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Van kortverhale tot malvalekker-toneel: Gretchen Ramsden vertolk die hoofrol in Tjieng Tjang Tjerries. Sien bl. 6-7. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

VVA-leeskonferensie: Kom lees vir kleuters en peuters
In samewerking met die WOW-projek
Maak jou kleuter gereed vir die wêreld van woorde. WOW, die VVA en die RSG-programspan
van Groeipyne nooi kenners op die gebied van die voorskoolse kind om saam te besin oor die
rol wat woorde en boeke voorskools kan speel.
10 Maart 08:30 - 13:30 | Laerskool Eikestad | R50 per persoon

MÔRE, 9 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:

saam met die ATKV
BY VANJAAR SE US WOORDFEES!
Ons omvangryke boekwinkel is terug
met ’n fees van boeke vir oud en jonk.
Ontmoet jou gunstelingskrywers en kuier
saam in die middel van al die Woordfeesbedrywighede. Ons is van 2 tot 11 Maart
in die binnehof agter die US Museum.
Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.

@ATKVSA

ATKVSA

www.atkv.org.za

09:00

FRANS RAUTENBACH: SOUTH AFRICA CAN WORK – In gesprek met
Edwin Cameron

09:00

TAALSPELETJIES MET GERHARD VAN HUYSSTEEN – in Die Plataan. Gratis.

10:30

DANA SNYMAN EN NATHAN TRANTRAAL – DIE KLEURE VAN ONS LAND

12:00

LAG-LAG DIE MOEILIKSTE – Met Rudie van Rensburg, Bennie Fourie, Beer Adriaanse en Ernest
van der Kwast

15:30

CECILE CILLIERS: DIE OU VROU EN DIE PRIESTER EN ANDER KORTVERHALE – In gesprek met
Martie Meiring

17:00

TOT DIE DOOD ONS SKEI – Met Schalk Schoombie en Julian Jansen, in gesprek met André le Roux

18:30

STORIEVUUR: ANTOINETTE PIENAAR EN OOM JOHANNES – in Die Plataan. Gratis.

19:15

BOEKKLUB: 55 VOOR 12/55 TO 12 – SKRYWERS OM DIE LANGTAFEL
Met Jacques Pauw, Valda Jansen, SJ Naudé, Masande Ntshanga, Eben Venter, Fred Khumalo,
Ghaireyah Fredericks, Jolyn Phillips, Sean Christie en Heindrich Wyngaard, in gesprek met
Jean Meiring

22:00

STORIEVUUR: ONS BESTE SPOOKSTORIES – in Die Plataan. Gratis.
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Bo en onder: Ira Blackenberg maak haar hart oop in haar eenvrouvertoning Haal asem. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

Laat ons hande vat en saam asemhaal

Haal asem. Drama. Hoërskool
Lückhoff. Môre om 15:00,
11 Maart om 08:00 en 10:00.

I

ra Blanckenberg en haar
man, Waldemar Schultz, se
14-jarige seun, Kieran, het op
10 Augustus 2013 in Hermanus
gegly en by ’n krans 27 meter na sy
dood geval. In hierdie verskriklike
hartseer en roerende eenvroustuk
met ’n teks wat sy self geskryf het,
praat Blanckenberg met die gehoor
oor haar verlies.
Kieran het gereeld as sy opge
werk raak, vir haar gesê: “Mamma,
haal asem.” Dit was ook sy laaste
woorde aan haar. Die klankbaan is
óók van iemand wat asemhaal.
Die ironie, want om asem te
haal is ’n teken van lewe; om op
te hou is die einde. Sy begin met
haar rouproses in die hede en vat
dit dan terug na die dag toe sy die
oproep kry. Daardie oproep wat
enige ouer tot op die grond neerslaan. Die oproep wat enige mens
wat iemand na aan hulle verloor,
knak. Die stuk verpletter jou en al
het jy nog nooit iemand aan die
dood afgestaan nie, kan jy eenvoudig nie onaangeraak voel nie.

Indien laasgenoemde die geval
is, grens daardie persoon se siniese
emosionele afgestomptheid aan
’n tipe psigopatie. Om haar daar te
sien staan in swart aangetrek met
haar rou woorde en haar gekneusde hart is iets só allerverskrikliks
seer jy voel asof iemand ’n hand
om jou hart sit en dit papdruk.
Die eksistensiële vraag wat by
hierdie resensent opkom, is: Wie
of wat het die mensdom so geskep

dat ons aan sulke smart blootgestel
moet word? Is dit een of ander
sadistiese goddelikheid wat besluit
het om dit sommer vir die grap
te doen? Is dit werklik nodig om
dit deel te maak van die mensdom
se reeds mislike en gefragmenteerde ontwerp?
Dit daargelaat. In ’n stadium
pak sy haar kind se tas vir sy besoek aan Hermanus, die kusdorp
met sy pragtige see en ligging. Sy

self moet weggaan; net tien slapies,
dan is hulle weer saam.
Daar is silwer tasse op ’n witen-swart verhoog, met ’n agter
doek wat aan ’n gekraakte ruit
herinner. “Boytjie, waar is jou
swembroek?” vra sy.
Later groet sy: “Geniet Hermanus, ek het jou oneindig baie lief.”
Dan sien sy hom nooit weer nie.
Sy praat met die gehoor: “My
liefde vir jou strek oor leeftye. So
baie het verander vandat jy weg
is. Ek het grys geword, ons het
twee keer getrek, dit is jou vierde
dooie verjaardag.”
Sy praat met hom soos dié
wat agterbly praat met geliefdes
wat hulle verloor het. Dit is erg
om te sien en hoor, omdat jy weet
dit is háár lewe en skade wat voor
jou afspeel.
As ma raak sy kwaad en vloek
uit woede. Daar is nie genoeg
swetswoorde om haar leed te
beskryf nie.
Sy sê ná sy dood is die mooi
meer kosbaar, omdat jy weet dit
kan enige oomblik verdwyn. Die
kind se boksie as word oopgemaak
en sy laat dit deur haar vingers val.
“Hulle het jou so vergruis, daar

