons doen woorde, al Mickey 
Mouse ons dit,” stel Stian voor. 
Almal lag. Die gemoedelikheid 
onder die spelers is tasbaar.

Elke akteur het sy eie ruimte op 
die verhoog waar hulle voortgaan 
met die dinge wat hulle besig 
hou. Voor op die verhoog, in die 
middel, staan ’n kis wat, nes die 
ander, soos ’n Joodse doodskis lyk: 
’n eenvoudige dennehoutkis met 
handvatsels van growwe tou. In die 
verloop van die spel doen hierdie 
kis diens as voertrog, waterbron, 
sitkamerbank en enigiets anders 
waarvoor dit aangewend kan word.

Janice het verduidelik sy wil hê 
elkeen moet hulle eie plek hê waar 
hulle kan aangaan met hulle besig-
heid, maar dat wanneer hulle hulle 
dan by die storie aansluit, kom 
hulle na dié sentrale punt en neem 
van daar deel aan die aksie.

Dis die klein dingetjies...
Wanneer Janice opdaag, gee die 
verhoogbestuurder vinnig vir haar 
notas en die repetisie gaan voort. 
Dis ’n openbaring om haar dop 
te hou.

Die eerste ding wat jou opval, 
is dat sy baie min gesamentlike 
notas gee. Natuurlik is daar sekere 
oorhoofse opdragte, maar ’n mens 
kan sien sy hou daarvan om met 
elke speler individueel te werk.  
Sy het al voorheen met die meeste 
van hulle gewerk en dit maak 
dinge makliker.

Sy hou alles met ’n valkoog 
dop en sien die kleinste dinge-
tjies raak – ’n lap wat skeef hang, 
’n deksel wat nie ordentlik pas 
nie, sulke dinge.

Laatmiddag kom groet Anna-
Mart van der Merwe voor sy huis 
toe gaan. “Ek hou van wat jy doen,” 
sê Janice oor haar karakterisering. 
“Ek hou daarvan dat jy jouself so 
effens isoleer daar agter.” 

Toe hulle vroeër asem geskep 
het, het sy oorgestap na Stian, by 
hom gaan sit en gesels oor wat sy 
ook al van hom verwag.

Met die jong Robert bestee sy 
heelwat tyd en gee vir hom leiding 
oor hoe sy motivering sy spel moet 
dryf. Haar vaardigheid met taal 

en haar tweetaligheid kom handig 
te pas, want sy dwing vir Robert 
amper om dit reël vir reël te her-
haal sodat hy die presiese nuanse 
kan regkry. Wiseman en Peggy 
word ook gehelp met hulle Afri-
kaanse uitspraak. Hulle is ervare 
spelers en hulle teenwoordigheid 
op Rietpan verleen aan die verhaal 
’n outentieke Vrystaatse gevoel.

Nie een van die spelers verlaat 
die verhoog vir lank nie. Terwyl 
’n speler of spelers besig is, is die 
ander by hulle afgebakende plekke. 
Dit is verrassend om te sien hoe 
elke liewe een van hulle die een of 
ander vorm van handwerk doen 
– mans en vroue wat tolletjiebrei, 
hekel en linte deur gaas ryg. Die 
rekwisiete lê oral in elkeen van die 
afgebakende dele, asook voor by 
die sentrale kis waar die gesins- en 
familieaksie plaasvind. Net Paul 
het realistiese rekwisiete, wat hom 
onderskei van die res van die gesin.

Al die brei-, hekel-, borduur- en 
ander handwerk sal klaargemaak 
word in die loop van die repeti-
sies en op die verhoog wees vir 
hulle opvoerings. ’n Mens kan nie 
wag om te sien hoe die wulpse 
gehekelde blomme, die ragfyn 
borduurwerk en ander voorwerpe 
gaan bydra tot die gevoel van die 
produksie nie.

In Valsrivier skep hulle met die 
drade wat bind die tapisserie van 
die lewe waarop elke karakter sy of 
haar merk maak. Net soms is daar 
’n rafel wat dreig om die hele tapis-
serie ontdaan te maak.

Hoe gemaak om dit te keer?

Anna-Mart van der Merwe, Stian Bam, Peggy Tunyiswa, Wiseman Sithole en Tinarie Van Wyk Loots (voor).  Foto: NARDUS ENGELBRECHT
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Valsrivier. Toneel. Adam 
Small-teater (geen onder 12’s). 
9 Maart om 16:30, 10 Maart  
om 20:00 en 11 Maart om  
10:00 en 13:00.

Wat is die bande wat 
gesinne en uitgebreide 
families bind, en wat is 

die toue wat hulle vasknoop, selfs 
al wil hulle nie hê dit moet so wees 
nie? Dít is die verwikkelde vraag 
in hierdie keiharde, deernisvolle 
aanbieding geskoei op Dominique 
Botha se bekroonde roman Valsri-
vier, oor die Bothas van die distrik 
Viljoenskroon in die Noord-Vry-
staat, ’n gesin met wie baie Suid- 
Afrikaners nie onbekend is nie.

Hierdie toneelstuk poog nie om 
’n presiese naprating van die boek 
te wees nie, maar staan op sy eie 
bene, ’n verdere rimpeling in die 
poel. As die boek ’n vertelling of 
afbeelding van die werklikheid is 
(en nie die werklikheid self nie), 
dan is die toneelstuk ’n vertelling 
of afbeelding van die boek, nog 
’n tree en interpretasie verder, en 
terselfdertyd ’n eie organisme.

Onder die stewige regisseurs-
hand van Janice Honeyman kry 
die verhaal vorm, van Andries en 
Sandra Botha se stryd om Paul, 
hulle seun wat deur sy ouma Celia 
as hulle “oudste en mooiste” be- 
stempel word, uit sy malse af- 
waartse spiraal te rig. Maar party 
mense is onvasvangbaar – hulle tol 
vinniger as die res van ons, hulle 
lig skyn te verterend maar verlei-
delik helder, hulle drange is te 
sterk en hulle behoeftes te baldadig 
om beteuel te word deur die kon-
vensies wat die res rig.

In hierdie onthutsend openhar-
tige familiedrama staan die ver-
houdings tussen Paul en sy suster, 
Dominique, hulle ouers, Andries 
en Sandra, en die Dlamini-onder-
wysersegpaar sentraal. Dit wortel 
op distopiese wyse in die temas 
eie aan die klassieke plaasroman – 
oorerwing, magspel, voortsetting, 
familie, behoort (van mens en 

grond, van mens aan grond, van 
grond aan mens) naamgewing, 
generasiekonflik, interpersoonlike 
en staatspolitiek, lojaliteit, verraad, 
liefde, uitdaging, rebellie, manlik-
heid, lewe en dood, begrip en 
onbegrip tussen vader en seun.

Hierin is die verhooginkleding 
rigtend. Kyk na die verskille en 
ooreenkomste tussen die gebruik 
van enersyds tou en andersyds 
band. Kyk na die sirkels – ’n grote 
wat gans die gesin insluit, en 

’n afsonderlike kleintjie binne die 
grote vir Paul – hy wat soos Koki 
in N.P. Van Wyk Louw se Raka 
nooit stil by die pale van die hek 
kon bly nie en sy bruilof in die 
koue duisternis gevier het. Kyk 
na die wyse waarop die bande 
byeenkom, verslap, en eindelik 
ten gronde sal gaan. Kyk na die 
verwewing van die vertellings 
deur vrouehand, wat veel bewaar 
van die stam se herinnerings. En 
kyk na die seën en begrip van al 

daardie Paul Botha-voorvaders 
op die gedrongenheid van hulle 
nasaat, deur die stortreën in 
die slot.

Daarom dan, in hierdie manlik- 
gedefinieerde vertelde leefwêreld, 
dat die vertederendste en somber-
ste tafereel die onbegrypende, 
onvolkome, liefhebbende vader se 
reiniging van sy seun se liggaam is, 
nadat hy gebreek is, en bevuil deur 
iets wat beestelik en magtiger is.

Is jy in hierdie sake ’n ou gieter-

oog soos ek is, moet jy maar voor-
sorg tref.

Dit is ’n rolverdeling sonder 
swak skakels, met sterk vertonings 
deur Wiseman Sithole en Peggy 
Tunyiswa, en met diegene wat die 
lede van die Botha-kerngesin ver-
tolk, spesifiek uitstaande. Hierdie 
akteurs is kennelik met die hand 
gekies vir rolle waar deemoed en 
krag, welwillendheid  en misgis-
sing, wederstrewigheid en omgee 
ineenstrengel – Anna-Mart van 
der Merwe as Sandra, Stian Bam as 
Andries en Tinarie van Wyk Loots 
as Dominique.

Met sulke geseënde spelers 
spreek dit boekdele dat dit die 
jong Robert Hindley is wat die 
stuk moeiteloos domineer, en die 
wentelpunt is, soos die vertelde 
gebeure vereis. Die karakter Paul 
bied ’n wonderlike geleentheid 
om kompleksiteit met natuur-
lik-noodwendige en misleidende 
speelsheid tot veelvlakkige ont-
plooiing te bring, en deurgaans die 
gehoor se empatie en identifisering 
te behou vir ’n innemende, ver-
leidelik briljante karakter se harde, 
vrolik-selfsugtige lewenskeuses en 
die vernietigende invloed daarvan 
op sy geliefdes – ’n karakter, dus, 
wie se handeling en belewings-
omvang ver buite die ervaringsveld 
van die meeste mense val.

’n Kragtige geleentheid, ja, 
met die gevaarlike risiko dat die 
ontluikende akteur kan misluk 
en ewe seker, soos Ikarus, verteer 
kan word as die karakter wat hy 
uitbeeld. Genoegsaam, dan, om 
bondig as bestek te bied: Hier 
gebeur dit nie, want Hindley 
maak  Paul sy eie, en dra die res 
van ’n uitmuntende geselskap 
moeiteloos.

Valsrivier is ’n kragtoer wat jou 
longe en jou harsings uitruk, jou 
emosies loslaat en jou sielsverryk 
anderkant uitspoeg. Gaan kyk dit 
asseblief, as jy mans (of dan vrou) 
genoeg is. – Jan-Jan Joubert

’n Kragtoer wat longe, harsings uitruk

Paul word deur sy pa en suster gebad nadat hy uit die detensiebarakke vrygelaat is.

Broer en suster: Tinarie Van Wyk Loots as Dominique Botha en Robert Hindley as haar broer, Paul. Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

>> Nog ’n resensie op bl. 4.
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Toneel
Valsrivier. Toneel. Adam 
Small-ouditorium. 9 Maart  
om 16:30, 10 Maart om 20:00 
en 11 Maart om 10:00 en 13:00. 

Die regisseur Janice Honey
man, ’n onverbeterlike 
rolverdeling en die aller

beste tegniese talent het Saterdag
aand met die tweede opvoering 
van Valsrivier ons weer herinner 
aan die magiese krag waaroor die 
teater beskik indien dit in die regte 
hande is. Die stuk is ’n verwerking 
van Dominique Botha se treffer
roman Valsrivier wat gegrond is op 
ware gebeure.

Met ’n veteraan se vaardigheid, 
ongetemperde verbeeldingskrag en 
’n diepe empatie neem Honeyman 
en haar span die verhaal van die 
Bothagesin en laat ons besef pre
sies hoe smetterig die wond is wat 
dwelmafhanklikheid op elkeen in 
só ’n gesin laat. Die invloed kan nie 
gemeet word nie, maar soos Domi
nique (Tinarie Van Wyk Loots) 
aanvanklik sê: “ ’n Wond veroor
saak dikwels sy eie simboliese 
versiering. Skilderye en gedigte 
pak saam soos rowe en letselweef
sel om etterende herinneringe. Ek 
weet nou dat alles meer kompleks 
was as wat ek tóé besef het.”

Vir elke karakter word ’n ruimte 
uitgesit met versamel en gebruiks
goed wat hulle deur die repetisie
proses versamel of self gemaak het. 
Elke akteur het oor weke onder 
meer leer tolletjiebrei, borduur en 
handwerk doen. Dié voorwerpe 
duik nou oral op die verhoog op as 
rekwisiete. Bolle wol dien as gans 
en hoendereiers en groen linte wat 
deur gaas gevleg word beeld die 
plant van mielies uit. Die enigste 
karakter met realistiese rekwisiete 
is Paul (Robert Hindley).

Hoewel Botha se outobiografiese 
roman die gebeure in die verlede 
plaas, word dit in die toneelstuk 
uitgebeeld asof dit nou gebeur. Jy is 
dus gelykertyd in die verlede (toe 
alles gebeur het) én in die oom
blik omdat dit is waar die drama, 
toneelmatigheid en impak lê. Jou 
emosies word uiteindelik amper 
verpletter, want die verlies gebeur 
nóú. Jy beleef dit soos ’n slegte acid 
trip waaraan jy niks kan doen nie 
omdat dit klaar in jou gestel is.

’n Mens is ook deurgaans 
bewus daarvan dat die gebeure 

wat voor jou afspeel, met werklike 
mense gebeur het. Die mense wat 
uitgebeeld word – Sandra Botha 
(AnnaMart van der Merwe), 
Andries Botha (Stian Bam), Abel 
Dlamini (Wiseman Sithole) en 
Marty Dlamini (Peggy Tunyiswa) 
– is egter nie noodwendig akkurate 
weergawes van die betrokke 
mense nie. Hulle is immers deur 
’n siftingsproses. Ons leer ken 
Sandra en Andries Botha deur 
hulle dogter Dominique se oë, 
en Dominique self deur die filter 
van haar eie verslawing en ander 
emosionele kwessies.

Paul leer ons ken deur 
Dominique se filter as redder.  
Sy is die een wat altyd agter hom 
skoonmaak en haar ouers teen 
Paul se ergste vergrype probeer 

beskerm, maar sy kan nie die 
buitewêreld beheer nie. Telkens 
kom die oproepe, die een erger as 
die ander: die private skool, die 
weermag, die detensiebarakke, en 
oplaas die oproep waarop almal 
gewag het en wat hulle gesin die 
finale slag toedien.

Hindley is ’n jong akteur wat 
pas afgestudeer het. Hy neem 
die verantwoordelik vir Paul op 
sy skouers en skep ’n karakter 
wat jou terselfdertyd sjarmeer en 
frustreer. Soos met so baie jong 
dwelmgebruikers was Paul Botha 
’n baie intelligente jong man. 
Enkele van sy oorspronklike skry
wes wat in Valsrivier voorgelees 
word, breek jou hart want jy weet 
hy sou so baie kon bereik het as 
sy gees sterker of hy emosioneel 

beter toegerus was. Dis juis die 
“wat as” wat ’n mens rasend laat, 
nes sy ouers en sibbe. In ’n rol wat 
so maklik ’n cliché kon word, ver
dien Hindley ’n klop op die skouer 
vir die balans wat hy handhaaf. 
Met Honeyman aan sy sy was dit 
hopelik ’n makliker reis as wat dit 
andersins sou wees.

