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Woordfees TV bring die verskeidenheid en vreugde van een van 
Suid-Afrika se grootste kunstefeeste na die kassie. Die 
programinhoud sluit ’n wye verskeidenheid van genres in wat top-
plaaslike talent ten toon stel: teater, skrywers en boeke, dans, 
leefstyl, stand-up-komedie, kontemporêre en klassieke musiek, film, 
diskoers en visuele kuns. Die program het ’n sterk fokus op 
gehalteboeke, -teater, -musiek en -film in Afrikaans. Vanjaar sluit die 
program ook besprekings oor landboukwessies in.

’n Keur van die gewildste 2021 Woordfees TV-programme sal buite
spitskyktye uitgesaai word. Nuwe programme wat spesiaal vir die 
2022 TV-fees vervaardig is, sal ook op DStv Catch Up beskikbaar
wees.
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SKRYWERSFEES
Die Woordfees het 22 jaar gelede as ’n deurnagpoësiefees begin, en 
boeke en skrywers is steeds die hart van die program.

Daar is 18 nuwe boekgesprekke op die program, wat die volgende 
insluit:

Dol heuning met SJ Naudé
Die Hertzogpryswenner – die eerste wat twee keer na mekaar dié prys
vir prosa wen – noem homself “’n aktivis vir die kortverhaal” en gesels oor
inspirasie en die waarde van skryfopleiding met Marius Swart. Sandra 
Prinsloo lees voor uit een van sy verhale.

Wanneer vandag en gister nie lepellê
Diana Ferrus gesels met with Kirby van der Merwe (Eugene), Audrey 
Jantjies (As die katjiepiering blom) en Brian Fredericks (Hou jou oë oop). 
Drie romanskrywers deel die agtergrondstories van hulle onderskeie
boeke, maar ook hoe hulle die spanning ondersoek wat soms in hulle
gemeenskap bestaan tussen iemand se komvandaan en sy lewe vandag.



Digtersparadys
Met Philip de Vos, Lynthia Julius, Elias P. Nel, Louise Boshoff, Grant 
Jefthas, Franco Colin, Dean Balie (voorleser) en Kabous Meiring 
(aanbieder). ’n Goue herfsmiddag met poësie en musiekbegeleiding deur
Wilken Calitz word afgesluit met Dean Balie se spesiale musikale
voorlesing uit die nuwe Adam Small-versamelbundel.

1 Recce – die manne agter die mite
Abel Esterhuyse gesels met Alexander Strachan en Clive Cupido. Twee 
lede van die SANW se spesiale magte gesels oor die geheimhouding
rondom dié elite-groep soldate, terwyl die skrywer – ’n lid van die 
“moedermag”, 1 Recce – die operasies onthou, maar ook ligter
oomblikke, soos rugby met ’n mak leeu. 



Die seuntjie met die rooi handsakkie
Yvonne Beyers (redakteur van Huisgenoot) gesels met Elise Bishop: As ’n 
seuntjie het Pierre van der Merwe ’n tafeldoek om hom gebind, ’n netjie
op sy kop geplak en met blommetjies gespeel hy’s ’n bruid. Vandag deel
Elise Bishop haar merkwaardige lewensverhaal ná ’n volledige
geslagsverandering op 23.

Pretoria se Elon Musk
Adriaan Basson gesels met Michael Vlismas en Herman Wasserman Elon 
Musk – Risking It All (’n ongemagtigde biografie). Sy oupa bou sy eie
vliegtuig; sy pa speel syferspeletjies. Vandag is die netto waarde van 
Pretoria se bekendste bleeksiel meer as die jaarlikse begroting van sy
geboorteland – al het boelies hom op skool in die hospitaal laat beland.



Mynhardt se kombuis
Die eerste Kokkedoor-wenners hou reünie wanneer Tiaan Langenegger
vir Mynhardt Joubert ’n video wys van waar hulle die eerste keer
saamgewerk het. Hy vra hom dan vir Mynhardt uit oor sy Vrystaatse
koswortels, sy kookboek wat in grendeltyd gebore is, en sy liefde vir
kleur.