is nie eens ’n ou beentjie nie,” sê
sy. Verjaardae is die pyn net erger.
Sy hou sy mussie vas en sit dit op
haar kop.
Toe hulle sy liggaam moes gaan
uitken was dit vermink – ook as
gevolg van die lykskouing, ’n lyf
vol snye en repe.
“Niemand het vir my gevra (oor
die lykskouing) nie!” sê sy.
Blanckenberg se meesterlike
vertoning het nie een keer aan die
sentimentele of oordramatiese gegrens nie. Dit was ’n onderbeklemtoonde sieleleed.
Dalk sal die leser wat hierdie
nou lees, dink: Nee wat, dit klink
darem te veel na ’n treurmare, laat
hierdie beker my maar verbygaan.
Dit sal ’n fout wees, omdat die
dood aan almal se deur kom klop;
jou tyd sal kom. Om ’n stuk soos
hierdie te sien is verrykend, dit
verbreed jou emosionele spektrum
en dit laat jou daardie emosie voel
wat deesdae gans te min gevoel
word: empatie.
Hierdie is ’n viering van die 
la condition humaine, oftewel
die menslike toestand. Kom, laat
ons hande vat en saam asemhaal.
– Herman Lategan

Dalk is daar iets te beredder aan dié madrigaal
Bloedmadrigaal. HB Thom-
laboratorium. Môre om 20:30
en 11 Maart om 20:30.
As die sondeval as die oudste
narratief in die Westerse kanon
gereken word, dan moet die
tweede oudste sekerlik dié van
broedertwis wees. In André Gerber
se Bloedmadrigaal, wat Woensdag
op die Woordfees gedebuteer het,
waai die hare tussen twee broers
wanneer hul ma vermoor word.
Volgens die programnotas volg
daar “huishoudelike geweld,
ongebreidelde wraak en sielkundige teistering”.

Die broers Gideon (Ludwig
Binge) en Quinton (Schalk van der
Merwe) van Brackenfell kan nie
méér verskillend wees nie. Gideon
is die sportman en hartebreker;
Quinton is “embrace the lace”
kamp en dalk gay, al is hy getroud.
Gideon wil tot elke prys Europa
toe emigreer, wat buiten vir ’n
bloedoffer aan sy goedbedeeldheid (vir sy nuwe verloofde se
geloof), ook Quinton se geldelike
vrygewigheid verg. Maar dié het
’n vreemde fassinasie met sy broer
en wil hom nie laat gaan nie – die
aalmoese kom teen ’n prys, maar
dit is nie duidelik of hy Gideon wil

hê en of hy hy wil wees nie. En dan
is daar natuurlik die kwessie van
die moord.
Bloedmadrigaal is nie ’n suksesvolle produksie nie. Die karakteriserings is dun, die regie verdag
en die storie self “expire[s] in an
ending flat and inane quite beyond
belief ” (teen die risiko om dieselfde lot as ’n resensent in David
Mitchell se Cloud Atlas tegemoet
te gaan). As ’n moordraaisel het dit
nóg minder om die lyf. ’n Mens se
simpatie lê by die akteurs wat hul
bes probeer het om iets geloofbaars op te dis.
’n Nabokoviaanse talent is

nodig om sin te maak van iets
wat grens aan bloedskandelike
versugting. Voorts kort jy insig
en sensitiwiteit wanneer jy ’n plek
soos Brackenfell as metonimiese
beeld vir die laer klas gebruik.
Sulke talent, insig en sensitiwiteit
was ongelukkig nie in Bloedmadri
gaal te bespeur nie. Dit is nie dat
’n mens kapsie maak teen die
temas nie. Maar as jy dan wel
bloedverwantskap en moord wil
ondersoek, behoort jy te mik
vir ’n slagaar – ontoereikende
maatreëls deug nie. Dit lyk asof
Gerber ’n paar variasies op ou
temas – stryd tussen sibbe, op-

offering, maatskaplike ontsnapping
en die giftigheid van verwagtinge
– bedink het, maar dit ten beste tot
’n onewe, klonterige deeg kon knie,
wat nog te sê bak.
Die enigste sukses aan Gerber
se inkleding en regie was die
gebruik van tekeninge, deur die
akteurs, op ’n truprojektor om
sommige tonele te plaas. Maar
selfs dié het gesorg vir ongemaklike pouses as ’n skets lank neem.
Miskien is daar iets te beredder
deur ’n sterk regisseurshand en ’n
skerp redaksielem, maar soos dit
tans staan, het dié produksie nie
bene nie. – Willem Bester
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Geon Nel, Albert Pretorius en De Klerk Oelofse in Nêrens, Noord-Kaap. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Gee jou oor aan emosie

Nêrens, Noord-Kaap. Drama.
Hoërskool Stellenbosch.
Môre om 14:00.