Hieroor sê Honeyman: “Saar tjie 
(Botha, wat die teks verwerk het) 
het in ’n stadium vir ons ’n tweede 
konsep gegee. Ons gaan sit toe en 
lees die hele teks en elkeen van 
ons, ook die verhoogbestuur
der, was in trane, want dit is so 
’n ongelooflike roerende verhaal 
oor ’n vermorsing van ’n lewe. Ek 
self het baie vriende wat kinders 
verloor het. Dit is bloot onnatuur
lik. Ouers is nie veronderstel om 

’n kind te begrawe nie.”
Honeyman verduidelik verder: 

“Die ouers is voortdurend onder
hewig aan die dreigement van self
dood. Hulle weet dit kan gebeur. 
Hulle wag vir daardie oproep.” 

Van der Merwe en Bam vaar uit
muntend as Paul se ouers. Dit vind 
in ’n tydvak plaas waarin hulle as 
buitestanders in hulle gemeenskap 
geleef het weens hulle politieke 
oortuigings, maar daardie dinge is 
onbelangrik wanneer hulle hul eie 
onvermoë om hierdie kind te red 
moet konfronteer.

Die toneel waar Andries vir 
Paul bad ná ’n onsuksesvolle self
doodpoging laat jou as gehoorlid 
grawe in jou ervaring van jou eie 
ouers en hul vermoë of onvermoë 
om die emosie van só ’n situasie 
te hanteer. In skrille kontras met 
hierdie teer gebaar staan Andries 
se aandrang op lyfstraf omdat hy 
glo aan die Afrikaner se manier 
van dissipline toepas.

’n Mens sou dink dat Sandra vir 
Paul sagkens sou hanteer omdat hy 
eintlik haar gunsteling was, maar 
sy vind dit onmoontlik om hom sy 
wetteloosheid te vergewe, al is hy 
haar mooiste en slimste kind. Die 
manier waarop sy al hoe stiller en 
meer afstandelik raak, bly jou by 
as gehoorlid en is gevul met onheil 
en verdriet.

Wolf Britz verdien ’n pluimpie 
vir die kreatiewe manier waarop 
hy die stuk belig het. Hy is werklik 
een van ons belowendste jong ont
werpers. CharlJohan Lingenfelder 
beskik op sy beurt oor ’n uitson
derlike talent en weet presies hoe 
om ’n klankbaan te skep wat, in 
omstandighede soos hierdie, die 
klem om jou hart stywer trek tot 
jou oë onwillekeurig begin traan.

Honeyman skilder in haar vrye 
tyd en die genre wat sy aanhang, is 
pointillisme. Elke skildery bestaan 
uit honderde kolletjies van suiwer 
kleur wat een vir een aangebring 
word totdat jy kan terugstaan en 
’n volledige prent sien. Sy volg  
dieselfde benadering met haar 
regie. Kolletjie vir klein kolletjie 
vul sy elke blokkie in tot sy kan 
terugstaan en vir ons as gehoor  
die groter geheel wys.

My probleem was dat ek teen 
daardie tyd al só hard gehuil het 
dat ek nie kon opkyk nie, selfs al 
wou ek. – Marina Griebenouw

Anna-Mart van der Merwe (Sandra) en Robert Hindley (Paul) in Valsrivier. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Swaaibraai. Filmfees. Pulp  
Cinema Neelsie. 9 Maart om 
11:30 en 10 Maart om 16:00.

Dit is die voorstede. Bo lyk alles 
doodgewoon en agtermekaar, 
maar onder klots die branders in 
’n see van stoutigheid en wellus.

’n Jong paartjie se huwelik 
is besig om te roes. Moeg van 
swoeg, sat vir roetine. Onge
siens het hulle ’n metamorfose 
ondergaan en een van die stil en 
woordlose egpare geword wat jy 
partykeer by die Spur sien. Stom
heid hang in die lug. Klikklak 
gaan die eetgerei. Muf, die dae het 
muf geword. Die katel skud ook 

nie soos in die ou dae nie. 
Susan (Cintaine Schutte) werk 

saans laat. Haar man, Lourens 
(Johann Vermaak) staan vroeg 
op om te gaan arbei, dan slaap sy 
nog. Hy voel soos ’n skilpad wat 
in die son op sy rug lê en skop.  
En skop ís daar nog in hom,  
al lê hy op sy rug.

Die belhamel gaan loer wragtig 
na pornografie op sy skootre
kenaar terwyl vroulief laat op 
kantoor is. Meat is meat, and a 
man must eat. Vaagweg hoor hy 
’n sportmotor, maar hy hoor haar 
nie inkom nie. Sy vang hom met 
sy familiekierie.

Uiteraard is dit die kantelpunt. 

“Wat het van ons geword?” vra 
hulle. Hulle dink aan vroeër jare 
toe hulle wyn gedrink het, die 
lewe lig en mooi was, en die seks 
pure waatlemoen: rooi, sappig, 
vars en soet. Dadelik gaan haal 
hy wyn.

Die twee raak té lekkerlyf en 
begin met allerlei wilde idees 
speel. Susan het op ’n Tupper
warepartyjie (waar anders?) van 
’n app gehoor wat SwaaiBraai 
genoem word. Dit is vir swing
ers: Jy bring iets vir die braai en 
daarna kattemaai jy met ’n ander 
maat. Hulle gaan dan ook na so 
’n geselligheid waar die boerewors 
en wortelslaai nie die enigste 

peuselhappies is nie. Meer gaan 
hierdie resensent nie onthul nie, 
maar wat ’n heerlike kortfliek 
van slegs 22 minute. Dit slaag 
daarin om ’n hele verhouding se 
verslapping en heropstanding met 
humor, ironie en ’n skeut onheb
belikheid vas te vang.

Die regie en teks is deur Ger
hard Pretorius, iemand wat gerus 
maar vorentoe kan staan en meer 
sy hand opsteek. Die regie is knap, 
die teks vol slim woordspelings. 
Visueel is die kamerawerk uitste
kend, omdat dit die soms absurde 
atmosfeer van suburbia vergestalt. 

Johann Vermaak het van die 
lewensmoeë Lourens ’n outen

tieke karakter gemaak – been
bleek maar tog sexy. The boy next 
door. Cintaine Schutte stuur vir 
Susan heeltemal op en dié rol pas 
haar soos ’n somertrourok. Sy is 
fleurig, smaakvol, maar met ’n 
tikkie koket. Schutte het inder
daad in haar loopbaan al ’n wye 
register van suksesvolle rolle 
vertolk. Sy kan met die flikker van 
’n wimper ’n hele ander wêreld 
laat oopgaan. 

Ruim tog tyd in om dié gratis 
vertoning by te woon en sien self 
wat voorstedelike Afrikaners doen 
as dinge plesierig raak. Jy sal nooit 
weer ’n piesang op sy skil takseer 
nie. – Herman Lategan

Stoutigheid en wellus in die voorstede...

‘Voortreflik en  
verpletterend’
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HI-TEC.CO.ZA

I N  S T O R E A N D  O N L I N E A P R I L 2 0 2 0
Emma wears the Ladies’ Neva Puffer; Moses wears the Men’s Novara Puffer
HI-TEC Stellenbosch: De Wet Centre, 14 Church Street, Stellenbosch, 7599
(T) 021 886 4063

FREEDOM toFREEDOM to
C R E A T E

Did you know? Hi-Tec puffers are 
proudly made from recycled polyester. 



Woordfees

Belegging in ’n beter wêreld
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Die Toyota US Woordfees is 
mondig en bars uit sy nate, 
met iets vir almal op die pro-
gram, skryf die feesdirekteur, 
Saar tjie Botha. 

In 2000 het die Woordfees 
beskeie begin ná ’n opdrag van 
prof. Andreas van Wyk, des-

tydse rektor van die Universiteit 
van Stellenbosch, aan die departe-
ment van Afrikaans en Nederlands 
om “groter uitstraling” vir Afri-
kaans te bewerkstellig.

Prof. Dorothea van Zyl het die 
taak gekry om die eerste fees met 
die hulp van ’n paar kollegas en 
assistente te reël. Die nooiensfees is 
op 17 en 18 Maart 2000 aangebied, 
losweg gegrond op die Neder-
landse Nag der Poësie, ’n deurnag-
voorleesfees met musiek en visuele 
kuns as a� eiding. Die Nag van 
Passie, soos die eerste fees genoem 
is, was ’n klinkende sukses: al 2 000 
beskikbare kaartjies is verkoop. 

Oor die afgelope 21 jaar het 
die Woordfees van krag tot krag 
gegaan en kon dit, met die uit-
sondering van 2009, nog elke jaar 
regkry om jaar op jaar ’n groei in 
kaartjieverkope te handhaaf. Die 
fees het vier hoofdoelwitte: om 
’n uitnemende platform vir die 
kunste te wees; om nuwe gehore 
en kunstenaars te ontwikkel; om 
meertaligheid in ’n inklusiewe en 
verwelkomende omgewing te be-
vorder; en om gemeenskapsame-
hang op Stellenbosch te bou.

Die WOW (Woorde Open 
Wêrelde)-jaarprojek het in 2003 
uit die Woordfees ontstaan en 

fokus op woordvaardighede, lees, 
geletterdheid en die kunste. Ook 
die Universiteitskoor Stellenbosch 
onder leiding van André van der 
Merwe val onder die Woordfees-
sambreel. Die US Koor is reeds die 
afgelope sewe jaar die nommer-
een-amateurkoor op die gesagheb-
bende Interkultur-wêreldranglys.

Anders as baie ander feeste 
het die Toyota US Woordfees nie 

’n feesterrein of stalletjies nie, 
en dit word ook nie in ’n skool-
vakansie of langnaweek aangebied 
nie. Getrou aan die letterkundige 
ontstaan het ons steeds ’n groot 
skrywers-en-boekeprogram asook 
’n baie sterk diskoersaanbod.

Die program word deesdae in 
16 afdelings aangebied, en spog 
in 2020 met meer as 550 unieke 
aanbiedings. Met herhalings in ag 

genome het feesgangers meer as 
’n duisend items om van te kies – 
van klassieke musiek, jazz en hip 
hop tot dans, � lm, kinderteater, 
toneel, leefstyl en visuele kuns. 
Daar is iets vir almal.

INK is die fees se amptelike 
feeskoerant en verskyn vanjaar die 
sesde keer. Hoewel die Woordfees 
die koerant uitgee en � nansier, 
funksioneer die redaksie outo-

noom en is daar geen inmenging 
in die inhoud en fokus nie. INK 
word by feesvenues in en om Stel-
lenbosch versprei, en Maandag 
9 Maart se uitgawe word in 
Die Burger van 10 Maart gevoeg.

Wonder jy of jy Toyota US 
Woordfees toe moet kom? Blaai 
deur die program en jy sal nie 
twee keer dink nie. ’n Fees gaan 
egter oor meer as net die program-
inhoud. Die Edinburg-kunstefees, 
die moeder van alle feeste, het ont-
staan uit die puin van die Tweede 
Wêreldoorlog, juis om kultuur te 
vier as hoogste uitdrukking van 
die menslike psige. ’n Kunstefees 
bied ’n wonderlike platform om 
anders na die wêreld te kyk. Die 
wêreld van die kunste is ’n sagter 
wêreld. Dis soms konfronterend, 
ja, en dit moet ook so wees, maar 
dis ’n wêreld wat hom bemoei met 
die menslikheid. En uiteindelik 
genade skep vir die menslikheid.

’n Fees se impak word gevoel 
lank nadat  die tente afgeslaan en 
die stoele weggepak is. ’n Fees 
kweek ’n groter bewustheid en 
’n kultuur van sel� esinning binne 
’n gemeenskap. Dit is ’n platform 
vir kritiese uitdrukking en ge-
nuanseerde formulering. Feeste 
bevorder diversiteit en onthul wat 
verswyg is of onsigbaar was. Die 
aanbieding van en meedoening 
aan ’n fees skep ’n geleentheid 
vir burgerlike trots. Dit maak 
gemeenskappe en individue psigies 
gesonder en bevorder kreatiwiteit. 
Die belegging wat in en deur 
’n fees gemaak word, maak die 
wêreld ’n beter plek om in te bly.

Erfurthuis, die enjinkamer van die Toyota US Woordfees. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Haar wenverhaal, “Bitter 
daisies”, wat ’n oorstelpte 
Marie Toerien (73) Vry-

dagaand R30 000 in die sak gebring 
het in die Woordfees se vyfde 
jaarlikse kortverhaalwedstryd, 
“sal hopelik help om ’n ou vloek 
te breek wat ’n Namavrou meer 
as ’n eeu gelede oor ’n plaas naby 
Nieuwoudtville in die Hantam uit-
gespreek het”, het dié oudonderwy-
ser van die Paarl (en ’n broerskind 
van die digter Barend Toerien) by 
die oorhandiging van die pryse in 
die Hofmeyrsaal gesê.

Du Toitskloof-wyne was vir 
’n vierde jaar die borg van die ruim 
prysgeld, wat ook R5 000 insluit vir 
elk van die 24 ander verhale wat 
opgeneem is in vanjaar se bundel,
ouder gewoonte met dieselfde 
titel as die feestema, “Aanhou 
beweeg en geraas maak”, uit die 
Jan Rabie-kortverhaal “Ek het 
jou gemaak”.

Die bundel is saamgestel deur 
die keurpaneel, wat bestaan het 
uit die skrywer Valda Jansen, die 
wenner van vanjaar se Jan Rabie en 
Marjorie Wallace-skrywersbeurs, 
en die manuskripontwikkelaars 
en skryfmentors Suzette Kotzé-
Myburgh en Madri Victor, wat pas 

aangestel is as � ksieredakteur by 
Lapa-uitgewers.

Altesame 267 inskrywings is 
ontvang, het Suzette, wat sedert die 
begin van die projek in 2016 die 
sameroeper van die beoordelaars-
paneel is, in haar oorsig gesê.

“Soos in die verlede is die nuwe 
bundel ’n tydsdokument wat die 
tydsgees ontstellend akkuraat 
weerspieël deurdat feitlik ’n kwart 
van die verhale handel oor die 
mishandeling van vroue. Die 
merkwaardige is egter dat daar in 
hierdie verhale, anders as in die 
regte lewe, ook ’n deeglike afreke-
ning met die oortreders is, wat die 
transformerende krag van � ksie 
opnuut bevestig.”