Die 19 boekgesprekke wat verlede jaar verfilm is, insluitend ’n gesprek 
tussen die  teatermaker Marthinus Basson en die 2021 
Bookerpryswenner, Damon Galgut, word weer uitgesaai.
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TONEEL
Ervaar ’n verskeidenheid van Suid-Afrika se mees gevierde talent op 
die verhoog – op jou skerm. Die Woordfees TV-teaterreeks sluit in: 

Proscenium: Toutjies & Ferreira
Al ooit gewonder wat gebeur op die verhoog in die uur voor ’n vertoning 
by ’n kunstefees begin? Die antwoord is ongelóófik baie. Kom benut ’n 
seldsame kans om hierdie gekke, snaakse, spanningsvolle uur met 
akteurs en tegnici te beleef. Jy gaan lag en dan gaan jy minder lag in dié 
produksie wat as komedie wegspring en by knop in die keel eindig. As 
jou kinders emigreer is die vooruitsig van Skype op ’n Sondag met 
kleinkinders wat Engels praat, ’n skrale troos. Spesiaal vir diesulkes en 
ander wat sit met ’n gat in die hart; ook vir feesfoendies, en almal wat 
nog nooit agter die skerms in ’n teater was nie. Moontlik geaak deur die 
ondersteuning van Aardklop en NATi.



Proscenium: Babbelagtig
Ontwikkel deur die KKNK en NATi

Ontmoet sewe kleurryke, liefdevolle, aweregse narre met manewales
wat jou sal laat lag en frons. Babbelagtig is ’n mimiekspel en wipwarit van 
betowering en plesier vir die hele familie – van oud tot jonk. Dit was die
wenner van 2018 se KKNK-Kannatoekennings vir Beste debuutproduksie
en Beste kinderaanbieding. Wim Vorster het in Krit geskryf: “Babbelagtig
is bevrydend, vry en bowenal ongelooflik vindingryk … sonder twyfel een
van die mooiste en verfrissendste toneelaanbiedings in ’n lang tyd.” Die 
rolverdeling sluit in De Klerk Oelofse, Dean Balie en Jemma Kahn.



Die naaimasjien
’n Wordsmith Theatre Factory-produksie. Opname vervaardig en
moontlik gemaak deur die KKNK en Brainwave Productions. 

Ná honderde optredes landwyd van hierdie eenvroustuk met Sandra 
Prinsloo oor bykans drie jaar, en ’n onvergeetlike speelvak by die 
Edinburgh-fees in Skotland, kry hierdie legendariese toneelstuk weer
lewe. Magdaleen sit in haar ouetehuiskamer. Sy is besig om elke deeltjie
van haar naaimasjien skoon te maak, want die vrou op die foon het gesê
sy’s drie uur vanmiddag hier om dit op te tel. Terwyl sy hierdie konstante
metgesel van die afgelope 55 jaar netjies blink vryf, gaan haar gedagtes
na haar man en kinders. Met deernis en humor neem Magdaleen jou
terug na ’n tyd van melkaflewerings, sykouse met nate, moerkoffie en
melkskeiers. En sy herinner ons aan hoe ’n ma – soos ’n baboeshka-
poppie – binne in elkeen van haar kinders staan.



Hierdie teaterhoogtepunte, wat spesiaal in opdrag van Woordfees TV 
2021 vervaardig is, sal weer vertoon word:

Mis
Ondersteun deur die ATKV en NATi.
Reza se Wet se klassieke toneelstuk met Nicole Holm, Martelize Kolver, 
Jane de Wet en Laudo Liebenberg se teaterregie is behartig deur Wolf 
Britz. Jaco Bouwer was die filmregisseur. ’n Ma en haar dogter moet om 
den brode mis versamel, verpak en as kompos verkoop omdat hul man 
en pa homself reeds vir die afgelope sewe jaar op die solder toesluit. Die 
gesin het hulle plaas in die Depressie verloor. 'n Vriendin wat haarself
teen die verleiding van 'n besoekende sirkus wil verskans, daag op net 
voor ’n blinde polisieman aanmeld om die weerlose vroue te beskerm
teen die moontlike jongmeisiedief in die dorp.



Krismis van Map Jacobs
Ondersteun deur die ATKV en NATi. 