D

ie regisseur en skry
wer Nico Scheepers het
nou maar eenmaal die
vermoë om jou nostalgie-en-pynaar raak te boor met sy beeldryke
tekste, onmiddellik herkenbare
karakters wat ’n Afrikaans praat
wat so natuurlik voel soos asem
haal, en situasies en gebeure
waarmee die meeste van ons
ons kan vereenselwig.
Só ook in Nêrens, Noord-Kaap,
die drama wat hy as keerkant
van Amper, Vrystaat geskryf het.
Laasgenoemde handel oor drie
susters en hul verhouding met
mekaar, hul ma en die lewe. In
Nêrens, Noord-Kaap ontmoet
ons die broers Adendorff van die
plaas Nêrens in die Boesmanland,
’n wêreld so plat soos ’n pannekoek
waar byna niks gedy nie, allermins
die verhouding tussen die broers.
Of so lyk dit aanvanklik.
Asof hy die verband tussen die
twee stukke verder wil beklem
toon, is die formaat van Nêrens,
Noord-Kaap soortgelyk aan dié
van Amper, Vrystaat. Die drie
broers staan in ’n ry relatief voor
op die verhoog, in chronologiese
volgorde, waar elkeen ’n kollig
het wat opgaan wanneer hulle
’n spreekbeurt het.
Eerste aan die beurt is Frans
(Geon Nel). Hy is die oudste en
boer op Nêrens. Hy is ook die
een wat besluit om ’n partytjie te
hou vir sy pa se 60ste verjaardag,
en natuurlik word sy twee broers
genooi. Frans is sout van die aarde

Die drie broers Adendorff is van oud na jonk en links na regs Frans, Ronnie en Driesie.
en toevallig ook die enigste van
die broers wat nog met ’n Boes
manlandse aksent praat.
’n Mens vermoed Albert
Pretorius, wat die rol vertolk van
die middelbroer, Ronnie, oftewel
Ronald, wou dalk nie so gou ná sy
rol in die gewilde TV-reeks Waterkant wéér dié aksent inspan nie.
Ronnie het in elk geval mos al jare
gelede die plaas verlaat en woon
deesdae in Table View in Kaapstad.
Hy is die gladdebek van die drie,
al deur ’n vrou of twee, en sukkel
om ’n onderneming winsgewend te
kry. Hy is egter ook die pa van die
enigste kleinkind en die oupa se
naamgenoot, Lourens.

Die jongste broer, Driesie,
oftewel Andries, word vertolk deur
die akteur wat altyd harte steel
– waar hy ook al speel: De Klerk
Oelofse. Dries is die saggeaardste
van die gebroeders Adendorff en
sy besonderse verhouding met ’n
mak jakkals genaamd Avo is tipies
van Scheepers se werk. Met die
eerste oogopslag wil dit lyk of hy
nie baie rigting of ambisie het nie,
maar uiteindelik is hy die een wat
aan hul pa sy kosbaarste verjaar
daggeskenk besorg.
Hoewel die broers in lineêre
monoloë praat en vir die groot
ste deel van die stuk geen fisieke
kontak met mekaar het nie, is

die teks só knap ontwikkel en
geskryf dat elke noot van ’n broer
tot die simfoniese geheel bydra
en die spanning onderling en
oorhoofs op soortgelyke trant tot
’n treffende klimaks opbou. Die
ontknoping bied aan die gehoor
dieselfde katarsis as die een wat die
karakters beleef. Vir ’n oomblik
mag jou meer siniese kant jou pro
beer oortuig dat die einde effens
manipulerend is, maar dan gee jy
jou oor aan die emosie en geniet
die gevoel van end goed, als goed.
’n Ander aspek wat ’n mens
aan die dink gesit het, is die mate
waartoe die verhouding met die
pa nie direk geskied nie, maar

gemaneuvreer word deur die ver
houding met die ma, selfs ná haar
ontydige dood in ’n motorongeluk
byna twee dekades tevore. As
’n mens mag veralgemeen: Die
dinamiek van die verhouding
tussen pa en seun is tradisioneel
maar so kompleks en taai soos die
verhouding tussen ma en dogter.
As tema in die teater kan
’n mens maar sommer met Hamlet
van Shakespeare begin of verwys
na ’n dramaturg soos Arthur Mil
ler met sy All My Sons en Death of 
a Salesman. Miller sê op ’n keer:
“In writing of the father-son rela
tionship and of the son’s search for
his relatedness there was a fullness
of feeling I had never known be
fore; a crescendo was struck with
a force I could almost touch.” In
Scheepers se drama is daar nie juis
verwysings na ’n direkte konfron
tasie tussen pa en seuns nie, maar
die drama handel in wese oor die
broers se soeke na die “relatedness”
waarna Miller verwys.
Scheepers werk hier met drie
van ons voorste Afrikaanse akteurs
wat tussen hulle kan spog met ’n
lys van prestasies en toekennings
so lank soos die pad na Nêrens.
’n Beter rolverdeling kon hy kwalik
kry en jy mag geeneen uitsonder
nie. ’n Mens wil egter tog noem
dat dit groot vreugde verskaf om
Nel weer op die verhoog te sien.
Die deernis waarmee hy sy karak
ter beklee, is roerend, en dís tog
waaroor teater gaan.
Nêrens, Noord-Kaap is
’n veer in Scheepers se hoed.
Mag hy van krag tot krag gaan –
tot hy ook die crescendo bereik.
– Marina Griebenow
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Leefstyl

Locals kan meer Áfrika voorsit
Dining with Locals. Leefstyl.
Masitandanestraat 26, Kayamandi. Môre om 18:30.