Gerda Taljaard is by dieselfde 
geleentheid uitgesonder as die 
enigste skrywer van wie ’n verhaal 
in al vyf kortverhaalbundels tot op 
datum opgeneem is.

Karen Meiring van kykNET, 
wat die afgelope drie jaar ook 
’n � lmpryswenner gekies het wat 
dan in ’n kort� lm omskep en by 
die Silwerskermfees vertoon word, 
het aangekondig die kanaal gaan 
vanjaar nie minder nie as vyf sto-
ries kies en gesoute draaiboekskry-
wers vra om dit � lmies te herdink 

as kort- of selfs vollengte � ieks. 
’n Aankondiging hieroor sal teen 
15 April gedoen word.

Die skrywer van die wenverhaal 
het aan INK gesê haar verhaal 
is gegrond op ’n tragiese ware 
gebeurtenis wat plaasgevind het op 
haar pa se plaas by Nieuwoudtville, 
waar sy grootgeword het.

“ ’n Boer het ’n meisie swanger 
gemaak in ’n tyd toe vroue geen 
regte of ’n stem gehad het nie en 
alles is tipies kleindorps onder 
die mat ingevee. Die skuldige het 

nooit aan die pen gery nie en die 
vloek wat oor die plaas en die 
nageslag van die destydse eienaar 
uitgespreek is, het oor die jare tot 
verskeie ongelukkige voorvalle ge-
lei wat reeds die lewe van minstens 
vier mense geëis het.

“Sedertdien het niemand nog 
die guts gehad om uit te praat nie, 
maar die storie pla my al vandat ek 
kan onthou en het dus as ’t ware vir 
my gekies, soos daardie aanhaling 
van Maya Angelou wat sê: ‘� ere is 
no greater agony than bearing an 
untold story inside you’. My hoop 
is dat my storie ‘Bitter daisies’ 
afsluiting en sielerus bring vir Kato 
Danster en haar dogter Katriena 
en die ou vloek só hopelik uitein-
delik gebreek word.”

Marie woon in die Paarl saam 
met haar man, André, en haar 
geliefde Persiese kat, Misha (3), 
en vertel haar pa was ’n perde-
inbreker en -� uisteraar, maar 
nadat haar eie ma dood is toe 
sy maar twee was, is sy deur die 
winkelier op Nieuwoudtville en sy 
vrou aangeneem. “Die winkelier 
het net twee boeke gehad waaruit 
hy altyd vir my voorgelees het: 
Kahlil Gibran se � e Prophet en 
� e Snow Goose deur Paul Galli-

co,” lag sy. En ja, só skryf sy “maar 
nog altyd”. Sy het ’n paar jaar 
gelede 15 Engelse streekverhale 
aan ’n uitgewer voorgelê wat haar 
gevra het om die verhale, waarvan 
die wenverhaal een is, eerder in 
Afrikaans te verwerk.

Met haar prysgeld oorweeg sy 
om ’n kursus te doen oor selfpu-
blikasie en dalk ’n “blou Persiese 
kat, ’n maatjie vir Misha, te kry”.

“Ek dink nie dis genoeg om 
saam my twee dogters, Michelle 
en Andrea, wat albei al 20 jaar in 
Taiwan skoolhou, Bali toe te gaan 
nie, maar dis ook nie die einde van 
die wêreld nie… ag, ek weet nie 
eintlik wat om te sê nie… ek was 
maar nog altyd ’n square peg in a 
round hole, maar ek dink tog met 
hierdie prys ek het nou uiteindelik 
’n bietjie power gekry.”
• Aanhou beweeg en geraas maak
en van die vorige jare se bundels is 
gedurende die fees in die ATKV-
Boeke-Oase op die hoek van Vic-
toria- en Ryneveldstraat te koop. 
• Al die kort� lms wat vir verlede 
jaar se kykNET Silwerskermfees 
ontwikkel is, word gratis by die 
Pulp Cinema Neelsie vertoon – 
sien die feesgids vir besonderhede. 
– Johan van Zyl

Wenverhaal laat ‘ou vloek’ hopelik wyk

KORTVERHALE

Ben Abbott
Nellie Alberts
Christine Barkhuizen-Le Roux
Jeanetta Basson
Emma Bekker
Anri Botha
Frederick J. Botha
Johan de Nysschen
Elmarie Dercksen
Erla-Mari Diedericks
Nelia Engelbrecht
Jaco Fouché
Hendie Grobbelaar
Emile Joubert
Isabel Martinson
Michèle Meyer
Naomi Meyer
Cli�ordene Norton
Adriaan Steyn Hendricks
Gerda Taljaard
Marie Toerien
Santie van der Merwe
Adelle van Wyk
Madeleen Welman
Jelleke Wierenga
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BESPREEK VANDAG NOG ’N TOETSRIT BY WWW.TOYOTA.CO.ZA 

AL DIE  WAARDE

STYL, VEILIGHEID EN SPASIE 

TEEN ’N BEKOSTIGBARE PRYS.
AL DIE  INNOVASIE

REËN-SENSITIEWE RUITVEËRS, 

SNELHEIDSBEHEER, AANSKAKEL KNOPPIE, 

INTELLIGENTE TOEGANGSBEHEER.

MEER KRAGTIGE 1.8-LITER-ENJINS 
DWARSDEUR DIE HELE REEKS.

AL D IE  W E R K V E R R I GT I N G

MODEL VERTOON: Corolla Quest 1.8 Exclusive Handrat
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20 jaar. 20 songs. 2020
Karen Zoid het Sondagaand voor ’n skare van sowat 5 000 haar twee dekades in die  

musiekbedryf gevier saam met die Kaapstadse Filharmoniese Orkes.  Marchelle van Zyl was daar.

Karen het die Zoid-geslag én hulle kinders vermaak met verwerkings saam met die Kaapstadse Filharmoniese Orkes.  Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Dit was net anderkant 
Mariental in Namibië, 
in ’n landskap vol in die 

blom van die bôggerol. Ons was 
op pad Khorixas toe in die noorde 
van die land. Op ’n bult kry ons 
’n verdwaalde sein op die radio. 
“Afrikaners is plesierig, dit kan 
julle raai,” kom dit oor die radio
golwe. “Hulle hou van partytjie en 
dan maak hulle só...”

Dan kom die loeiende kitare. 
Tromme. ’n Gillende sterk stem. 
“Babe, is jy nog lief vir my?!” 

Nóg tromme. Nóg kitare. 
“Ek gaan iemand anders vry!” 

kom die ongeërgde antwoord. Sy 
wag vir niemand nie.

’n Warrelwind het langs die pad 
in die lug opgedwarrel. Ek het my 
verbeel dit is die Federasie van 
Afrikaanse Kultuurvereniginge 
(FAK) se stigterslede wat in hulle 
graf omtol. Ek het laas só gevoel 
toe my nefie my skelm kar toe 
gesleep en my ore vol van Kerk
orrel se “BMW” gegooi het. 

Dit was die geboorte van die 
Zoidgeslag – die postVoëlvry
Afri kaners wat bevry is van die 
vlak graf waarin die Afrikaanse 
musiekbedryf begrawe is. Sy het 
die hamer uitgehaal en die voor
opgestelde idee van hoe ’n “ordent

like” en vrome Afrikaanse meisie 
moet optree, met ’n kitaar op die 
verhoog stukkend geslaan. 

’n Afrikaanse vrou wat rock. Dit 
kan tog nie? Die nasie was geskok, 
opgewonde en deurmekaar. Wat sê 
die kerk van dié “losbandigheid”?

Afwagting in die lug
Nou is dit 20 jaar later. Dis ’n Son
dagaand op Stellenbosch en, heel 
gepas, is daar ’n gewydheid in die 
atmosfeer. Ongeveer 60 mense 
skropskrop op die groot verhoog 
van die Van der Stelsportterrein. 
Instrumente word gestem. Die 
Zoidgehoor van 5 000 is stil, af 
wagtend en ’n bietjie agterdogtig 
– hulle het gekom vir die herden
king van die rocker se 20ste jaar 
in die bedryf en nié ’n simfonie
orkesuitvoering nie. Maar hulle 

weet ook: Geen Zoidvertoning is 
ooit dieselfde nie.  

Brandon Phillips, die dirigent 
van die Kaapstadse Filharmoniese 
Orkes, lig sy arms omhoog soos 
’n prediker wat die seën uitspreek. 
Dit raak stil. Voor die konsert 
het stoele weggewaai en daar het 
selfs ’n bui reën uitgesak. Maar 
nou is die lug skoon, die wind stil 
en die storm verby – die perfekte 
metafoor vir Karen se loopbaan 
en vanaand se konsert. Die drugs 
is nie meer deel van haar lewe 
nie, maar die oranje sons onder
gang spreek van ’n foltering wat 
net mooier skyn ná die stormjare. 
Dalk as gevolg van? 

Die gehoor is ’n konglomorasie 
van verskillende geslagte. Die 
Zoidgeslag, die aanhangers wat 
met haar musiek grootgeword het, 

het nou hulle eie kinders. Dié speel 
sokker en spring op ’n spring
kasteel, terwyl Karen hulle ouers 
en dié se ouers vermaak. 

Die eens rebelse kopskud 
ondersteuningsbrigade is rusti
ger. Van hulle dra nog Dr. Mar
tensskoene, maar het intussen 
’n Fitbit, ’n KWaybaadjie en 
’n ontwerperkroos bygekry. Jy 
kan sien hulle brand om te dans, 
maar daar is stoele in die pad waar 
hulle voorheen teen die verhoog 
sou dans. ’n Wannabehippie met 
’n tulband probeer die skare oor
tuig om saam met haar te dans, 
maar almal sitsit so. Die jare het 
die meeste aanhangers ’n paar 
Valiums ingejaag. Tóg, sodra die 
kitare begin sing met ’n tartende 
“Thunderstruck” of die hibriede 
“Sonvanger”, wilwil die voete 

beweeg, maar die lywe is swaar. 
Ek dink tog die 20 songs wat Zoid 
gekies het, kon ’n bietjie meer 
oemf gehad het om die aanhangers 
se Dr. Martens te laat sweef. Soos 
die aand donkerder word, die 
maan helderder en die drank vloei, 
ontdek ’n deel van die skare hulle 
ou rockskoene, maar dis net te laat, 
te min. (Organiseerders: Kan ons 
volgende keer meer dansplek kry, 
asseblief?) 

Musikaal was die verwerkings 
vir die Zoidband en die KFO 
hoendervelmooi – die handewerk 
van die talentvolle Matthijs van 
Dijk, wat ook ’n vioolsolo gele
wer het. “Beautiful”, “Sonvanger”, 
“Thunderstruck” en “Vonkelvrou” 
was musikale reënboë. 

Dit was ’n meditatiewe, naden
kende aand. ’n Herdenking van 
20 jaar se goeie musiek, ’n loop
baan van ’n padbouer. Die viering 
van iemand wat mededeelsaam 
hande vat met ander kunstenaars, 
die kollig deel en vernuwe. 

’n Amperse volmaan kom oor 
Simonsberg op. Soos Zoid se loop
baan is dit nog nie vol nie; nog 
is dit die einde niet, net ’n nuwe 
siklus. Die aanhangers kan nie wag 
nie. Aan die einde van die konsert 
skree hulle: “We want more!” 

> Afrikaners is plesierig
> Small Room
> Sonvanger
> Want as ek droom
> Beautiful
> Thunderstruck
> Donkernag

Die konsert se playlist
> Engel
> You can show it
> Maak nie regtig saak nie
> Deurmekaar
> Great Heart (Johnny Clegg)
> Set of Wheels
> Toe vind ek jou

> Vonkelvrou
> Meisie wat haar  
   potlood kou
> Aeroplane Jane
> Vir jou
> As musiek begin speel
> Tyd van jou lewe
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Wat is die hoogtepunte van jou 
loopbaan en was daar spesiale 
keerpunte wat die trajek van jou 
loopbaan positief of negatief be- 
invloed het?
My loopbaan self – om ’n werk te kan 
hê wat so deel is van wie ek is. Dis nie 
altyd maklik nie, maar ’n mens druk 
deur as iets vir jou betekenis het. Ek 
weet dis net musiek en ons red nie 
lewens hier nie, maar dis lekker om te 
weet dat my songs vir mense wat ek 
nie ken nie, in hulle persoonlike lewe 
iets kan beteken.

Die entertainment-wêreld se weer 
is baie soos die Kaap s’n: Partykeer 
begin die dag maar triestig, maar 
teen 09:00 skyn die son en jy kan 
beach toe gaan! Party dae voel dit 
of die wind nooit gaan ophou waai 
nie en soms hou dit sommer vir vyf 
maande aan. Om jou vraag te beant-

woord oor trajekte... dis wanneer 
die waves groot was dat ek bewus 
geraak het van die wind – of jy nou 
besig is om hulle te surf en of die 
golwe besig is om jou bootjie te ver-
rinneweer, daar is niks soos ’n moerse 
brander wat aangerol kom om jou te 
dwing om te bereken wat jou posisie 
moet wees nie.

Wat wil jy hê moet jou aanhangers 
saam met hulle neem as hulle by 
jou 20-jaar-popskonsert uitstap?
Hulle kinders! Ha-ha. Nee, ek hoop 
maar altyd met die groot konserte 
dat iemand geïnspireer word om 
musiek te maak. Ek het ’n gevoel dat 
baie van my jonger fans hulle ouers 
gaan vra vir ’n viool, kitaar of tromstel 
vir Kersfees 2020. In hierdie tyd wat 
ek saam met die filharmoniese orkes 
kon werk, het ek opnuut weer waar-

dering gekry vir die klassieke styl. 
Ek is nie eintlik iemand vir tradisie 
nie, maar ek is baie aangetrokke tot 
hierdie eeue oue dissipline. Dis soos 
om die Homo naledi te ondek. Ek en 
die band is soos Indiana Jones in 
Raiders of the Lost Ark. Dit was vir ons 
’n ontdekkingsreis, en ek glo dit sal 
ook vir die gehoor so wees.  

Wat is van die grootste lesse wat 
jy geleer het wat jy met ander 
kunste naars sal wil deel?
Jy moet vriende wees met nerds! 
In fact, wórd ’n nerd. 

Wat sien jy vir jouself en jou  
loopbaan in die toekoms?
Al wat ek sal sê, is solank as wat ek 
kan hoor, wil ek naby die musiek 
bly. Dit bly vir my die beste deel 
van die lewe.

MARTELIZE BRINK Omroeper by RSG
“My eerste ontmoeting met Karen was by MFM 
op Stellenbosch, pas nadat sy begin het.  