Adam Small se voorgeskrewe, steeds geweldig relevante drama met 
teaterregie deur Jason Jacobs en filmregie deur Jaco Bouwer. Die 
sterbelaaide rolverdeling sluit in Dann-Jacques Mouton, Elton Landrew, 
Ilse Klink en June van Merch.
’n Gevreesde bendeleier word ná sewe jaar uit die tronk vrygelaat op 
parool. Het Map Jacobs verander, of is hy steeds die geweldenaar? ’n 
Gesins- en gemeenskapsdrama wat afspeel teen die gedwonge
verskuiwings uit die Kaap na die Vlakte. Die stuk gee ’n blik op die 
leefwyse van die ontworteldes, hulle lief en leed en die desperate 
hunkering na ’n beter bestaan in ’n stelsel wat veral die weerloses faal.



Ferine and Ferase
In die afgeleë dorpie Bucket’s End, hoog bo in die berge langs die 
Verdwynrivier, gee Ferine en Ferase gestalte aan hulle liefde deur groot
plesier te vind in die meesterlike vertelling van die storie van twee 
gedoemde minnaars wie se verbode liefde opvlam sodra die volmaan
en vuurvliegies verskyn. Die uitsonderlike narrepaar van teaterlegendes
Andrew Buckland en Sylvaine Strike neem jou met Ferine and Ferase op 
’n onvergeetlike reis na verwondering. Die stuk is met die kykNET Fiësta-
toekenning vir Beste feesproduksie bekroon.
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KONTEMPORÊRE MUSIEK
Die Toyota Groot Vyf-konsertreeks bied ’n groot verskeidenheid – van 
die Afrika-blues tot die klassieke kabaretkuns van Jacques Brel en
Edith Piaf:

Al om Antjie
Antjie Krog is ’n literêre ikoon wat internasionaal gereken word. In Al om 
Antjie vier ’n verskeidenheid merkwaardige kunstenaars, insluitend
Frazer Barry, Anton Goosen, Laurinda Hofmeyr, Antoinette Kellermann, 
Babalwa Mentjies, Churchil Naudé, Tinarie van Wyk Loots, Karen Zoid, 
Luna Paige  en Jolyn Phillips, haar 70ste verjaardag met toonsettings van 
’n verskeidenheid van haar mees geliefde gedigte. Schalk Joubert is die 
musiekregisseur.



Saluut, Theuns Jordaan
Nie net was Theuns Jordaan ’n sanger en liedjieskrywer van formaat nie, 
hy het ook die gawe gehad om ander liedjieskrywers se werk sielvol
weer te gee. Van die grootste name in Afrikaanse musiek het bymekaar
gekom en bring hulde aan Theuns Jordaan, ’n kunstenaar enig in sy soort
en ’n stem wat nog lank geluister gaan word. Met Anton Goosen, Bok van 
Blerk, David Kramer, Dozi, Dr. Victor, Gian Groen, Karen Zoid, Kurt Darren, 
Sima Mashazi, Tarryn Lamb en Valiant Swart. Die musiekregisseur is 
Melissa van der Spuy en van Theuns se grootste treffers soos
“Namibsroos”, “Soos bloed”, “Roeper van my hart”, “Hartseer vir die reën” 
en “Voor die storm kom” is deel van die program.



Boeremusiek & Mirror Balls
Boeremusiek op die klavier – Die pianis Rocco de Villiers en sy orkes toor
met die gewilde keurspele van Jim Muller. Immergroen treffers van Nico 
Carstens, soos “Die Klokkiewals” en “Zambesi”, “Warm Snare” van wyle
Hansie Roodt Senior, Hendrik Susan, Ollie Viljoen en Taffie Kikillus, word 
afgestof, blink gepoets en kry ’n nuwe huppel in die stap vir die 21ste 
eeu. Hierdie huldeblyk is ’n reis van nostalgie en ’n kykie in die toekoms
sonder om die verlede te vergeet. Voeg daarby ’n uitgevatte orkes, 
Rocco se sin vir humor en die voete begin te jeuk.



Afrika Blues
Die blues is in Afrika gebore en sy wortels is steeds diep in ons vasteland 
gevestig. Dit het oorgespoel in soveel van ons plaaslike musiek – van 
boeremusiek tot township jive. Met die bekroonde Sima Mashazi se 
klokhelder stem en die virtuose musikante Louis Mhlanga, Schalk 
Joubert, Albert Frost en Jonno Sweetman is hierdie vertoning gelaai met 
uitstaande kitaarspel, aansteeklike ritmes en die ontdekking van die 
oorsprong van vele van ons land se mees bekende liedjies en style.