‘M

ense met vol pense
verskuif grense,” sê
Nocawe Piedt en
lag diep uit haar maag. En dis
aansteeklik, want dis nie lank nie
of die stuk of 30 mense wat kom
aansit in haar familiehuis, lag saam
en gesels land en sand.
Die samekoms Vrydagaand is
’n bietjie soos potjiekos – daar’s
’n bietjie van alles: ’n Duitse toergroep, twee toeriste uit Switserland, plaaslike Woordfeesgangers
van Stellenbosch, studente...
“Jy moet vir my sê as ek iets
verkeerd doen,” vra Thomas, die
Duitser links van my.
“Daar is nie reg en verkeerd
nie,” gryp Nocawe vinnig in.
“Jy moet eet soos dit vir jou
lekker is. Ek sit die messe en vurke
op die tafel, maar as jy dit nie wil
gebruik, nie, is dit ook reg so.”
Ek kan sien die Duitser
wil-wil die handeet-ding probeer,
maar dan moet die gasvrou haar
gaste wys hoe.
Dit is een van die dinge van
die aand wat vir my platgeval het
– hoewel daar sulke belowende
tekens was, kan baie meer gedoen
word om die aand ’n outentieke
gevoel te gee. Dit het heelaand
gevoel of die Xhosa-tradisies wat
hulle vir mense wou laat leef,
net-net die kol gemis het.
Gaste is verwelkom deur
’n groepie dansende kinders, die
jongste waarskynlik nie ouer as
vyf jaar nie. Wat ’n fees! Soveel
energie, blydskap en uitbundigheid
het ek lanklaas beleef, en dit was
nie lank nie of selfs die ingetoë
buitelanders het gaan inval om die
Afrikaritme te absorbeer.
Die probleem is, die aandete
wat om 18:30 moes begin, het toe
eers kort ná 20:00 begin, en teen
daai tyd was selfs die energieke
dansers flou – laat staan nog die
besoekers met wisselende vlakke
van fiksheid.
Buite die huis het plaaslike
kunstenaars trots hul ware ten
toon gestel – keramiekware, klere
en snuisterye van hoë gehalte.
Jimmy Daini, boorling van die
Oos-Kaap maar wat sedert 1993
in Kayamandi woon, vertel hy het
nou al drie elektriese oonde waarin
hy sy keramiekware bak. Sy huis
in Sizanestraat staan omdat hy

Nocawe Piedt bedien haar gaste van Suid-Afrika en oorsee. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

Groot en klein dans saam terwyl Nocawe haar gaste verwelkom met Afrika se ritme.
goed kan maak wat hom én ander
mense gelukkig maak, lag hy.
“As mense na my goed kyk,
moet hulle ’n glimlag op die gesig
kry. Dan sê ek ‘Jimmy, jy het nou
reg gemaak’. Die ander dinge in die
lewe kan maar lelik wees; dit maak
nie eens saak nie.”

Nocawe se ma, Nozipho Piedt,
vertel hoe hulle met behulp van
’n stokvel en die klere wat sy maak,
dié familiehuis van ’n eenslaapkamerplek af uitgebou het. Pleks
daarvan om die geld uit die stokvel
te gebruik vir kruideniersware en
ander goed, het sy elke keer net

gesê hulle moet eerder vir haar
bakstene koop.
Maar terug by die kos: Die
ete het begin met vetkoek, kaas
en appelkooskonfyt.
Die hoofgereg was spinasie,
pampoen, chakalaka, pap en hoender. Die pap, wat gewoonlik vir

my minder van ’n gunstelingding
is om te eet – was toe die lekkerste
ding vir my op die bord. Net reg
op die tong so met die smaak van
chakalaka by.
Anders as ek het die Duitsers
hul lippe afgelek, iets wat my laat
besef het die smake is dalk oor
bekend vir my, maar vir ander is
dit ’n belewenis.
Wat ’n heerlike kleur aan die
aand gegee het, was Thandi Mrali,
’n alt in die Libertaskoor. Hoe
ongelooflik dat ’n mens net kan
opstaan, sonder enige seremonie,
en lostrek met die “Click Song”
dat ’n mens hoendervleis kry
(met apologie aan die hoender
op die tafel).
My voorstelle om die aand nóg
genotliker te maak is eenvoudig:
respekteer jou gaste deur betyds
te begin; show and tell meer; waag
met meer tradisionele smake
(soos tuisgebroude bier) sodat
selfs plaaslike besoekers ’n belewenis kan hê; en laat jou gaste
onder geen ander indruk laat as
dat jy hier ’n stukkie Afrika gaan
lééf nie. – Jo-Ann Floris

LINKS: Zandisile Mbombo, Nocawe en Deon van Eck van Gordonsbaai. MIDDEL: Die gaste, heerlik gesellig aan tafel. REGS: Mbalenklen Piedt (5) en Karla Dornbrack (11).
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Tjieng Tjang Tjerries
Uit haar katel in die Groote Schuur-hospitaal gesels die skrywer Jolyn Phillips –
platgetrek met erge rugpyn en heupjig – oor haar boek Tjieng Tjang Tjerries & Other Stories
wat debuteer as ’n fisieke drama met dieselfde titel. Herman Lategan luister aandagtig.
Wie is Jolyn Phillips?
Ek het op Gansbaai grootgeword,
is ’n Mandela Rhodes-beurshouer,
en het onder meer ’n M.A.-graad
in kreatiewe skryfwerk van die
Universiteit van Wes-Kaapland.
Ek woon in Kaapstad.
Hoe sou jy jou kortverhaalbundel, Tjieng Tjang Tjerries &
Other Stories, kortliks beskryf?
Dit is 13 stories met 13 mikro
kosmiese wêrelde wat wys hul
lewens is ook belangrik. Hulle is
ook hier. Die mense in die boek
nooi jou in vir moerkoffie en wys
jou die kamers van hul hart.
Hierdie bundel is nou in fisieke
teater omskep en jy sing ook in
dié stuk. Vertel ons meer van
jou sang- en musiekloopbaan.
Met my musiekloopbaan fly ek
onder die radar. My skryf vertel
oor my verhouding met jazz. Ek
hoor note, maar ook stiltes. Ek
hoor klank. Hoe ’n stem hoog,
laag, rasper of breek. Dat dit
uiteindelik bladmusiek word.
Ek werk op die oomblik saam
met Wasgoedlyn aan ’n album en
tree op saam met hulle. Wat die
play betref: Ek en Jason [Jacobs]
se paaie het gekruis by ’n open
mic waar hy my hoor sing het. Hy
was besig met ’n play by Artscape
en het my gecast as ’n ancestral
sanger. Toe hy my boek lees, het hy
gesê hy gaan ’n lewe op die stage
daarvoor gee. Nou is Tjieng Tjang
Tjerries ’n play – en in lewende
lywe is hulle net so stormagtig.
Twee kortverhale is verwerk vir
die verhoog: “The Photograph”
en “The Legend of Tjieng Tjang
Tjerries”. Daar is teks, musiek
en choreografie – hoe smelt al
dié stukke saam? Verduidelik
ook kortliks hoe julle te werk
gegaan het om dit in ’n fisieke
drama te omskep.
Hier is die les wat ek geleer het
van adaptation: From page to stage
kry die woorde ’n ander taak. Die
fisieke wys dat die storie nie net in
die stembande sit nie, maar deur
die liggaam praat. Sekere stories