“Afrikaners is plesierig” het pas verskyn. Ek 
onthou in daai stadium was die regering baie 
streng oor Suid-Afrikaanse inhoud en die 
persentasie plaaslike musiek wat ons speel.

“Toe ‘Afrikaners is plesierig’ en daardie album 
uitgereik is, was dit vir ons ongelooflik om 
musiek te kry, nie net plaaslik nie, maar Afri-
kaans. Dit was soos ’n vars bries wat deur die 
hele bedryf gewaai het. In daai stadium was 
daar mense wat fantastiese musiek gemaak het, 
maar sy was net iets heeltemal anders. Sy was 
hierdie hard core rock chick wat uitgekom het, 
en ek dink dit is wat die bedryf nodig gehad 
het. Sy is ’n baanbreker in die bedryf.”

KOBUS BURGER Uitvoerende hoof van drama 
by RSG en oud-kunsredakteur van Beeld
“Ek dink in Suid-Afrika is rockmusiek ’n nismark. 
Soos Oppikoppi. Dis ’n klein gehoor, maar ek 
dink Karen het met haar loopbaan ’n oorgang 
gemaak van sterk vroulike rocker na hoof-
stroomkunstenaar. En dan het sy begin uitblink 
op ander gebiede, soos TV. Sy’s dus nie net 
’n sangeres of liedjieskrywer of rocker nie, maar 
iemand wat kreatiwiteit in meer as een ding 
kan kanaliseer.

“Boonop het sy ook al interes sante same-
werkings gedoen, en ek praat nie net van 
duette nie, maar sy het ook groot projekte met 
van die topkunstenaars aangepak.

“Wat sy bewys het, is dat jy haar nie in een 
boksie kan sit nie. Dis eintlik onregverdig om 
iemand ’n vroulike rocker te noem... jy is net 
’n rócker. Sy het dit reggekry om binne twee 
dekades uit daai borstrok te breek en te wys: 
Julle weet eintlik nie wat my kreatiwiteit alles 
behels nie.” 

SCHALK VAN DER MERWE Skrywer,  
musikant en geskiedenisdosent aan die US
“Karen is ’n onverskrokke baanbreker in Afri-
kaanse musiek en veg al jare lank verbete om 
haar onafhanklikheid en outentisiteit. Sy doen 
eerder haar eie ding en sy doen dit altyd goed. 
Jy sal nooit ’n backtrack hoor in een van haar 
vertonings nie. Die klanke wat van die verhoog 
af kom, word dáár gemaak, of dit nou ’n intieme 
akoestiese vertoning is of ’n skouspel met 
’n volle filharmoniese orkes met 48 lede.

“Sy skryf moeiteloos fyn sosiale kommentaar 
in haar liedjies in wat báie mense diep raak. 
Vandaar haar fanatieke aanhangers. Sy navigeer 
ook die digitale aanlyn-era beter as die meeste 
ander Afrikaanse kunstenaars en bly só deur-
gaans voor die spreekwoordelike kurwe – en 
’n rolmodel vir jonger kunstenaars. Sy’s ’n punk, 
’n 90’s grunge kid, ’n rocker, ’n vrou, ’n ma, 
’n komediant – alles in een. Sy dra oorwegend 
swart en is mal oor Fender Telecasters.”

JANNIE ‘HANEPOOT’ VAN TONDER Musikant
“Karen is ’n uitstekende liedjieskrywer en 
musikant – en ’n ware fenomeen.

“Sy is ongeëwenaar met haar sukses in die 
Afrikaanse musiekbedryf en die manier waarop 
sy oor die hele spektrum van dié polities gepo-
lariseerde groep aanhang geniet. Haar same-
werking met Carien Loubser beteken dat sy ook 
die grense tussen die musiekbedryf en ander 
media maklik oorbrug, wat haar ’n verdere 
groot voorsprong gee.

“Sy het dus die oor van ’n goeie deursnee van 
wit Afrikaners, en as ek aan haar dink, is ek altyd 
’n bietjie verlig dat iemand wat die middel van 
die mark op dié manier beset, ’n gehaltekun-
stenaar en -mens is wat weldeurdagte waardes 
verkondig (in teenstelling met soveel van die 
goedkoop snert waarna mense steeds luister). 
Ek sou wel graag wou sien dat sy soms ’n bie-
tjie sterker politieke standpunte inneem, juis 
omdat sy so ’n wye invloed het – en omdat dit 
so broodnodig is.”

Wat sê hulle?

Zoid in haar eie woorde – ’n terugblik

Gecollar en getie... Schalk van der Merwe (links) en Henry Steele Junior.

Die ding ruk mal... Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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Buitelugkonsert

Die weer het Vrydag op die eerste dag van die Woordfees heerlik saamgespeel en op ’n windstil,  
warm somersaand het die Van der Stel Sportgronde behoorlik weerklink toe Francois van Coke  
en vriende die klank oopgedraai het. Nardus Engelbrecht was daar om die aksie op dié rock ’n  

rap-konsert vas te vang waar topkunstenaars soos Arno Carstens, Early B, Hunter Kennedy,  
Pierre Greeff, Laudo Liebenberg, Tasché en Tarryn Lamb saam met Van Coke opgetree het.

Dagdrome in die Boland

“Dagdrome in suburbia / ek het jou gesien / ek hou nog my oë oop / is iemand by die huis?”

Francois van Coke: Soos altyd in beheer van die verhoog. Tarryn Lamb bring gees en laat die temperature styg.

Arno 
Carstens in 
’n luiperd- 
velhemp, 
waarskyn-
lik uit sy 
Nudies-dae. 

Van Coke en die manne van Die Gevaar.



Buitelugkonsert

Carstens en Van Coke beleef ’n oomblik tesame (links). Regs dirigeer die man in swart Stellies se skare. Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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Ja, dis Pierre Greeff (Die Heuwels Fantasties) in die groen strepieshemp.Laudo Liebenberg van aKING kom doen ook sy ding.

Wat’s ’n Vrydagaand in die voorste ry sonder ’n plastiekglasie en ekstase?Francois en Tarryn laat die Pieke weerklink. 
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Toneel

Sterk spel, maar iets skort in ‘Die garage’

Ons trauma se letsels bly 

Carmen Maarman vertolk die rol van Nazreen in All Who Pass. Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

All Who Pass. Toneel.  
Rhenish Girls’ High School.  
9 Maart om 16:00.

Historiese trauma kerf 
diep in die vlees van 
vele generasies. Dis soos 

’n pyn wat jy dalk nie aan jou eie 
lyf gevoel het nie, maar jy leef nog
tans met die letsels. Dis ’n oorlog 
waarvoor jy nie noodwendig bloed 
in loopgrawe agtergelaat het nie, 
maar jy sien nogtans die rowe waar 
die bloed eenmaal uit ’n wond 
gestroom het.

Meer as twee dekades ná die val 
van apartheid lê daar steeds wonde 
oor die lywe van die nageslagte van 
hulle wat dit aan hul lyf moes voel. 
En, kom ons wees eerlik, dis naïef 
om te mor en te kla dat ons almal 
nou tog moet aanbeweeg.

Die historiese trauma – die idee 
dat trauma generasies later nog 
gevoel word – sien ons vandag 
uitspeel op vele vlakke in nasies 
oor die wêreld heen. Ook Suid
Afrikaners van alle kulture sukkel 
met die een of ander kollektiewe 
trauma wat generasies later nog 
onder die vel lê.

Twee van daardie traumas speel 
hulle dikwels op die verhoog 
(en in Afrikaans) uit. Die een is 
die trauma van jong wit mans 
gedurende die Grensoorlog (een 
van die temas in Valsrivier op 
vanjaar se fees); die ander is die ge 
dwonge verskuiwings van bruin en 
swart mense gedurende apartheid.

Die dramaturg en skrywer Amy 
Jephta pak laasgenoemde in haar 
Engelstalige drama All Who Pass, 
wat spesifiek ’n blik bied op die 
gedwonge verskuiwings van bruin 
en swart mense uit Distrik Ses in 
Kaapstad. Distrik Ses is natuurlik 
nie al buurt wat deur die Groeps
gebiedewet geraak is nie, maar dis 
’n verhaal wat wyd bekend geword 
het veral ná Taliep Petersen en 
David Kramer se 1987musiekspel 
District Six – The Musical. 

Destyds was die tyd reg om 
daardie stories van ’n getrauma

tiseerde gemeenskap te vertel, 
en dekades later probeer ’n stuk 
soos All Who Pass steeds salf aan 
daardie wond smeer. En dis hoe 
ons werk aan historiese trauma.

Distrik Ses is in 1966 tot ’n wit 
buurt verklaar, en twee jaar later 
is begin om die bruin en swart 
inwoners na die Kaapse Vlakte 
te verskuif. Oor die bestek van 

net meer as tien jaar is om en by 
60 000 inwoners uitgesit en het 
stootskrapers die huise platgevee – 
die Engelse woord “displacement” 
vang die gevoel goed vas.

Onlangs kon van die inwon
ers en hulle nasate hulle grond 
of huise terugkry – en dís waar 
Jephta se verhoogstuk begin. 
Dis 2019 en ons ontmoet Salim 

(Elton Landrew) wat aan Aziza 
(Iman Isaacs) se deur klop en 
haar welkom heet in die nuwe 
Distrik Ses. Dit neem ’n rukkie 
voordat hulle besef hulle het eens 
as agtjariges in hierdie einste strate 
saamgespeel voordat albei gesinne 
moes skoert.

Dan herleef die gehoor die laaste 
aand wat hulle in hulle huise sou 

slaap. Die volgende dag sou Laba
rang (oftewel Eidulfitr) wees vir 
dié Moslemgesinne, maar hulle 
weet dít skeel die apartheids
regering min.

Klein Aziza se ma, Nazreen 
(Carmen Maarman), se veggees 
is geblus en sy soek iets positiefs 
in hulle skuif na Hanover Park, 
terwyl haar 19jarige seun, Farouk 
(Roberto Kyle), wil baklei om 
te bly. Salim en sy ma, Rayda 
(Jawaahier Petersen), skuif teë
sinnig na Athlone. Albei gesinne 
besef dat die hegte band tussen 
hulle – veral tussen die twee jong 
kinders – dalk vir ewig gebreek is.

Al is die stories oor Distrik Ses 
al voorheen vertel, belig Jephta se 
vertelling subtiel ander nuanses. 
Dikwels hang stories oor Distrik 
Ses aan ’n draadjie van nostalgie, 
of die beeld van mense wat kon lag 
en dans te midde van teenspoed. 
Maar Jephta neem dit verder met 
genuanseerde karakters – hierdie 
mense is vurig maar staan magte
loos, want oor hulle toekoms, hulle 
blyplek en hulle lewe het hulle 
geen keuse nie. Sulke hulpelose 
verbetenheid ontstig ’n mens.

Die akteurs speel hulle rol almal 
goed en sal met hulle met die 
tyd sekerlik al hoe meer in hulle 
karakters verdiep. Met fyner regie, 
behartig deur Quanita Adams, 
kon selfs meer subtiliteite in die 
teks dalk beter ontgin geword het, 
maar die inkleding werk steeds 
goed. Die klankbaan van ruisende 
rommel en stootskrapers het goed 
gewerk om die milieu te verklank.

Jephta wys dis tyd om aan te 
beweeg na ’n dieper begrip van 
ons historiese trauma en hoe 
’n gedeelde geheue (collective 
memory) vandag daaraan gestalte 
gee. Want, soos die stuk ons wys
maak, loop die bloed en sweet van 
vorige generasie steeds deur die 
grond wat hulle eenmaal bewoon 
het. En dekades later eggo die 
 dreuning van stootskrapers nog 
in die geheue van die nasate.                 
– Wayne Muller

Die garage. Tragikomedie.  
Hoërskool Lückhoff.  
10 Maart om 18:30.

Ná die oorlye van hulle 
ouers is Avril (LeeAnn 
van Rooi) en haar broer 

Michael (Marlo Minnaar) doenig 
in die garage van hulle ouerhuis 
iewers in die Kaapse voorstede,  
want Avril dring daarop aan  
om die oortollige huisraad in 
’n garage verkoping van die 
hand te sit.

Meer verskillend kan die sibbes 
in Die garage nie wees nie: Avril 
– ’n fisioterapeut, oënskynlik 
bourgeois en van onberispelike 
karakter – oorweeg ’n huweliks
moontlikheid, terwyl haar losbol
broer, meestal werkloos as akteur, 

gerook en sorgeloos deur die lewe 
gaan. Natuurlik sit hulle vas, veral 
omdat hulle eintlik ewe sinies is.

Dinge word donker wanneer 
Avril uiteindelik hardop bieg oor 
die seer wat sy van haar kinder
tyd af saamdra – iets waarvan 
Michael bewus is en wat hom net 
sterk in sy siniese aard. Soos hy 
sê: Dit is dat Avril se sinisme haar 
“panic attacks gee – ek omarm 
myne”. Die intense gesprek word 
onderbreek wanneer Flip (Neels 
van Jaarsveld), Michael se beste 
vriend van universiteit, opdaag 
met pizza aan die einde van sy 
afleweringskof. Dit ontketen 
dan ’n reeks gebeure wat in ’n  
tragedie eindig.

In Die garage, deur Rafiek 
Mammon en vertaal deur Saartjie 

Botha, lewer drie bedrewe akteurs 
sterk spel. Dit is maklik om met 
LeeAnn se goedgemoduleerde 
Avril empatie te hê as iemand wat 
die heeltyd die minste in haar eie 
belewenis is. Marlo se Michael 
is vlymskerp met sy snydende 
opmerkings – ’n mens verstaan 
waarom Avril na hom verwys 
as “Michael pedia”  – en Neels se 
Flip is ’n heerlik rare skepsel van 
vele kontradiksies.

Tog vlot iets nie heeltemal in 
dié tragikomedie nie. Dit is beslis 
nie dat die karakters eendimen
sioneel is nie. Die afvlerkAvril 
se duiwels roer verbete onder die 
oppervlak, Michael is meer as net 
’n “moffie” wat op straight mans 
verlief raak, en Flip is emblem
aties van die onoorwoë soort 

rassisme wat vandag steeds te 
algemeen is by wit SuidAfrika
ners – iemand wat selfvoldaan 
preek oor hoe anders swart mense 
is... terwyl hy probeer aanlê by 
’n bruin vrou. Dit is ook nie Philip 
Rademeyer se regie nie: Die spel
ruimte word goed benut, die 
speltempo is natuurlik, en daar is 
genoeg besigheid op die verhoog.