Brel/Piaf
Oorspronklik ontwikkel deur Pieter Toerien Produksies

’n Stylvolle revue van die tydlose liedjies van Jacques Brel en Edith Piaf, 
uitgevoer deur die legendariese André Schwartz en Amanda Strydom 
onder begeleiding van Coenraad Rall en Dawid Boverhoff.



Hanepoot Brass Band Live at The Daisy Jones
Die Kaap van Storms en New Orleans het baie dinge gemeen, soos hul
ryk musikale tradisies, kruisbestuif via koloniale hawens, en natuurlik
eiesoortige “brass bands”. Ons s'n speel goema en sopvleis! Die orkes
bestaan uit Jannie "Hanepoot" van Tonder (Gereformeerde Blues Band, 
African Jazz Pioneers), Simon Bates (The Rudimentals, Saxit), Duncan 
Johnson (Little Giants), Carlton Adams (Baruch Entertainers), Siraaj Allen 
(Delft Big Band), Nick Turner (Sons of Trout), Zhaun Gorridon (Cape Town 
7 Steps Minstrels) en Carlo Fabe (Tananas, Goema Club).



Die volgende hoogtepunte van ons 2021-musiekprogram sal weer 
uitgesaai word:

David Kramer tribute – Boland to Broadway
David Kramer se roemryke loopbaan strek oor vier dekades. In hierdie
opwindende produksie span 'n groep buitengewoon talentvolle sangers 
en musikante saam om David se 70ste verjaardag te vier en hulde te
bring aan sy uiteenlopende en unieke musiek. David het nederig begin 
as solo-kunstenaar in 1981, maar hy het uiteindelik van die wêreld se 
mees gesogte verhoë, soos Londen se West End, Carnegie Hall en
Broadway, verower. Deel van dié groot musiekplesier is Emo Adams, 
Loukmaan Adams, Anton Goosen, Robin Auld en vele meer. Kramer 
maak 'n spesiale gasverskyning en Schalk Joubert het die musiekregie
behartig.



Smeltkroes
Afrikaanssprekendes van die Kaap vind hul wortels wyd en syd. Hier is 
nou ’n Smeltkroes van verhale (lief en leed) met die oorsprong uit Afrika, 
Europa en die Verre-Ooste. Het die dice vir jou sus of so geval? 
Smeltkroes speel met lied, verhaal en woord en wys hoe ons deur veel
meer as taal aan mekaar verbind is. Kykers kan uitsien na die musiek van 
Luna Paige, Cape Jazz-pianis Ramon Alexander en rymkletser-sanger-
liedjieskrywer Frazer Barry. ’n Bekende Klopselied sowel as ’n Cape Jazz-
verwerking van een van Anton Goosen se liedjies is deel van die plesier. 
Gedigte van Philip Odendaal, Gaireyah Fredericks en Diana Ferrus word 
deur die aktrise Devonecia Swartz en akteur Breyten Treurnicht 
voorgedra. Die digters Jolyn Phillips en Shirmoney Rhode vertolk hul eie
treffende gedigte op die verhoog. Smeltkroes pluk saggies aan die 
hartsnare, net voor dit jou voete so laat jeuk dat jy nie anders kan as om 
’n dansie in die sitkamer uit te pak nie.



Karen Zoid & die Kaapstadse Filharmoniese Orkes
20 jaar, 20 songs. Onthou jy die meisie wat met Voortrekker-kappies op 
die verhoog verskyn het met “Afrikaners is plesierig” en regtig nie 
omgegee het wat enigiemand van haar dink nie? Sy het intussen met 
harde rock-treffers en sagte ballades Suid-Afrikaners se harte gesteel –
en nou is dit 20 jaar later. Karen Zoid vier twee dekades in die 
musiekbedryf met hierdie vertoning saam met die Kaapstadse 
Filharmoniese Orkes.
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KLASSIEKE MUSIEK
Kykers kan kies uit ’n verskeidenheid konserte, insluitend:

Gemeenskapsgala 2021
Anna Davel, Earl Gregory, Luvu Maranti en Zip Zap Circus was van die 
voorste kunstenaars wat in die Kaapstadse Filharmoniese Orkes se 
jongste Gemeenskapsgala gewys het hoekom hierdie konsert ‘n 
hoogtepunt op die musiekkalender is.