‘My plek is
my kompas’
As jy in ’n land kon grootword
sonder die skaduwee van
apartheid, waar sou dit wees?
Ek verruil my land vir niks nie.
Dit is my plek. Ek praat ’n jong
taal met oeroue landskappe. Waar
sal ek fynbos kan ruik, waar sal ek
die see ruik, waar kry jy wolke wat
lyk asof die dakke van die huise
dit abba? Ek sal baie graag wil reis.
Maar Suid-Afrika, ek is lief vir jou.
Net soos jy is.
Wat laat jou lag... en huil?
Ek is ’n grapjas, maar lag en huil is
nie so eenvoudig nie. Ek huil soms
oor dinge waaroor ander lag.
Jolyn Philips. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
wil dans, ander wil musiek hê –
en ander stories voel hulle het
genoeg gepraat. Op stage kan
hulle stil wees maar steeds wys
hoe kompleks hulle is.
Hoe lyk die stel en hoe weerspieël dit die gevoelswêreld
van jou stories?
’n Filmmaker het eenkeer vir my
gesê let the director be. Give the
actors time to breathe. Toe ek die
stel sien, het ek geweet ek doen die
regte ding. Want die filmmaker
het gesê you have the knowledge
to write the possibilities, to write
the work, but not to direct the

possibilities. Ek het net geweet
ek het die regte besluit met Jason,
die teatermaker, gemaak. Sy visie
is otherwordly.

waar ek my bevind nie, Blompark
is saam met my. My plek is my
kompas. En my skryfwerk bring
my elke keer huis toe.

Blompark in Gansbaai, waar
jy grootgeword het, speel
’n groot rol in jou werk. Wat my
as leser opval, is die rol van die
sintuie, ook die sesde sintuig –
die intuïtiewe onderliggende
mineurtoonaard, die gevoel
van verlies en verganklikheid.
Hoe het jou kinderjare en
swaarkry jou gevorm?
Die taal van die landskap is in my
tong, hart en lyf. Dit maak nie saak

Hoe het jou ouers en familie
apartheid en die nagevolge
daarvan getrotseer?
My ouers en familie praat nie oor
apartheid nie – as hulle gereed is
om te praat sal ek luister. Maar
hier staan ek opgevoed en gesond
met opportunities. Die blessings,
sê my ma, is die Here wat vir haar
sê haar geloof word beloon. Ek vat
niks for granted nie en werk vir
my blessings.

As jy iets wat uitgesterf
het, weer kon terugbring,
wat sou dit wees?
Die kwagga.
Wat is jou geliefkoosde reuk?
Die reuk van see en die fynbos wat
my neus laat jeuk.
Watter boek het jou
lewe verander?
Die uitgespoeldes deur
Dalene Matthee.
Hoekom moet ons lesers
hierdie stuk gaan kyk?
Die show laat jou emosies wip
plank ry. Daar is iets van alles
– kom ontmoet die karakters en
laat hulle jou wys.

Die uitgewer, die regisseur en die medeskrywer oor Jolyn Phillips
COLLEEN HIGG van Modjajiboeke, uitgewer van die boek
Hoekom het julle dié boek
gepubliseer?
Ek was onmiddellik verlief op
die stories. Elkeen het ’n unieke
toonaard – stemme wat ek nog
nooit voorheen gehoor het nie.
Sy het glo die stories eers in
Afrikaans geskryf en hulle toe
in Engels vertaal. Ek vermoed
sy was senuagtig oor hoe die
Afrikaanse literêre establishment haar weergawe van Afrikaans sou ontvang, en daarom
het sy dit in Engels vertaal.
Toe ek uitvind sy is ook
’n sanger en musikant, het
dit sin gemaak. Sy is presies

die soort skrywer wat ons by
Modjaji wil uitgee. Haar musikaliteit en eksperimentering
met taal is briljant. Die stories
is humoristies, maar ook teer
en aangrypend.
JASON JACOBS Regisseur
en stelontwerper van die drama
Hoe het jy te werk gegaan
om ’n bundel kortverhale in
’n verhoogstuk te omskep?
Ons integreer poësie, dans en
oorspronklike musiek met die
voorstelling en gevoelswêreld
van Jolyn se stories. Byron
Klassen fokus op beweging en
choreografie waar gedagtes en
gevoelens uitgebeeld word.