’n Mens keer dus jou blik na die 
teks. Die dialoog is flink, met talle 
snaakse en selfs riskante kwink
slae wat met inbegrip van die 
tragikomiese verloop en ’n motief 
van “send in the clowns” dig teen 
ellende lê. ’n Mens waardeer ook 
die dwarsklappe, by monde van 
Michael, na middelklas norme: 
“Julle aardsbesittings is in ’n kon
trak, maar julle hart nie.”

Seksuele geweld en die gevolge 
daarvan binne die familiekonteks 
bly egter ’n moeilike tema. Die 
ontknoping hier is dalk net te 
skie lik en daarom te beperk – 
hoewel ’n mens sonder skroom 
glo dat, gesneller deur “moenie 
maak of jy dit nie wil hê nie”, die 
psigiese rekkie wat Avril se siel 
bymekaar hou, eenvoudig sal 
skiet. Haar wanhopige daad teen 
die einde mag haar met ’n mate 
van genesing laat, maar haar 
keuse is nie een wat volkome ver
lossing kan bied nie.

Alle toneelstukke hoef seker 
nie die teaterkuns te verruim 
nie. Maar ’n mens voel tog of 
Die garage ’n geleentheid deur 
die vingers laat glip het om iets 
meer te sê. – Willem Bester

Uit Distrik Ses verskuif: Roberto Kyle en Carmen Maarman en regs is Elton Landrew en Isaacs.



Musiek

Bl. 13 9 Maart 2020  INK

Die poet, wie’s hy? Kontem-
porêre musiek. Adam Small-
ouditorium. 9 Maart om 20:30.

Kom met ’n oop gemoed, 
maar hou in die eerste vyf 
minute jou oë styf toe. 

Wanneer slegs lig en skadu en 
klank saak maak en selfs die vyf 
musiekmakers – later ses – net 
gesigloos bly.

Want daar is nie ’n ander manier 
om elke klank te hoor nie. Daar 
is klippies wat teen mekaar skuur 
soos wanneer die oseaan oor hulle 
spoel, in tydlose ritme. Daar is 
ou jêmblikke met ’n tou deur wat 
klanke maak wat die brein nie 
onmiddellik snap nie.

Dan is daar die gwoiing-
gwoiing van die snare, die banjo, 
die boog wat � uks dans bo en 
onderdeur die ramshorings.

Dis ’n goeie plan om eers al die 
klanke in te drink, want wanneer 
Adam Small deur die akteur Dean 
Balie begin praat, is dit ’n nuwe 
dimensie waar sintuie op soveel 
maniere gestimuleer word dat dit 
voel jy moet seker maak of die 
safety belt reg vasgemaak is.

Saterdag, met die kleedrepetisie 
vir Die poet, wie’s hy?, was dit gou 
duidelik hier kom ’n ding, want 
in ’n saal volgepak met ’n klomp 

skoolkinders, weet ’n mens nooit 
watter kant toe die gehoor gaan 
swaai nie.

Dit sou fassinerend wees om vir 
’n oomblik ook in daai jong mense 
se skoene te staan, om te probeer 
hoor en sien soos hulle Small se 
woorde en die Khoisan Gypsy 
Band se klanke hoor, sonder die 
bagasie wat grootmense, wat die 
pyn en verwerping waarvan Small 
geskryf het, eerstehands beleef het.

Aan die ander kant: Dankie tog 
vir daai bagasie wat ’n mens laat 
beleef, en inleef, as Small deur 
Balie vertel van die verlange na 
vryheid. Hy is meesterlik met die 
gladde beweging van sing, dans, 
preek, bid... en kitaar slaan.

Want Small skryf in die gelyk-
namige gedig hoe hy en sy vrou, 
ses maande swanger, afsit Hout-
baai toe. Die seemeeue is vry en 
die digter voel vry want hy geniet 
die son en die see en die blou lug. 

Maar daar is ’n donker randjie, 
want nou-nou is hulle weer op die 
bus huis toe, waar ’n mens jou plek 
moet ken – en jy sal staan as al die 
sitplekke vir gekleurdes agter in 
die bus vol is.

Die vryheid van die agt oop 
sitplekke voor – slegs vir blankes – 
wink, maar is hulle nie beskore nie.

Tog is die produksie nie ’n ge-

teem en gekla nie. Dit is Small op 
sy beste, en die gedigte wat gekies 
is, is die eggo van sy skerp sosiale 
kommentaar op geloof (en soms 
die uitbuiting daarvan), die liefde, 
en die hoop.

Om gestalte te gee aan sy 
woorde is daar die dream team van 
Balie en die Khoisan Gypsy-orkes.

Balie het al lank met die idee 
in sy kop geloop om Small se 
gedigte te laat toonset, vertel De 
Klerk Oelof se, die vervaardiger. 
In November het hulle ’n paar 
musiekmakers in Kaapstad byme-
kaar gekry om te hoor wat hulle 

kan bied – en kry toe meer as wat 
waarop hulle gehoop het.

Adam Small se tone moet be-
hoorlik omgekrul het doer ver 
anderkant die wolke wanneer die 
manne lostrek met hulle snare, 
selfgemaakte shakers, banjo’s en 
akoestiese instrumente.

Daar is Garth Erasmus op die 
viersnaar-blik-en-snaarkitaar wat 
van ’n Caltex-olieblik gemaak is. 
Sy shaker is ’n boksie vol gruis en 
klippies, bymekaargehou met 
insulation tape.

Leon Ecroignard, wie se wor-
tels terugstrek tot in Mauritius, ge-
bruik die ingevoerde handpan, wat 
by die koop op ’n spesiale toon 
gestel word. Hy wissel dit af met 
sy straattjello, ’n konkoksie van 
’n ou koperketel waarop ’n nek ge -
sweis en twee snare getrek is. O, en 
na tuur lik sy klein baskitaar met 
die snare van leer.

Vir Ulric NamaSun Roberts is 
dit die reënstok, blaashoring van 
droë seebamboes en die didjeri-
doe, ’n Australiese blaasinstrument 
wat ’n mens laat verlang na plekke 
en paaie wat jy nie eens ken nie.

Collin (� e Bushman) Meyer 
skud sy fetakaashouer met 
Grabouw-grond daarin (hy was 
baie spesi� ek oor die grond), die 
Xalimba en konfytblikke met tou, 

sy Boesmanboog, en kitaar die 
pasmaat vir Frazer Barry, wie se 
talent ’n mens nie in enige kassie 
kan druk nie.

Met sy ramkiekie – ’n ou 
koekblik met twee snare – wou 
hy iets skep wat die klank maak 
van iemand wat ween, en sowaar, 
dis melancholie en as hy daai 
snare tokkel.

Moenie die fout maak om 
te dink, op grond van die tuis-
gemaakte instrumente wat sy 
aan sy staan met dié wat blink 
uit die fabriek kom, dat hierdie 
’n bakhandproduksie is nie.

Met die gedigte wat deur Frieda 
van den Heever gekies is, pluk 
hulle deure oop vir mense om te 
sien wat ingaan in die hart van die 
digter – en dus ook die mense wat 
hy beskryf.

“Kô lat ons sing”, “Groot Kris-
mis-gebed”; “Bruin Prediker”, 
“Vryheid”, “Die poet. Wie’s hy?” 
en “Trap der bruin jeugd”. Hulle is 
almal daar. 

En heel gepas maak die pro-
duksie sy debuut in die ouditorium 
wat nou Adam Small se naam dra. 
Is dit toeval?

Moenie glo nie.
Dit is die klank van tyd wat die 

regte plek gesoek het om te gebeur.
 – Jo-Ann Floris

Kielie jou sintuie met Adam Small
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Aanhou beweeg en geraas maak

Karoo Suite 2: Karoonagte. 
Kontemporêre musiek. HMS 
Bloemhof-sentrum. 9 Maart om 
20:00 en 11 Maart om 11:00.

As jy graag op ’n Sondagaand na 
Sterre en planete op RSG luister, 
in die middernagtelike ure betrap 
word met ’n kaptein Bennie Gries-
sel-roman in jou hand of as Coenie 
se “Namakwaland” jou hartsnare 
roer, sal jy by hierdie produksie 
aanklank vind.

Twee groot woordmeesters 
en Karoo-lie� ebbers, Coenie de 
Villiers en Deon Meyer, is aan die 
woord in Karoo Suite 2: Karoo-
nagte. Die produksie debuteer by 
die Woordfees en is ’n opvolg van 
Karoo Suite, ’n idee wat meer as 
drie jaar gelede gestalte gekry het. 
De Villiers, gesoute liedjieskrywer, 
sanger en TV-aanbieder, beskryf 
die Karoo as hulle veilige hawe en 
die produksie as ’n liefdesbrief aan 
dié wye en uitgestrekte landstreek. 
Meyer, Suid-Afrika se voorste 

spanningsromanskrywer, sowel 
as De Villiers het ’n huis in die 
Karoo, hoewel De Villiers syne 
as “ ’n klein huisie” (darem nie 
’n kleinhuisie nie!) beskryf.

Die naam van die produksie is 
ontleen aan “Karoonag”, De Vil-
liers se immergroen tre� er en 
een van die pragtigste liedjies in 
Afrikaans, en Meyer se kortver-
haalbundel Karoonag en ander 
verhale, wat in 2009 verskyn het. 
“Karoonag” is ook onlangs weer 
deur De Villiers opgeneem vir sy 
nuutste album, Coenie de Villiers 
2.2, wat in 2019 uitgereik is.

Die vertoning begin met De 
Villiers se bekende “Daar’s ’n plek” 
en daarna volg “Karoonag”. Meyer 
dra die woorde roerend voor en 
De Villiers val in by die koor.

Die vertoning bestaan uit Ka-
roo-verhale, glo grootliks gegrond 
op die waarheid, wat deur Meyer 
voorgelees word. De Villiers en 
Mauritz Lotz op kitaar verskaf 
die musiek en orkestrasie, en De 

Villiers vul dit aan met liriek. 
Die klanke wat die planete Jupiter, 
Neptunus en Uranus maak, word 
ook by die musiek ingeweef. Daar 
is werklik moeite gedoen met 
aangrypende beeldmateriaal as 
tafereel vir die verhale en musiek. 
So byvoorbeeld is beelde van Nasa 
se Hubble-teleskoop verkry wat die 
uitspansel deurskiet asook skitte-
rende National Geographic-nag-
beelde van die Karoo met sterre 
wat helder � ikker aan die � rma-
ment. ’n Plaashek, eenvoudige wit 
huis en Climax-windpomp in die 
Bo-Karoo word deur die helder-
heid van die sterrelig in ’n skouspel 
omgetower. Die kunstenaar Diek 
Grobler het ook animasiebeelde vir 
een van die verhale geskep. 

Die nagstories is aards en handel 
oor mense van die Bo-Karoo, 
soos oom Hermanus de Beer en 
sy ta’ Lettie in die 1960’s. Oom 
Hermanus hoor van die beplande 
maanlanding en vra vir Dominee 
of dit dan nou nie ’n onchristelike 

besigheid is nie. Die mense op 
die maan sal mos loop en karring 
met die reën. Die aand van die 
maanlanding sit oom Hermanus 
en ta’ Lettie in afwagting en luister 
na die kortgolfdraadloos. Oom 
Hermanus is onrustig en gaan na 
buite, waar hy die sekelmaan sien. 
Hy is ontsteld oor die sekelmaan 
en sê daar is vanaand nie plek om 
te land nie, vanaand dônner daai 
manne daar af! 

Dan ook die verhaal van Jan 
Hugo van Van Aswegensfontein in 
die Loxton-distrik. Hy wou graag 
gaan boer, maar moes wag dat sy 
pa a� ree. Hy word ’n seeman en 
reis die wêreld vol. Die kastele van 
Beiere in Duitsland maak só ’n in-
druk op hom dat hy ’n kasteel bou 
op Van Aswegensfontein onder 
die Suiderkruis. Hierdie kasteel 
word nogal vermeld in Landbou-
weekblad se eeufeesgedenkuitgawe 
van 2019. In 1974 het dié tydskrif  
vir Jan Hugo beskryf as die “Walt 
Disney van die Karoo”. 

Meyer se tekste is in pragtige, 
keurige Afrikaans.

Die musiek was egter by tye net 
’n aks te hard en het sy vertellings 
oorheers en dit het veel groter 
konsentrasie geverg om die storie 
te volg.

De Villiers en Meyer se ge-
wild  heid is onderstreep deur 
’n volgepakte Hoër Meisieskool 
Bloemhof-sentrum met ongeveer 
800 mense wat hierdie debuut-
produksie bygewoon het. 

De Villiers het onlangs op die 
kykNET-program Kwêla aange-
kondig dat daar ’n moontlikheid 
is dat hulle die vertoning in die 
Karoo- nasionale park digby Beau-
fort-Wes onder die sterre gaan 
opvoer. Hy noem dat dit “die kon-
sert van sy lewe sal wees”. Datums 
is egter nog nie bekend nie.

Hulle beplan ook om ’n DVD 
van sowel die eerste as die tweede 
produksies te maak en die 
opbrengs aan Karoo-projekte te 
skenk. – Johan van Tiddens

Coenie en Deon kotiljons op sterre en planete

Jan Rabie: ‘21’ sluit die deure 
oop – sestig ná ’60. Skrywers-
fees. US Biblioteek-ouditorium. 

Die US Dokumentesentrum-lesing 
by die Woordfees het aan die uni-
versiteitsbiblioteek die geleentheid 
gebied om ’n gesprek te fasiliteer 
wat gekoppel is aan die tema van 
die fees, een wat inskakel by die 
waardevolle manuskripversame-
lings wat die sentrum bewaar.

Die sentrum is geruime tyd 
al die bewaarder van die Jan 
Rabie-versameling, en vir die duur 
van die fees is daar ’n uitstalling 
van oorspronklike manuskrip-
materiaal en ander items soos 
aantekeningboeke, briewe, foto’s 
en persoonlike dagboeke uit dié 
versameling in die biblioteek te 
sien. Dit is beslis ’n besoek werd. 

Eerste aan die woord op 
die 11de jaarlikse lesing was 
prof. Steward van Wyk, voorsitter 
van die departement Afri kaans-
Nederlands aan die Universiteit 
van Wes-Kaapland en ook voorsit-
ter van die Jan Rabie en Marjorie 
Wallace-skry� eurs, gevolg deur 
prof. Andries Visagie van die 
departement Afrikaans en Neder-
lands aan die Universiteit van Stel-
lenbosch, en laastens die joernalis 
en skrywer MC Botha, wat ’n per-
soonlike vriend van Rabie was. 