Huldelblyk aan Stephenson en Rajna
Die Amici-kwartet speel werke van Allan Stephenson, Thomas Rajna en
Ravel, asook Puccini se aangrypende Crisantemi as huldeblyk aan twee 
afgestorwe Suid-Afrikaanse komponiste. Hierdie uitvoering ondersteun
die MAXCYK Oekraïne-rampfonds.



Universiteitskoor Stellenbosch University Choir 2022
Die US Koor is een van die oudste en mees gevierde kore in Suid-Afrika
en bestaan uit studente uit verskillende akademiese en kulturele
omgewings, wat bydra tot hul energieke en begeesterde uitvoerings. Die 
US Koor beklee sedert 2012 die eerste plek op die Interkultur-ranglys
van 1 000 internasionale kore. Liedere wat vir hierdie spesiale
Woordfeeskonsert uitgevoer is, sluit verwerkings van geestelike musiek
in soos die isiXhosa Paasgesang “Indodana”, immergroen Suid-Afrikaanse
treffers soos “Pata Pata” en “Weeping”, en koorverwerkings van ikoniese
liedjies deur Lady Gaga en U2.



Mozart and Schubert
Esthea Kruger is die solis in Mozart se Klavierkonsert in D mineur (KV466) 
en Schubert se Onvoltooide Simfonie. Die Kaapse Filharmoniese Orkes
met Bernhard Gueller op die podium.

Elgar se tjellokonsert
Elgar se ikoniese tjellokonsert met Suid-Afrika se voorste tjellis Peter 
Martens as solis en Schubert se Simfonie No. 5 met Bernhard Gueller op 
die podium, in die jaarlikse Huberte Rupert Gedenkkonsert.



Op grond van die groot aantal versoeke wat die Woordfeeskantoor 
ontvang het, word die Universiteitskoor Stellenbosch asook Zorada 
Temmingh se orreluitvoering, wat beide vir Woordfees TV 2021 
verfilm is, weer uitgesaai:

Zorada in Orrelstemmingh
Zorada Temmingh is een van Suid-Afrika se voorste orreliste wat ook
ook met groot sukses internasionaal opgetree het. Zorada in 
Orrelstemmingh is verfilm in die pragtige ou Stellenbosch Moederkerk
en sluit gewyde werke in deur Justin Knecht, Martin Nystrom en Henry 
Thomas Smart. Temmingh speel ook ’n keur uit Verdi se operamusiek.



DANS



Retrace-Retract
Die internasionaal gerekende choreograaf Gregory Maqoma se dansfilm
Retrace-Retract verken die lewe in Soweto en vang iets vas van ’n plek
wat worstel met ekonomiese transformasie. Dié film belig die verskille en
dinamika van kulture, tradisies, hiërargieë en drome. 



DANCE

Krummelpap, afval en Sunlightseepbaddens
Ronelda Kamfer se poësie pluk die pleister wat ’n bouvallige huis 
aanmekaar probeer hou, vining af. In hierdie deernisvolle dog 
onverskrokke stuk van die Garage Dance Ensemble word Kamfer se 
digkuns met dans vervleg om die persoonlike uitdagings van die jeug in 
die Noord-Kaap te belig.

Pergolesi se Stabat Mater
Tydens grendeltyd in Suid-Afrika het Kaapstad-opera, Kaapstad-ballet 
en die Kaapstad-barokorkes saamgespan om ’n sosiaal gedistansieerde
weergawe van uittreksels uit Pergolesi se Stabat Mater te verfilm. 
Mthuthuzeli November het die choreografie via video-oproep behartig. 
Stabat Mater is ’n meervlakkige ondersoek van leed, empatie en geloof
wat treffend in hierdie produksie gestalte kry.
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LEEFSTYL
Die leefstylafdeling van die feesprogram fokus op die trekpleisters en
plesiere van Stellenbosch en die omringende Kaapse Wynlande. Dit sluit 
’n program oor al die stylvolle, nuwe wynkroeë in Stellenbosch in. Die 
natuurbewaarder Dave Pepler praat klimaatsverandering en wat gewone
mense daaromtrent kan doen.