Hoe het die idee vir die
produksie ontstaan?
Ek het Jolyn se kortverhale
gelees en was meegevoer
met “The Photograph” en
“The Legend of Tjieng Tjang
Tjerries”. Ek het haar genader
om dié werk vir die Woordfees
voor te stel en dit is aanvaar.
Byron Klassen, choreograaf,
was ook opgewonde toe ek
hom nader – saam met KleiSand-produksies (ondersteun
deur die Woordfees) skaaf ons
aanhoudend aan dié produksie.
Wat laat jou aangetrokke
voel tot haar stories?
Daar is ’n menswaardigheid in
haar stories én karakters, ge

beure en landskappe. Die ruim
tes voel na aan dit wat ek ken,
waarmee ek grootgeword het
en die mense wat my inspireer
om as kunstenaar voort te gaan.

Sand speel altyd ’n rol in KleiSand-produksies se werk.

Hoe lyk die stel?
’n Kombuistafel het ’n oop graf
geword vir ’n ma wat haar seun
daagliks begrawe (figuurlik).
Sy dra haar huis op haar rug
(letterlik). Belangrike elemente
is ’n skottel met bietjies water,
plastiek, seepbelle en ’n wit
skoolhemp – sy probeer haar
kind wegwas, maar sukkel om
hom op te hang. Sy sukkel om
hom te laat droog word. Daar
is ook ’n groot, dik bruin tou
wat die see verteenwoordig.

Vertel van julle vriendskap.
Ons het saam aan drie grade
gewerk en altyd probeer vasstel
wat ’n stem is en hoe om die
regte stem te vind. Tjieng Tjang
Tjerries & Other Stories is ’n hele
klomp stemme en Jolyn laat dit
maklik lyk, maar ek weet dit is
nie. Sy het deur haar herinne
ringe gesif en goud gevind.

JEROME CORNELIUS
Medeskrywer

Vandag om 15:00, 10 Maart
om 20:30 en 11 Maart om
12:30. Hoërskool Cloetesville.
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Tjieng Tjang Tjerries

Hier sit die manne en vroue van Blompark, Gansbaai: Dustin Beck,
Gershwin Mias, Marlon Swartz, Gretchen Ramsden, Kaylin Coetzee,
en Byron Klassen. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Eerlik, slim en sag
soos ’n malvalekker
Tjieng Tjang Tjerries.
Hoërskool Cloetesville.
Vandag om 15:00, 10 Maart
om 20:30, 11 Maart om 12:30.
Op die verhoog staan ’n omgekeerde
tafel, sand op die vloer, ’n stoel, ’n em
mer en toue wat hang. Die klank van
die see en meeue vibreer sag in die
agtergrond, die ligging is Blompark
op Gansbaai.
Binne is dit koel, skemeragtig; buite
bak die son witwarm op Cloetesville,
veraf blaf ’n hond doelloos.
Hierdie stuk fisieke teater is malva
lekkersag, sensitief aangebied, met
fyn spel, bewegings en ook liedere wat
hartverskeurend mooi gesing en geskryf
is deur Jolyn Phillips.
Laasgenoemde is die skrywer van die
kortverhaalbundel Tjieng Tjang Tjerries
& Other Stories, en van dié verhale het
die talentvolle jong teatermaker Jason
Jacobs só geroer, hy het ’n paar laat
saamsmelt om ’n verhoogstuk te skep.
Hy en Jolyn het die gedigte en mono
loë geskryf.
Die choreografie is ewe belangrik, en
Byron Klassen en Dustin Beck staan hier
aan die stuur van sake. Die bewegings is
sensueel en soepel en hulle vergestalt die
rol van die seun Wapie, die broer van die
hoofkarakter, Joanie (gegrond op Jolyn),
wat vroeg sterf.
Voor in die boek staan daar dan ook:
“For my brother, Wapie, whose death
shook me to life, and for Mamma en
Derra, the pulse of the book.”

Joanie word gespeel deur Gretchen
Ramsden, wat die deernis en wilde
woede in haar karakter perfek balanseer.
Daar is drie Wapies: Marlon Swartz,
donker Wapie; Gershwin Mias, ligter
Wapie; Dustin Beck, lig en donker
Wapie. Hulle weerspieël die kontraste
wat in hom as mens teenwoordig was.
Die rol van die gebroke ma wat haar
seun verloor, word deur Celeste
Matthews-Wannenburgh gespeel, en
’n mens kon nie vir ’n beter akteur gevra
het nie. Sy is so oortuigend ’n mens
voel skoon lam. Haar stem is een van
swaarkry, iemand wat armoede ken,
die terugslae van die lewe maar moes
vat soos ’n pak slae. Die Afrikaans wat
gepraat en gesing word sit ryp en soet
soos waatlemoen in jou mond.
Al die spelers, ook dié wat nie
genoem word nie, werk baie goed as
’n span saam en daar is iets wat hulle
met die emosies verdriet en vreugde
doen wat baie mooi is. Net in ’n manier
van beweeg, stilstaan, kyk. Hulle lê daar
saam-saam voor jou sonder dat hulle
genoem hoef te word.
Hierdie is teater sonder pretensie,
sonder fieterjasies, eerlik, uit die hart, uit
die siel, intelligent, en heeltemal anders
as wat die hoofstroom sou wou afdwing.
Dankie tog, want resepmatigheid met
’n voorspelbare register gerig op mense
wat nie eintlik uitgedaag wil word nie,
laat ’n muwwe gevoel in die mond.
Sê dit hardop: “Tjieng Tjang Tjer
ries.” Skryf dit nou in jou dagboek en
gaan kyk hom. – Herman Lategan

Gretchen Ramsden,
wat die hoofkarakter,
Joanie, vertolk. FOTO:
NARDUS ENGELBRECHT
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Kliphuis is aan die brand!