Vanjaar se feestema, “Aanhou 
beweeg en geraas maak”, kom uit 
Rabie se kortverhaalbundel 21
uit 1956, wat beskou word as die 
begin van die revolusionêre literêre 
beweging wat later bekend geword 
het as die Sestigers. Dit dien ook as 
’n herbevestiging van die Woord-
fees se verbintenis tot die woord. 
Die verhaal “Ek het jou gemaak” 
eindig met die ingenieur Jacobs 
se robotbruid en die antwoord 
“aanhou beweeg en geraas maak” 
op die vraag “wat is liefde” wan-
neer sy hom onverbiddelik nader 

Fees en Jan Rabie praat saam met ‘21’ 

vir die laaste dodelike omhelsing. 
Die verhaal se boodskap is hoe die 
mens die slago� er word van sy eie 
drome en vindingrykheid. 

Die huis op Onrus van Rabie en 
sy vrou, Marjorie Wallace, ’n kuns-
tenaar en skilder oorspronklik uit 
Skotland, was ’n tweede tuiste vir 
skrywers soos Uys Krige, Breyten 
Breytenbach en André P. Brink. 
Rabie het die kortverhale in 21
eers in Engels geskryf, veral sodat 
sy destydse Paryse vriende en Mar-
jorie, wat toe nog nie Afrikaans 
magtig was nie, dit kon verstaan.

Van Wyk het vertel hoe hy sy 
derdejaar-prosakursus aan die 
UWK getitel “Die Afrikaanse 
literatuur sedert ’60” juis met dié 
bundel van Rabie begin, en haal 
Brink se skrywe daaroor aan wat 
die essensie mooi opsom deur te 
sê “in hierdie verhale tref ons die 

vreemde en fantastiese aan, die 
gruwelike en tere, die mistieke 
en die surrealisme, ’n wêreld van 
waansin waarin die gewone logika 
vervang word deur die irrasio-
nele en die absurde”. Juis omdat 
21 so ’n belangrike baken in die 
Afrikaanse letterkunde is, was dit 
vir hom en sy kollega Sonja Loots 
interessant om nege verhale uit die 
bundel te kies vir Die nuwe Afri-
kaanse prosaboek, waarvan hulle 
die samestellers is en waaroor hulle 
môre om 14:00 gesels. Die titel 
van die bloemlesing is ’n kopknik 
in die rigting van Rabie, wat na sy 
kortverhale verwys het as “prosas”.

Hy’t ook erkenning gegee aan 
Marjorie, wat die opbrengs van 
haar en Jan se boedel aan die 
UWK bemaak het waarmee hulle 
’n beursfonds kon stig om aan 
skeppende skryfwerk te wy. Die 

2020-ontvanger is Valda Jansen, 
aan wie ’n bedrag van R430 000 
toegeken is. As teken van die 
sukses van die beurs het Van Wyk 
trots vertel dat uit die vorige vyf 
wenners twéé al met die Hert zog-
prys bekroon is vir hulle roman.

Prof. Visagie is juis tans besig 
met navorsing oor 21 en die 
literêre klimaat waarin die bundel 
gegroei het – en die Jan Rabie-ver-
sameling, waaronder sy Paryse 
dagboek, bied vir hom ’n waar-
devolle skatkis wat dit bevorder. 
Hy fokus spesi� ek op een verhaal 
wat waarskynlik die meeste ont-
leed is, naamlik “Die man met die 
swaar been”, wat sterk gewortel is 
in die surrealistiese klimaat wat 
in Parys geheers het toe Rabie 
daar gewoon het. Visagie het ver-
duidelik hoe die verhaal oor ’n siek 
soldaat in die Luxembourg-tuin 

Rabie se kritiek op die kolonia lis-
me verteenwoordig en die Franse 
se koloniale skuld sigbaar maak.

Botha, wat reeds as jong joer-
nalis vir Rabie ontmoet het en tot 
aan die einde van sy lewe ’n lojale 
vriend gebly het, het verskeie 
snaakse en ook roerende staaltjies, 
aanhalings en aforismes gedeel 
wat hy getrou opgeteken het. Hy’t 
vertel hoe teleurgesteld Rabie was 
omdat sy heel laaste manuskrip, 
Kinders van die reënboog,
afgekeur is, en gewonder wat daar-
van geword het. Tussen Jan Rabie 
se uitsprake “ek skryf om myself 
te ken” en “ek ken myself nie” lê 
’n enigmatiese en visioenêre karak-
ter opgesluit wat ’n onuitwisbare 
afdruk gelaat het op die Afrikaanse 
letterkunde en die mense wat die 
voorreg gehad het om hom te ken. 
– Susan Booyens

Met sy bundel 21 het Jan 
Rabie in 1956 nie net sy eie 
mondigwording as skrywer 
aangekondig nie, maar ook die 
nuwe koers uitgewys waarin 
die Sestigers die Afrikaanse 
letterkunde sou stuur. 21+, wat 
die eerste keer in 2002 verskyn 
het, bevat benewens die 21 
kortprosas ook dertien van die 
oorspronklike Engelse tekste. 

Die 21ste Woordfees se tema is Aanhou beweeg en geraas maak. Dié bekende aanhaling kom 
uit Jan Rabie se kortverhaal “Ek het jou gemaak”. Dit het oorspronklik in die bundel 21 verskyn.



Klassieke musiek
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Oor die jare het ons 
gewoond geraak aan 
sekere tipes ensembles: 

die strykkwartet, klaviertrio, 
ensomeer. En komponiste het 
’n magdom musiek geskryf vir 
hierdie kombinasies. Maar as 
’n ongewone kombinasie van 
instrumente jou pad kruis, laat dit 
’n mense regop sit en opgewonde 
wonder oor die nuwe klankwêreld 
wat kan opklink.

Verbeel jou die klank van 
’n fluit, tjello en vibrafoon of 
marimba wat saam speel. Onge-
woon beslis. Maar dis juis hierdie 
sonderlinge kombinasie van 
klanke en die moontlikheid van 
nuwe musiek wat daarmee ontgin 
kan word wat die fluitspeler Louisa 
Theart aangespoor het om die 
Mizar-trio op die been te bring.

“Ek wou al baie jare met 
marimba- en vibrafoon spelers 
werk. Fluit en marimba is ’n rede- 
 lik gevestigde kombinasie waar-
voor daar heelwat goeie oor-
spronklike repertorium is. Daarom 
het ek in 2018 die perkussie speler 
Dylan Tabisher gevra of hy sou 
belang stel om saam met my te 
werk, en hy was vreeslik entoesias-
ties. Hy is ’n wonderlike musikus 
en ons het dadelik geweet ons sou 
lekker saam speel,” vertel Louisa.

Toe sy op ’n dag op die internet 
rondkrap op soek na ongewone 
musiek vir haar en Dylan, kry sy 
die idee om ’n tjello by te voeg. 
Nadat sy vir dié instrumente-
kombinasie byna geen oorspronk-
like musiek kon kry nie, het sy 
geweet hierdie is ’n geleentheid 
om iets spesiaals te begin. 

“Die Frans-gebore tjellis David 
Pinoit het dadelik ingestem om 
saam met my en Dylan op te tree. 
En ná ’n paar keer se oefening het 
ons besef ons kan baie interessante 

Mizar reik na die sterre
Dis asof die sterre geheul het om die Mizar-trio byeen te bring – ’n ongewone  

kombinasie van fluit, vibrafoon of marimba en tjello. Wayne Muller het met die  
fluitspeler en stigter van die trio, Louisa Theart, gesels oor hulle Woordfeeskonsert.

klankkleure uit hierdie kombinasie 
put,” sê Louisa, wat aan die Univer-
siteit van Kaapstad gestudeer en in 
2012 haar meestersgraad aan die 
Royal College of Music in Londen 
verwerf het.

Nadat die drie musici ’n werk 
van die Amerikaanse komponis 
Ingrid Stolzel opgespoor het, is die 
Mizar-trio in 2018 gebore. Hulle 
het uit die staanspoor aanklank 
gevind by haar komposisie Voice 
of the Rain, “omdat sy die instru-
mente liries en filmies gebruik 
sonder om in clichés te verval”.

Louisa vertel die naam “Mizar” 
verwys na ’n dubbelsterstelsel in 
die “Big Dipper”-konstellasie. 

“Die ster lyk op die oog af soos 
een, maar die ritmiese flonkering 
en kleurwisseling het sterrekun-
diges in 1890 laat besef dit is eint-
lik twee sterre wat in mekaar se 
gravitasie vasgevang is. Hulle sal 
dus so aanhou om om mekaar te 
wentel totdat hulle uitbrand. Later 
is vasgestel dat Mizar ook in Alcor 
se gravitasie vasgevang is.”

Die sterrekunde fassineer Louisa 
al van kleins af. En die gedagte van 
’n dubbele ster het haar laat dink 
aan die musikale kragte wat in 
kamermusiekuitvoerings uitspeel. 

“Ons is afsonderlike musici wat 
ons eie idees en interpretasies na 
die groep bring, maar terselfdertyd 
speel ons aanhoudend met mekaar 
se idees en niemand is belangriker 
as die ander in die groep nie. 
Ons is individue wat onafhank-
lik beweeg, maar terselfdertyd 
vasgevang en aangespoor word 
deur ander se energie.”

Omdat daar nie juis repertorium 
vir hulle instrumente kombinasie 
is nie, is hulle aangewese op eie-
tydse musiek wat spesiaal vir 
hulle geskryf word. Maar, sê  
Louisa, hulle wou hulle gehore 
ook ’n gebalanseerde program gee 
met bekende musiek, en daarom 
is werke van Piazzolla en Bach 
deur Matthijs van Dijk verwerk 
vir die ensemble.

“Piazzolla se musiek is gewild 
en sy tango-ritmes en -wysies bied 
die perfekte geleent heid hiervoor. 
Bach is natuurlik onverbeterlik, 
en dit is altyd ’n uitdaging om 
sy musiek in enige kombinasie 
te speel. Ons is gaande oor die 
ongewone klankkleure wat die 
verwerkings bied. Ons wou juis nie 
net cut-and-paste-ver werkings hê 
nie, maar eerder verwerkings waar 
die uiterstes van die instrumente, 

instrumentaliste en ons verbeel-
dings getoets word,” vertel Louisa. 

Buiten die verwerkings word 
twee eietydse werke ingesluit, 
waarvan Matthijs een geskryf het: 
The Rain Next Door. Dié stuk 
is gekomponeer gedurende die 
onlangse droogte in Kaapstad en, 
sê Louisa, die luisteraar kan ver-
lange, hartseer en geweld in die 
musiek hoor.

“Vir my is dit veral ’n spesiale 
werk, omdat Matthijs dit vir altfluit 
en piccolo geskryf het, wat taamlik 
ongewoon is in kamermusiek. Dis 
beter om nie die werk verder met 
woorde te probeer beskryf nie; dit 
moet gehoor en beleef word!” 

Die program is verlede jaar 
die eerste keer in die Erin Hall 
in Ronde bosch opgevoer, en die 
gehoor was gaande oor veral die 
eietydse werke. Boonop kan die 
gehoor Matthijs se verwerking 
van die Rolling Stones se “Paint it, 
Black” hoor.

Mizar se toekoms sal blink skyn. 
Louisa meen hulle sal aanhou 
plaaslike komponiste vra om nuwe 
musiek vir hulle te skryf. 

“Ons het ook planne om 
’n interessante projek met ’n geves-
tigde koor in Kaapstad te doen met 
eietydse Suid-Afrikaanse musiek. 
Die potensiële klankkombinasies 
van ons groep saam met stemme 
maak my baie opgewonde,” sê sy.

Met ’n naam soos Mizar kan dié 
nuwe ensemble van jong musici 
sekerlik nie anders as om na die 
sterre te reik nie.
• Vir die Woordfeeskonsert sal 
Louisa (fluit) en David (tjello) 
saam met Frank Mallows (vibra-
foon en marimba) speel aangesien 
Dylan ongesteld is.

Mizar Trio. Klassieke musiek. 
Fismersaal. 9 Maart om 20:30.

Moederkerk-orrelweek.  
Stellenbosch-Moederkerk.  
9 tot 13 Maart om 13:15. 

Die Woordfees se gewilde 
Moederkerk-orrelweek is terug, 
en dié slag het die orrelis van 
die Stellenbosch-Moederkerk, 
Zorada Temmingh, drie Stellen-
bossers en twee gaste van elders 
byeengebring vir vyf konserte.

Vanjaar is die tema “fff...
sempre in movimento... rfz”  
– in musiekterme basies 
die Woordfees se tema van 
“Aanhou beweeg en geraas 
maak” (luide klanke wat 
gedurig aan ’t beweeg is).

Soos nou al tradisie geword 
het, speel Temmingh op die 
laaste dag, Vrydag 13 Maart. 
Sy speel die bekende Kanon 
in D van Pachelbel, asook 
’n partita en fantasie wat sy self 
geskep het en wat gegrond is 
op kerk liedere. Daarna sal sy 
’n improvisasie op ’n lied doen 
op ’n versoek uit die gehoor.

Maar die orrelweek begin 
op 9 Maart met ’n uitvoering 
deur Louna Stofberg, orrelis 
van die NG kerk Hermanus wat 
haar meestersgraad aan die US 
Konservatorium voltooi het. Sy 
speel werke van Bach (soos ver-
werk deur Guilmant), Mendels-
sohn, Percy Fletcher, asook die 
Stellenbosse komponis Hans 
Roosenschoon se Toccata op 
“Lofsing die Here”.

Winand Grundling, orrelis 
van die NG kerk Stellenbosch- 
Welgelegen, is op 10 Maart 
aan die beurt. Buiten musiek 
van Bach, Joseph Bonnet en 
Petr Eben speel Grundling 
’n ver werking van die eerste 
beweging van Saint-Saëns se 
Orrelsimfonie (Simfonie No.1 
in C-mineur, Op. 78).

Op 11 Maart lewer die 
Gautengse orrelis Marnus 
Greyling ’n uitvoering. Hy het 
in 2013 sy B.Mus.-graad aan die 
Universiteit van Pretoria behaal 
en in 2017 ’n M.Mus. aan die 
Universiteit van Cambridge. Hy 
is tans die musiekdirekteur van 
die St. George-kerk in Johan-
nesburg. Hy speel musiek van 
onder andere Bach en Franck, 
en Samuel Barber se Adagio 
vir Strykers wat hy self ver-
werk het.

Albert Troskie speel op 
12 Maart ’n aantal kort stukke, 
waaronder sy eie komposisies 
en verwerkings, asook dié van 
wyle Roelof Temmingh.