Hierdie gewilde programme van Woordfees TV 2021 word weer 
uitgesaai:

Bertus Basson: Local & Lekker 
Die glanssjef Bertus Basson verken Stellenbosch saam met van dié dorp
se bekendste inwoners. Sien nuwe plekke en herontdek geskiedenis en
erfenis in die pragtige strate van die Eikestad saam met die wynkenner
Mike Ratcliffe, Danie du Toit (Spoegwolf) en die gewilde misdaadskrywer
Deon Meyer.



Pioniers Stellenbosch Wynroete 1971-2021
Hierdie dokumentêr vier die 50ste verjaardag van die Wynroete met 
beeldmateriaal van die pragtige Stellenbosse wynlande. Verskeie
bekendes deel staaltjies, kundigheid en 'n toekomsvisie. Meer as 20 
onderhoude is vir dié dokkie gevoer. Dit sluit in Ilse Ruthford
(Compagniesdrift), Hannes Myburgh (Meerlust), Emile Joubert en
Pietman Retief, Stephanie Wiid (Neil Joubert se kleindogter) en Frans 
Smit (Spier).
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DISKOERS
Die diskoersprogram bestaan uit ’n verskeidenheid gesprekke rondom
vuurwarm onderwerpe aangebied deur die gesoute joernaliste Kabous
Meiring (aanbieder van Prontuit op kykNET) en Pieter du Toit 
(assistentredakteur vir in-diepte nuus by News24).

Kabous wil weet – ep. 1 
Kabous Meiring praat met ’n span deskundiges oor voorkomende 
gesondheidsorg. Hoe help voorkomende gesondheid op die 
langtermyn? Ook in hospitale.

Kabous wil weet – ep. 2
Kabous Meiring praat met ’n span deskundiges oor onderwys en 
opvoeding. Is ouers meer bekommerd oor kinders se welstand as in die 
verlede? Wat staan ons te doen?



Kabous wil weet – ep.3
Kabous Meiring praat met ’n span deskundiges oor entrepreneurskap. Is 
almal nou veronderstel om ’n eie onderneming te begin? En hoe op 
aarde word ek ’n entrepreneur?

Kabous wil weet – ep.4
Kabous Meiring praat met ’n span deskundiges oor die vooruitsigte van 
die middelklas. Wat word van die middelklas? Kan die middelklas verder 
groei terwyl ekonomiese druk toeneem en inflasie aanhou styg?

Op openbare aanvraag word ook die ernstig snaakse Filosofiekafee 
van 2021 weer uitgesaai:

Filosofiekafee
Filosowe, woordsmouse en wysgere gebruik woorde om mekaar om die 
bos te lei, kluitjies te bak en spek te skiet. Wie gaan vir wie ore aansit? 
Met filosowe Anton van Niekerk, Vasti Roodt en ander.



FILM



FILM

Locked Doors, Behind Doors
Die SboNdaba Dance-geselskap, onder leiding van die bekroonde 
Sbonakaliso Ndaba, verken die werklikhede van die groep se lewens 
gedurende die pandemie toe om by die huis te bly gevoelens van 
magteloosheid en vertwyfeling veroorsaak het. Hierdie dokumentêr bou 
voort op navorsing oor trekarbeiders en slawe om ’n choreografie te 
ontwikkel wat die opoffering en lyding tot uitdrukking bring van diegene 
wat met bloedsweet aan die nasie van Suid-Afrika help bou het. 
Hoogtepunte uit die enigste opvoering van Locked Doors, Behind
Doors tot op datum by die Lwandle Migrant Labour Museum is deel 
van dié dokkie.



Die ongetemde stem – ’n Herontdekking van Afrikaanse musiek
Die ongetemde stem is 'n ontleding van die Afrikaanse musiekbedryf en
die ongebalanseerde kulturele verteenwoordiging wat steeds floreer
amper 30 jaar na die afskaffing van apartheid. Dié dokumentêre film 
ontbloot die kulturele kaping van Afrikaans deur die wit elite en
ondersoek die tragiese stand van die post-apartheid- Afrikaanse
musiekbedryf waar die bruin stem van Afrikaans steeds gesmoor word, 
ten spyte daarvan dat dié gemeenskap met die grootste aantal sprekers
van Afrikaans spog. Churchil Naudé, Frazer Barry, Deniel Barry, David 
Kramer, Johannes Kerkorrel, Koos Kombuis en vele ander neem deel aan
hierdie film met regie deur Riku Lätti en Gideon Breytenbach.