Tim Kliphuis Trio. Klassieke
musiek. Endlersaal. 6 Maart.
Verlede jaar was gehore gaande
oor die Tim Kliphuis Trio se twee
Woordfeeskonserte, en as ’n mens
volgens die applous by vanjaar se
konsert moet oordeel, was dit weer
die geval.
Die luide applous was welver
diend, want hulle wéét hoe om
’n gehoor te vermaak. Die trio
bestaan uit Tim Kliphuis (viool),
Nigel Clark (kitaar) en Roy Percy
(kontrabas) – onderskeidelik ’n
Nederlander, Skot en Brit. Hulle
maak gypsy-jazz, en hulle doen dit
só goed dat jy nog wil hoor. Hul
resep is hoofsaaklik om klassieke
musiek op te jazz, maar dikwels is
die resultaat iets virtuoos wat jou
stomslaan. Kliphuis sê hulle doen
’n crossover van alles.
Op die verhoog gebeur dinge
nogal organies, amper soos ’n jamsessie. Hulle kies die stukke kort
voordat hulle op die verhoog stap,
en dan gebeur wat ook al moet
gebeur. Net soos in jazz kry elkeen
’n beurt vir ’n solo waarin hulle
kan afshow met hul vaardighede.

Tim Kliphuis, Roy Percy en Nigel Clark is die Tim Kliphuis Trio. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
In die programnotas sê hulle
nou wel hulle komponeer deels op
die verhoog, maar dit klink na ’n
oordrywing, want hier het hulle op
bestaande musiek geïmproviseer.

Die “Winter”-beweging van
Vivaldi se Vier seisoene het die
konsert met skop op ’n galop laat
wegspring. Kliphuis het sommer
toe al gewys hy is meer as bloot

15th

THE 15TH STELLENBOSCH INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC FESTIVAL

ARTISTS INCLUDE

Joost Smeets & Xandi van Dijk (also playing
the viola) | VIOLIN: Siwoo Kim, Alissa Margulis, Nicholas
Dautricourt, Boris Brovtsyn, Suzanne Martens | VIOLA: Juan
Miguel Hernandez, Gareth Lubbe | CELLO: Alexander Buzlov,
Thomas Caroll, David Cohen, Peter Martens | DOUBLE BASS:
Uxia Martinez Botana FLUTE: Demarre McGill | OBOE: Dwight
Parry | CLARINET: Ferdinand Steinerr | BASSOON: Andrew
Brady | TRUMPET: Billy Hunter | FRENCH HORN: Jeff Nelsen
TROMBONE: Weston Sprott | PERCUSSION: Rob Knopper
CONDUCTORS:

PIANO: Luis Magalhães, Nina Schumann, Pieter Grobler

Laurika bly ’n juweel,
soos ’n soel middag
Laurika Rauch: Digby my hart.
Stadsaal. 5 en 6 Maart.

Where world-class performance and
first world music education enable and uplift

The innovative evening concert programmes featuring
Baroque, Classical, Romantic and contemporary music
will take place every evening at 20:00 in the Endler Hall.
Tickets available from Computicket will go on sale on 1
May. Book early to avoid disappointment.

vaardig met die viool; hy is aan
die brand!
So ook sy medemusici. Jy her
ken Vivaldi se musiek, maar hulle
improviseer só goed dat dit tog na

Music students between the ages
of 12 and 28 are invited to enrol
for a packed daily programme of
orchestral and chamber music
coaching, public masterclasses
and daily concerts. For further
information, please visit
www.sicmf.co.za.

ACTIVITIES INCLUDE
12
9
6
7
4
8

Student Ensemble Concerts
Public Master Classes
Invited Student Group Concerts
Faculty Concerts
Student Orchestral Concerts
In conversation with lectures/
interviews

’n nuwe stuk klink wat hier voor
jou gekomponeer word.
Ewe indrukwekkend was
’n improvisasie op een van Bach
se Brandenburg-concerti en die
eerste beweging uit sy Concer
to in D mineur vir klavesimbel
(BWV 1052). Die drie spelers
se improvisasies ruk nooit handuit
of gaan te ver van die oorspronk
like en herkenbare tema nie.
Maar dis ook nie altyd net
’n vertoon van virtuositeit nie;
hulle het die rustige jazz van
hul vriend die Franse komponis
Stéphane Grappelli ewe indruk
wekkend verklank. Ook met Fauré
se Nokturne No. 1 en hul toegif,
die lied “Morgen” van Richard
Strauss, kon ’n mens ’n meer in
tieme sy aan hul musikaliteit sien.
Die drie spelers is uiteraard
goed op mekaar ingestel en speel
soos een.
Maar benewens die musiek is
dit die manier waarop hulle die
gehoor op ’n eenvoudige manier
oorrompel wat die konsert genot
vol maak.
Hulle mag maar weer terugkom
Suid-Afrika toe. – Wayne Muller