Troskie is al 55 jaar ’n kerk-
orrelis en koorleier, en het in 
1980 die Suider-Afrikaanse 
Kerk orrelistevereniging 
(SAKOV) gestig. Hy was tot 
met sy aftrede in 1999 profes-
sor in musiek aan die destydse 
Universiteit van Port Elizabeth 
(nou die Nelson Mandela-uni-
versiteit). Hy is steeds orrelis 
en koorleier van die NG kerk 
Somerstrand in Port Elizabeth. 
– Wayne Muller

Die bekroonde fliek Poppie Nongena, wat gegrond is op die roman deur Elsa Joubert, is Sondagaand gelyktydig in twee teaters 
in die Neelsie-studentesentrum vertoon. Daarna het Christiaan Olwagen, die regisseur, en Clementine Mosimane, wat die rol van 
Poppie vertolk, saam met familielede van die regte Poppie deelgeneem aan ’n vraag-en-antwoordsessie. Van links is Clemetine, 
Christiaan, Annie Schoeman (Poppie se suster) en Menzeki Ntsata (Poppie se seun). INK publiseer later resensies van die fliek 
sowel as ’n onderhoud met Clementine. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Frank Mallows, David Pinoit en Louisa Theart. Foto: VERSKAF

Orrelweek 
is terug met 
5 konserte
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Standard Bank Jong Kunstenaars van die Jaar

’n Fees van wenners
Wat het Pieter-Dirk Uys, Janice Honeyman, Deon Opperman, Lara Foot en Christiaan Olwagen in 

gemeen? Hulle is almal alumni van een van die bekendste kultuurpryse in die land – die Standard Bank 
Jong Kunstenaar-toekenning. Marchelle van Zyl het met vorige pryswenners gesels.

 

21 groot name

Janice Honeyman

Die kunste dien as gewete 
van die samelewing 
en help dikwels om 

gemeenskappe tot verantwoording 
te roep. Inderdaad kan kuns ook 
verandering teweegbring. Soos 
die dramaturg Bertolt Brecht gesê 
het: “Art is not a mirror held up to 
reality, but a hammer with which 
to shape it.”

Die werklikheid is egter ’n perd 

van ’n ander kleur, een wat in 
dié tragiese grappie weerspieël 
word: “Wat vra ’n mens vir ’n pas
gegradueerde drama of kuns
student? ‘Kan ek nog ’n koppie 
koffie kry, asseblief?’ ”

Dit is die harde werklikheid 
vir baie jong mense wat geroepe 
voel om in die kunste te werk – of 
dit nou musiek, dans, die visuele 
kunste, drama, die letterkunde of 

enige ander terrein op die kulturele 
landskap is. Min van hulle kan 
voltyds hulle kuns beoefen sonder 
om ook ’n ander werk te doen 
of ’n ander bron van inkomste te 
skep. En sonder geld kan geen 
kunstenaars sy of haar geroepe 
taak verrig nie.

Een van die vorms van onder
steuning is pryse. Natuurlik weet 
almal kompetisies en toekennings 

is subjektief – dis nie asof jy die 
wedstryd in skoon stelle gewen het 
en die wenner is die een met die 
meeste punte op die telbord nie. 
Die wenner van kunspryse word 
vereer op grond van die interpre
tasie en belewenis van ’n paneel 
op ’n kunstenaar se werk. Soms 
word appels met pere vergelyk... 
en dan wen die eiervrug. Of só lyk 
dit vir die buitestander wat nie die 

binnewerking van panele ken nie. 
Maar dís ’n heel ander onderwerp.

Een van SuidAfrika se oudste 
en mees gerespekteerde kunste
pryse is die Nasionale Kunstefees 
se Standard Bank Jong Kunste
naar (SBJK), wat al sedert 1981 in 
Grahamstad (vandag Makhanda) 
toegeken word aan opkomende en 
ontluikende kunstenaars. Standard 
Bank is al 36 jaar deel van dié prys.

Ter viering van die Woordfees se 21ste bestaansjaar spog die fees vanjaar met 21 SBJK-bekroonde kunstenaars op die feesprogram.

•	 Richard E. Grant (1981) 
– in die dokkie The Space – 
Theatre of Survival

•	 Janice Honeyman (1982) – 
regisseur van Valsrivier

•	 Hans Roosenschoon (1987) 
– komponis van The Four 
Seasons Recomposed (met 
The Flatmountain Project)

•	 Marthinus Basson (1989) – 
regisseur van Huppelkind

•	 Pieter-Dirk Uys (1989) – 
skrywer-regisseur en akteur 
van drie eenmanstukke: 
Evita – Fake of pop, Never 

Too Naked en Ouma 
Ossewania praat vuil; ook 
in die dokkie The Space – 
Theatre of Survival

•	 Deon Opperman (1992) 
– skrywer en regisseur van 
Die negende stap

•	 Jerry Mofokeng (1994) – 
vervaardiger en regisseur 
van The Island

•	 Lara Foot (1996) – skrywer 
van Die vermoeienis van 
vlerke en regisseur van 
Kamphoer – Die verhaal van 
Susan Nell

•	 Alfred Hinkel (1997) – 
regisseur en choreograaf 
van Krummelpap, afval en 
Sunlightseepbaddens

•	 Sylvaine Strike (2006) 
– regisseur van Die 
vermoeienis van vlerke

•	 Jaco Bouwer (2008) 
– regisseur van Cellist 
with Rabies

•	 Shane Cooper (2013) – Kyle 
Shepherd Trio @ Standard 
Bank Jazz in the Quad; 
Vehicle: Soundings and 
Fathoms

•	 Jahmil XT Qubeka (2014) – 
draaiboek en regisseur van 
Knuckle City

•	 Kyle Shepherd (2014) – 
komponis en orkesleier 
van Kyle Shepherd Trio @ 
Standard Bank Jazz in the 
Quad; Vehicle: Soundings 
and Fathoms

•	 Christiaan Olwagen (2015) 
– draaiboekverwerking 
en regisseur van Poppie 
Nongena

•	 Dineo Bopape (2017) – 
installasiekunstenaar: Plant

•	 Jemma Kahn (2018)  
– skrywer van  
Cellist with Rabies

•	 Megan-Geoffrey Prins 
(2019) – pianis: Beethoven 
& Rachmaninov; Finding | 
Being

•	 Amy Jephta (2019) – 
skrywer van All Who Pass

•	 Mandla Mlangeni (2019)  
– trompetspeler:  
Jazz in Kayamandi

•	 Jefferson Bobs Tshabalala 
(2020) – improvisasie-teater 
J. Bobs Live: Off the Record

>> Die Standard Bank Jong Kunstenaar-eerbewys word elke jaar sedert 1981 by die Nasionale Kunstefees in Makhanda (Grahamstad) toegeken.  
Die Woordfees is vanjaar 21 jaar oud en toevallig spog dié fees met 21 van dié bekroonde kunstenaars in verskillende genres op die feesprogram. 

Pieter-Dirk Uys Deon Opperman Jaco Bouwer Christiaan Olwagen

Alfred Hinkel (links) Amy Jephta Dineo Bopape Jefferson Bobs Tshabalala Jemma Kahn

Kyle Shepherd Mandla Mlangeni Marthinus Basson Megan-Geoffrey Prins Shane Cooper
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Standard Bank Jong Kunstenaars van die Jaar

Marthinus Basson Wenner 1989
Ek is die regisseur van Huppelkind, ’n stuk vir kinders van tussen 
4 en 8 jaar. Ons doen net die eerste verhaal van die klassieke reeks 
en ek doen dit op versoek van ’n hand vol oudstudente vir wie ek 
baie respek het. Dit is heerlik om weer aan ’n kinderstuk te kan 
werk. Hulle is so ’n belangrike gehoor – dít is waar die grondslag 
gelê word vir toekomstige gehore.

Huppelkind. Kindertoneel. HMS Bloemhof.  
9 Maart om 12:30 & 14:00 en 12 Maart om 09:00 & 10:30.

Die toekenning het ’n ryk ge- 
skie denis en spog met ’n rits name 
wat nou al volksbesit is. Tot ses 
pryse per jaar word toegeken in 
een van die volgende kategorië: 
dans, drama, visuele kuns, musiek, 
jazz, film en per formance art.

Baie geleenthede
Marthinus Basson het dié gesogte 
prys in 1989 gewen. Hy meen dit 
is ’n belangrike erkenning van 
’n ontluikende kunstenaar wat op 
die punt is om ’n belangrike bydrae 
tot die groter kultuurlandskap van 
Suid-Afrika te lewer.

“Die Grahamstadse fees was 
’n tyd lank naas die Edinburg-fees 
in Skotland die grootste ter wêreld, 
en in die apartheidstyd het dit 
’n baie belangrike rol gespeel in 
nasiebou. Die dorp was die byme-
kaarkomplek vir alle kulture en 
kunstenaars, in ’n tyd toe daar min 
wisselwerking was tussen selfs die 
streekskunsterade van die destydse 
vier provinsies. Dus was daar een 
keer per jaar ’n werklike toets van 
waar ons ons as land bevind. Om 
nasionaal met so ’n prys vereer te 
word was werklik uitsonderlik,”  
sê Marthinus.

“Die ouderdomsperk is 35, en 
deesdae begin kunstenaars veel 
vroeër met hulle lewe in die kunste 
as in my tyd. Ek is maar altyd 
bekommerd oor hulle volhoubaar-
heid in ’n land waar daar ongeloof-
lik min strukture en vastigheid is 
sodat kunstenaars kan groei.”

Laasjaar se wenner vir musiek, 
die pianis Megan-Geoffrey Prins, 
is diep onder die indruk van die 
uitsonderlike lys van alumni waar-
van hy deel geword het.

“Die SBJK-prys het ’n ryk ge- 
skiedenis – die vorige wenners is 
van ons land se merkwaardigste 
kunstenaars. En saam met die 
prys kom daar baie geleenthede, 
soos om op die hoofverhoog op 
te tree by die fees op Makhanda. 
Die prys het vir my baie geleent-
hede gebring op plekke waar ek 
as klassieke pianis nie noodwen-
dig sou optree nie. Dit het my 
kunstenaarskap ontsaglik verryk, 
want ek het anders begin dink oor 
hoe ek programme saamstel. Die 
prys het my die geleentheid gegee 
om ’n breër gehoor aan klassieke 
musiek bloot te stel. My ervaring is 
dat klassieke musiek eintlik iets is 
wat die meeste mense geniet, selfs 
al was hulle nog nooit voorheen in 
’n klassiekemusiekkonsert nie.”

Jefferson Bobs Tshabalala, 
vanjaar se wenner vir teater, stem 
saam: “Ek voel geëer om deel te 
wees van die indrukwekkende 
lys van alumni. Daar is definitief 
’n groter belangstelling in die werk 
wat ek doen, en ek is dankbaar oor 
die ongelooflike invloed wat die 
prys het op mense wat andersins 
nie twee keer sou kyk na wat ek 
doen nie. Dit bestaan al lank en 
word spesiaal gemaak deur die feit 
dat dit jaarliks een kunstenaar per 
dissipline is. Dié vlak van fokus en 
die gevolglike geldelike ondersteu-
ning wat daarmee gepaardgaan 
– saam met die geleentheid om 
jou werk by een van die wêreld 
se beste feeste aan te bied – plaas 
’n mens werklik op ’n platform wat 
jou op ’n nuwe trajek plaas, wat jou 
loopbaan én kreatiwiteit betref.”

Amy Jephta is die bekroonde 

skrywer wat laasjaar die prys op 
Makhanda losgeslaan het. Woord-
fees-gehore gaan omgetik word 
deur haar wenstuk, All Who Pass.

Sy sê pryse ís belangrik vir 
individue. “Ek dink wel kuns is 
subjektief en tendense verander, 
en ek stem nie noodwendig saam 
met die kompetisie-element nie. 
Kunstenaars moet kan werk maak 
sonder om te dink oor ’n prys as 
eindpunt,” meen sy. “Maar dié prys 
gee ondersteuning en erkenning 
aan ’n kunstenaar wie se loopbaan 
nog vars is, maar nie noodwendig 
emerging nie. Min pryse plaas 
die fokus op kunstenaars in dié 
spesifieke fase. Jy ken jou stem 
as kunstenaar, maar jy’t nog nie 
die geleentheid gekry om met 
’n begroting en vervaardiger te 
werk nie,” sê sy.

In ’n kulturele landskap met 
hope talent is geld vir die ontwik-
keling en uitvoering van projekte 
so skraps soos gras in ’n skaap-
kraal. Met die SBJK-toekenning 
kry die kunstenaar prysgeld én 
finansiële ondersteuning om 
’n produksie of uitstalling na die 
volgende jaar se fees te bring.

’n Groter bewustheid
As daar iemand is wat wéét van 
pryse, dan is dit Alfred Hinkel, 
wat al talle kere vereer is vir sy 
uitsonderlike werk in die wêreld 
van dans. Hy woon op Okiep in 
die Noord-Kaap, en hy en sy gesel-
skap dans die ganse Namakwaland 
behoorlik aan die brand.

Alfred het in 1997 die Standard 
Bank Spesiale Prys ontvang vir 
sy visie, toewyding en bydrae tot 
dans in Suid-Afrika. Hy meen 
pryse soos dié maak dit veel mak-
liker om geld in te samel vir die 
werk wat hulle doen, veral op  
die platteland. 

Maar dit gaan nie net oor die 
geld nie; met die SBJK-toekenning 
word ’n groter bewustheid geskep. 
Dit is ’n kopknik aan die kunste-
naar, ’n boodskap aan die gehoor 
om te sê dié kunstenaar is deur 
’n kunspaneel, medekunstenaars 
én die publiek gekies om ’n prys te 
ontvang. Kom kyk na hulle werk. 
Vir ons as gehoor gee dit ’n goeie 
aanduiding van die uitsonderlike 
talent wat ondersteun moet word.

Vanjaar het die Woordfees 
’n ellelange lys van SBJK-alumni 
wat optree. Soos Desiree Pooe, 
Standard Bank se groephoof van 
borgskappe, sê: “Ons vier die 
aantal SBJK-alumni wat dié jaar  
op die Woordfeesprogram is.  
Dit is ’n aanduiding van die impak 
wat hulle loopbane het.”

Die kunste gee ons die geleent-
heid om ons stories aan mekaar  
te vertel. Deur daarna te luister 
word empatie en verdraagsaam-
heid gekweek.

Soos Jefferson sê: “Alle lewens 
word deur stories verander. 
Teater kan perspektiewe ver-
ander, empatie kweek, wêrelde 
herdefinieer, werklikhede omver-
gooi, tyd herverbeel en ons 
ongeloof laat wyk. Die vermoë 
daarvan om dít alles te doen 
verleen daaraan ook die krag om 
veranderinge teweeg te bring – wat 
betref menings, houdings, gelowe, 
wette, vooroordele en besluit-
neming. Deur stories te vertel 
verander ons lewens absoluut!”