En tog die deuntjie draal – Die Koos Du Plessis-verhaal
Koos Du Plessis (1945 – 1984) het in byna 5 jaar se bekendheid die 
landskap van Afrikaanse musiek en lirieke onherkenbaar verander. Die 
tydloosheid van sy werk is ongekend en byna 40 jaar na sy dood luister 
‘n nuwe generasie nou na sy musiek, maar wie was hierdie man? In 
hierdie film gee lede van sy gesin, medemusikante, vriende, joernaliste 
en tydgenote vir ons antwoorde en onthou ons hom en sy musiek deur 
hulle oë.
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LANDBOU
Drie gesprekke met deskundiges oor voedselsekerheid, 
grondkwessies, en stories van hoop. 



WOW
(WOORDE OPEN 
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WOW (WORDS OPEN WORLDS)
WOW is ’n bemagtigingsprojek wat kreatiewe programme gemik op 
taalontwikkeling, geletterdheid en die kunste aanbied in skole en 
gemeenskappe met die doel om horisonne te verbreed en toegang tot 
kennis en verdere studie te ontsluit.

Sanlam WOW Spelfees: Ek en my onnie
Graad 4-leerders en hul onderwyser spel en speel as ŉ span om as 
wenners van die Sanlam WOW Splefees weg te stap. Die wenspan kry ŉ 
stel woordeboeke vir die klaskamer en die leerder stap weg met 
slimfoon, boekgeskenkpak en kontantpryse.

Gryse wyses
Ondersteun deur AON.
ŉ Geselsprogram oor dissiplinêre uitdagings en moontlike oplossings. 
Kundiges, sommige is reeds grys, deel hul idees, ervaring en wenke wat 
werk met onderwysers.



Sanlam WOW Spelfees: Afrikaans Huistaal
Drie graad 9-leerders spook dit uit om die beste te vaar in die Sanlam 
WOW Spelfees. Hulle spelvermoë word getoets en taalspeletjies sorg vir
baie pret. Alle deelnemers ontvang ŉ boekgeskenkpak en kontantprys, 
die wenner stap ook weg met ŉ slimfoon.

Sanlam WOW Spelfees: Ek en my maat
Spanne met verskillende moedertale spel en speel saam om korrek te 
kan spel in drie verskillende tale. Hierdie leerders wys vir kykers hoe 
lekker hulle met woorde en taal speel. Alle deelnemers ontvang ŉ 
boekgeskenkpak en kontantprys, die wenners stap ook weg met ŉ 
slimfoon.

Lees in die laerskole
Ondersteun deur die ATKV.
Onderrig in laerskole speel ŉ belangrike rol om leerders te leer lees 
en ook om ŉ liefde vir lees aan te kweek. Kundiges gee advies oor 
leesstrategieë en maniere om lees lekker en feestelik te laat lyk in 
die klaskamer.



SAVANNA
STAND-UP-
KOMEDIE



STAND-UP-KOMEDIE
Woordfees TV gaan jou laat glimlag en uit jou maag uit laat lag hierdie 
winter met vars materiaal deur van ons grootste grapmakers:

Savanna Stand-up met Wynand, Melt & Shimmy
Wynand Kotzé, die TikTok-fenomeen van Wyn vir die Pyn, is die gasheer. 
Staal jouself vir skaterlag! Hy deel die verhoog in hierdie laataand-
vertoning met twee topkomediante: Melt Sieberhagen en Shimmy 
Isaacs.

Savanna Stand-up met Wayne, Mariette & Rob
Die vermaaklike stemakteur en komediant Wayne McKay is die gasheer. 
Hy deel die verhoog met Mariette Loubser, een van Suid-Afrika se 
gewildste vrouekomediante, en die briljante Rob van Vuuren, ’n bekende
op die kassie en silwerdoek.



Savanna Stand-up met KG, Angel & Nik
Die vlymskerp Kagiso KG Mokgadi, ’n swaargewig op meer as een
manier, is die gasheer. Hy deel die verhoog met die komediant en
radio-aanbieder Angel Campey en die legendariese Joodse, Xhosa-

sprekende Nik Rabinowitz.
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