Megan-Geoffrey Prins Wenner 2019

Amy Jephta  
Wenner 2019
All Who Pass is die produksie 
wat ek as deel van die SBJK-
prys op die planke gebring 
het. Die stuk is onder regie 
van Quanita Adams, en die 
rolverdeling is ’n groot rede 
om die stuk te sien: Elton 
Landrew, Roberto Kyle, 
Jawaahier Petersen, Iman 
Isaacs en Carmen Maarman.

1974: Uitsetting. Die 
inwoners van Distrik Ses 
word deur die apart heids-
regime uit die hart van 
Kaapstad verskuif. ’n Gesin 
bring hulle laaste nag in 
hulle huis deur.

2019: Restitusie. ’n Dogter 
keer terug om haar erfporsie 
op te eis en word oorweldig 
deur herinneringe. Kan sy 
daarin slaag om die spoke 
van die verlede te verdryf?

All Who Pass. Drama. 
Renish Girls’ High School. 
9 Maart om 16:00.

Ek is ’n konsertpianis, oor-
spronklik van Riversdal in 
die Wes-Kaap. Ek speel op 
11 Maart in ’n solokonsert 
met die naam Finding | Being. 
Die naam van die konsert is 
gegrond op ’n werk wat ek in 
opdrag van die Stellenbosse 
komponis Arthur Feder 
gedoen het. Arthur se werk 
het my geïnspireer om na te 
dink oor wat dit beteken om 
’n kunstenaar te wees, en in 
die program deel ek twee 
geliefkoosde klassieke werke 
asook twee werke wat geskryf 

is deur komponiste wat in Suid-
Afrika woon.

Ek speel ook in ’n konsert 
saam met die legendariese 
Anmari van der Westhuizen. 
Ons speel tjello- en klavier-
werke van Beethoven en 
Rachmaninov...  met daarby 
nog ’n paar verrassings.

Beethoven & Rachmaninov. 
Klassieke musiek. kykNET 
Endler. 9 Maart om 15:00.
Finding | Being. Klassieke 
musiek. kykNET Endler. 
11 Maart om 20:00.

Jefferson Bobs Tshabalala Wenner 2020
I am an artist, a businessman 
and a teacher. My primary field 
of art practice is theatre and 
live performance. I also work in 
the music, comedy and poetry 
spaces quite a lot. Mostly, I am a 
writer, director and performer.

At Woordfees 2020, I will 
be performing in J. Bobs Live 
– Off the Record, which is the 
2018 Gold Ovation Winning 
Game Show production that I 
invented. I am joined on stage 

by powerhouses Phillip Dikotla 
and Pule Welch, and we are 
collaborating with Rob van 
Vuuren as our director. It is a 
riotous, interactive and scathing 
look at the country, and people 
will be thrilled, entertained and 
highly challenged.

This format gives us a 
simulation into what the 
country is bound to force us 
into eventually – necessary 
collaboration. I chose this style 

because it cuts through the 
passivity that we often enjoy 
in other artforms. The theatre 
can be direct and visceral and 
engage you in the now. I love to 
exploit that opportunity to do 
just that.

J. Bobs Live – Off the Record. 
Toneel. Rhenish Girls’ High 
School High School. 11 Maart 
om 16:00, 14 Maart om 16:00 
en 15 Maart om 13:00. 

Alfred Hinkel Wenner 1997
Krummelpap, afval en Sun-
lightseepbaddens is ’n John 
Linden-Alfred Hinkel-Garage- 
produksie van Okiep, en ons 
gebruik die digwerk van Ronel- 
da S. Kamfer. Die gedigte is 
spesifiek vir ons geskryf en julle 
gaan dit nie op ’n ander plek 
kan kry nie. Die manier hoe 
Ronelda die taal gebruik, is vir 
ons soos musiek. Ons gebruik 

dit om te dans; dis die taal van 
musiek, digkuns en die taal 
van die liggaam. As ek moet 
judge hoe ons Namakwalandse 
gehore reageer op die werk, 
hoe hulle lag, hoe hulle kwaad 
raak, hoe hulle huil, hoe ex - 
cited hulle is ná die opvoering, 
dan is ek seker die mense op 
Stellenbosch is nie anders nie; 
hulle gaan ook so ’n ervaring 

hê. Ek dink dis die moeite werd. 
Party van die goed maak seer. 
Party van die goed maak báie 
seer. Maar daar is darem ook 
lekker lagplekke.

Krummelpap, afval en Sun-
lightseepbaddens. Dans. HMS 
Bloemhof-skoolsaal. 10 Maart 
om 18:00, 11 Maart om 20:30 
en 12 Maart om 15:30.

‘Hulle gee Woordfees statuur’
Saartjie Botha, direkteur 
van die Toyota US Woordfees 
en WOW, sê die Standard 
Bank Jong Kunstenaars-
kompetisie gee erkenning 
aan kunstenaars wat dit 
gewoonlik eers later in hulle 
loopbaan sou kry. 

“Daarmee saam kom 
aansienlike media-aandag 
en ’n vestiging in die bedryf. 
Die groter waarde is egter 

die werk of projek wat 
hiermee gepaardgaan: 
Jong kunstenaars kry 
vroeg in hulle loopbaan die 
geleentheid en finansiering 
om werk te skep wat hulle 
graag wil doen oor temas 
waaroor hulle sterk voel, 
sonder om noodwendig 
kommersiële oorwegings 
in ag te neem.

“Die teenwoordigheid 

van vorige wenners 
verleen statuur aan die 
Woordfeesprogram. Dit is 
ook wonderlik om te weet 
dat kunstenaars soos Janice 
Honeyman en Marthinus 
Basson, om net twee te noem, 
steeds interessante werk 
maak. Kunstenaarskap is nie 
staties nie; dit verander en 
vervorm gedurig en moet 
aktief beoefen word.”

Alle lewens word deur stories verander.  
Teater kan perspektiewe verander, empatie kweek, 

wêrelde herdefinieer en ons ongeloof laat wyk.

“
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DANKIE OP ’N PLANKIE
Met dank aan Jan en Pippa 
Louw en Humarga vir hulp,
tegniese dienste, toerusting 
en infrastruktuur.

Ook baie dankie aan:
Die Laan 40
Caledon Villa
Coronata 20
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LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe 
van INK is elke dag ná 15:00 
beskikbaar op Litnet by 
www.litnet.co.za
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Mariam Batsashvili Solo op 10 Maart om 
20:00; Finding | Being op 11 Maart om 
20:00; Der Dichter spricht op 14 Maart 
om 20:30; Schubert, Schumann en Sinatra 
op 14 Maart om 11:00.

Die afgelope naweek was die eerste van 
vier solo-klavieruitvoerings op vanjaar se 
klassiekemusiekprogram. Boonop is daar 
ook ’n klavierduetkonsert deur die gewilde 
“Blondes” met Zorada Temmingh en Elna 
van der Merwe. Saterdagmiddag het die 
Stellenbosse pianis Luis Magalhães werke van 
Beethoven, Schubert, Ravel en Skriabin in 
die Endlersaal gespeel. Magalhães is ’n dosent 
aan die US Konservatorium.

Mariam Batsashvili, oor die afgelope paar 
jaar ’n gereelde besoeker aan Kaapstad en Stel-
len bosch, lewer op 10 Maart ’n uitvoering in 
die Endlersaal. Dié 26-jarige pianis van Tbilisi, 
Georgië, is deel van ’n nuwe geslag internasio-
naal gerekende musici wat tans opgang maak.

Sy was in 2004 die eerste vroulike pianis wat 
die Internasionale Franz Liszt-klavierkompe-
tisie wen. Vir haar Stellenbosse gehoor speel 
sy werke van Bach, Mozart, Liszt en Ravel.

’n Oudstudent van Magalhães aan die US 
Konservatorium, Megan-Geo� rey Prins, keer 
terug na Stellenbosch en lewer op 11 Maart 
’n uitvoering met die titel Finding | Being. 
Prins is sedert begin vanjaar verbonde aan 

Hoor klaviernote van heinde en ver

Mariam Batsashvili 
Foto: JOSEF FISCHNALLER

die Universiteit van Pretoria as klavierdosent 
nadat hy sy doktorsgraad aan die Cleveland-
instituut in Amerika voltooi het.

Hy was verlede jaar die Standard Bank 
Jong Kunstenaar vir klassieke musiek by die 
Makhanda-fees in die Oos-Kaap. In sy kon-
sert in die Endlersaal speel Prins ’n wye reeks 
werke – van 18de-eeuse tot eietydse musiek.

Die laaste solo-klavieruitvoering is op 
14 Maart deur Berta Brozgul, ’n pianis wat in 
Kaapstad gebore is maar sedert twaal� arige 
ouderdom in Australië woon. Die 30-jarige 
pianis het aan die Mozarteum in Salzburg, 

Oostenryk, gestudeer en het al verskeie pryse 
op haar kerfstok.

Haar program is getitel Der Dichter spricht,
wat verwys na die laaste deel van Schumann se 
klaviersiklus Kinderszenen. Benewens dié stuk 
speel sy ook preludes van Chopin. 

Die klavierduo Temmingh en Van der 
Merwe maak elke jaar ’n draai op die fees, 
en vanjaar pak hulle ’n keurspel van musiek 
van Schubert, Schumann en Frank Sinatra 
aan. Die twee Stellenbossers speel van temas 
uit kunsliedere tot Sinatra se gewilde lied-
jies. – Wayne Muller

Megan-Geo� rey Prins        
Foto: STEFAN ELS

VANDAG 
SE MUSIEK
Hierdie produksies 
is vandag by die 
Woordfees te sien:
• Met slenterslag na 
Sjanghai. kykNET 
Fismer. 11:00. 
• Donkernagpantoen 
– die reis van vers na li-
riek. Weltevreden-res-
taurantteater. 13:00.
• Moederkerk-orrel-
week: Diederick 
Basson. Moeder-
kerk. 13:15.
• Beethoven & Rach-
maninov. kykNET 
Endler. 15:00.
• ’n Lie� ike lawaai.
HMS Bloemhof-
sentrum. 16:00. 
• Sho Madjozi. 
Jan Marais-natuur-
reservaat. 18:30. 
• Spoorlangs. Welte-
vreden-restaurant-
teater. 19:00.
• Baroque Opera Gala 
Concert. kykNET 
Endler. 20:00.
• Karoo Suite 2: Karoo-
nagte. HMS Bloemhof-
sentrum. 20:00.
• Mizar Trio. kykNET 
Fismer. 20:30. 
• Die poet, wie’s hy?
Adam Small-oudi  -
to rium. 20:30.
• Jan Blohm. Spier-
am�  teater. 20:30. 
• Lirieke maak saak. 
Drostdy-teater. 20:30.
• Kom sluit jou fees-
 dag dan af met 
heerlike kos, wyn en 
musiek by De Waren-
markt. 22:00.
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Fynbosfeetjies. Woordkuns. 
kykNET Fismer. 9 Maart om 18:00 
en 10 Maart om 11:00.

Hierdie produksie is ragfyn aanmekaar-
gesit, een wat naatloos diverse kunsvorme 
inkorporeer. Daar is vers, klank en 
kuns wat jou oor 50 minute in ’n knus 
ruimtekapsule plaas en na ’n wêreld vol 
onskuldige verbeelding wegvoer.

Antjie Krog het Fynbosfeetjies reeds 
in 2007 gepubliseer met verse wat op 
kinders gemik is, maar soos met Philip de 
Vos is daar ’n soort patos in dié gedigte 
wat met die verlore, amper gekneusde 
kind in grootmense praat.

Hoe verfrissend was dit nie om ná 
’n klipharde politieke gesprek oor ons 
land dié vertoning te kon bywoon nie. 
Dat daar ’n sagter, liefdevoller kant aan 
hierdie harde lewe is, gee ’n mens inder-
daad hoop. 

Krog se bundel gaan oor veelkleurige 
feetjies, teer soos ’n baba se vel, wat in 
verskeie soorte Kaapse fynbos woon. Die 
illustrasies is deur die kunstenaar Fiona 
Moodie, wat elke plant en feetjie visueel 
perfek by die gedigte ingewerk het.

Hulle word op ’n groot skerm gepro-
jekteer. Die musikant Katrien Holm, ook 
die vervaardiger, het Krog se gedigte vir 
’n sopraan (Renette Bouwer) en stryk-
kwartet (Evolution of 4) getoonset.

Dan is daar die warmhartige akteurs-
paar Carel Trichardt en Petru Wessels 
wat voorlees. As alles meteens saamwerk, 
sit jy met pure goud. 

Dit het hierdie resensent weer opge-
val hoe oneindig gelukkig ons is om 
sulke talent in Afrikaans te hê, gawes 
wat met internasionale en veel ouer tale 
kan meeding. 

Om nie eens te praat van die jong 
mense in die kwartet nie. Hulle spel was 
(gebruik jou verbeelding hier) soos die 
dolcissimo (baie lie� ik, baie sagte) klanke 
van naaldekokers se vlerke, sonbesies wat 
sing – en as die maan se strale geluide 
was, dan het hulle dít gespeel. 

Bouwer se stem was satyn en sy het 
met net genoeg aweregse humor en spel 
die gehoor betower – en met die lees van 
die verse deur Trichardt en Wessels kon 
jy die feetjies verby jou ore hoor vlieg, 
so stil-stil in die donker.

Dié egpaar saam is waarlik ’n geskenk, 
al betaal jy vir jou kaartjie.

Trichardt het só ’n wonderlike voor-
koms, dit lyk asof hy deur ’n kunstenaar 
uit wingerdhout gesny is. Wessels het die 
elegansie van ’n rolprentster, en hulle is 
twee pole wat bymekaarkom en in 
harmonie saamwerk. 

Van die feetjies wat onder andere hulle 
verskyning maak, is die Varkoor-feetjie, 
Speldekussing-feetjie en Suring-feetjie. 
En elkeen het hulle eie storie.

Hier sal jy ook uitvind waarom die 
Hadida so laag vlieg en so skree: omdat 
hy bang is vir hoogtes! 

Moeg vir die politiek, virusse en beurt-
krag? Word weer ’n kind, en gaan kuier 
vir die feetjies. Hulle sal jou hart weer 
gesond maak. – Herman Lategan

Laat die feetjies jou wegvoer

Carel Trichardt, Katrien Holm en Petru Wessels. Foto: NARDUS ENGELBRECHT
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