’n Vriendin noem anderdag die
sangeres Laurika Rauch sal nooit
ou nuus wees nie. Sy is reg. Maan
dagaand in die stadsaal was die
kaartjies uitverkoop.
’n Mens kon sien die gehoor
was mense wat ’n lang pad met
haar saamkom, mense wat in
stille bewondering luister na elke
woord wat sy sing. Die verhoog
was swart, die klavier was swart,
en sy was aangetrek in ’n eenvou
dige, stylvolle swart uitrusting.
Sy het ’n rustigheid en kalmte
aan haar, soos ’n soel middag op
’n plaas as die son skyn en ’n stilte
oor die werf hang. Die tafel was
gedek vir groot dinge, en niemand
is daar weg sonder ’n vol maag nie.
Sy het uiteraard van haar
bekende liedgedigte gesing, soos
Ingrid Jonker se “Toemaar die
donker man”, asook daardie goue
oue van wyle Stephan Bouwer en
Anton Goosen: Die mense wat ek
liefhet / Kom groei op my soos mos /
Daar laat ek hul na hartelus gedy /
En loop ek deur die wêreld /– beskut
teen die koue – / Die snoesigheid
self: / Ek met my moskombersie...
Dit is sekerlik van die mooistes
in Afrikaans.
Tussendeur het Laurika haar
begeleier, die gerespekteerde
Bloemfonteinse komponis, ver
werker en pianis Anton Ester
huyse, hartlik bedank vir jare se
samewerking. Sy het ’n mooi hart.
Sy het die produksie opgedra
aan haar dramalektrise Rina Botha,
onder wie sy op Stellenbosch

gestudeer het. Rauch vertel Botha
het haar geleer oor interpretasie en
tesksontleding. Dit maak sin, want
sy ken die ruim en genuanseerde
gevoelswêreld van elke woord in
haar repertoire. Sonder ’n deeglike
begrip van wat die digter of liriek
skrywer probeer oordra, sal haar
sang van sy rypheid beroof wees.
Sy vertel van haar minder be
kende toonsettings het in ’n laai
beland. Saartjie Botha het van hier
die kosbaarhede te hore kom en
gevra sy moet ’n program saamstel
wat bestaan uit die toonsettings
van haar eie, maar ook ander kom
poniste (soos Laurinda Hofmeyr,
Clarabelle van Niekerk en Chris
Torr). Digby my hart is dus so ge
bore. Op haar webtuiste noem sy
daar is ook ’n versameling gedigte
van onder andere Wilhelm Knobel,
Marlise Joubert, tot by die poëtiese
lirieke van Chris Barnard.
Sy bly ook by met nuwe dig
terstemme. Dit is wat van Rauch
so ’n juweel maak. Sy maak nie
net staat op ou bekende materiaal
– waarna die gehoor ieder geval
gesmag het – nie, maar sy laat haar
loopbaan herleef met nuwe en
onbekende werke.
Hoe baie mense van ’n sekere
ouderdom sal Laurika Rauch se
liedjies uit hul jeug onthou, musiek
wat deel was van persoonlike op
draandes en afdraandes. Hoe lek
ker is dit om saam met haar ouer
te word, want dis soos iemand wat
die las en die vreugdes van die jare
saam met jou dra.
Ja Laurika, jy is inderdaad ons
eie snoesige moskombersie. Take
a bow. – Herman Lategan
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LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe
van INK is elke dag ná 15:00
beskikbaar op Litnet
– http://www.litnet.co.za/

“As hier ’n dak was, het hy gelig!” Dít was al wat INK se fotograaf kon uitkry nadat Amanda Strydom, Gloria Bosman en
Sibongile Khumalo die verhoog op Spier Dinsdagaand verlaat het. Janine Neethling was die regisseur van dié musikale kragtoer,
en die ikoniese vroue is ondersteun deur die US se jazzorkes onder leiding van Felicia Lesch. FOTO: STEFAN FERREIRA

Die ‘Oog’
sien alles
Lionel Davis (gebore 1936)
en Peter Edward Clarke
(1929-2014) was van ons
mees invloedryke kunstenaars
in die apartheidsera.
’n Baie besonderse uitstalling, Oog, word tans by
die SMAC uitgestal. Wat dit
so besonders maak, is die feit
dat dit ’n oorsiguitstalling van
twee leeftye se werk is, en hier
hang die eertydse vriende sy
aan sy.
Hul werk neem die kyker
deur ’n reis van die talle politieke transformasies wat hulle
beleef het, met besonderse
voorbeelde van Davis se
anti-apartheidsplakkate en
-baniere. Davis was sewe jaar
op Robbeneiland in die tronk.
In 1997 is hy terug as gids vir
die museum daar.
Clarke word beskryf as
iemand wat “grootliks as
kunstenaar geïgnoreer is in
sy eie land”. As ’n mens voor
sy werk staan en deur sy oë
na sy wêreld kyk, wil jy ween
oor daardie gedagte, maar
gelukkig is hy later in sy loopbaan vereer as een van die
“belangrikste Suid-Afrikaanse
kunstenaars ná die Tweede
Wêreldoorlog”. Dit is egter nie
slegs hul politieke werk wat
onroer nie; dit is ’n vaslegging
van ’n gevoel van ’n era, die
kleure en geure van mense
en hul ruimtes wat die kyker
boei. – Marchelle van Zyl
Peter E. Clarke & Lionel
Davis: Die oog. SMACgalery. Tot 7 April.

KOM VIER ONS SKRYWERS
BY EXCLUSIVE BOOKS
TYDENS DIE WOORDFEES!

*HIERDIE TITELS
EN NOG BAIE MEER

OOP 7 DAE ‘N WEEK
AANBOD GELDIG
09:00 – 19:00
2-11 MAART
14 ANDRINGA STRAAT, STELLENBOSCH

LAAI DIE TOEP HIER AF!
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Die jeug van die jare sestig en
sewentig het as tieners onverskrokke en vreesloos teen ’n onder
drukkende stelsel gerebelleer.
Hulle het ’n blywende impak op
ons geskiedenis gemaak. Manyatsa
Monyamane is een van Suid-Afrika
se opwindendste opkomende
fotograwe, en sy het met Marchelle
van Zyl gesels oor haar Woordfees
uitstalling wat dié geslag se
skoonheid en styl vier.

Manyatsa
se eie guns
telingfoto
van kinders
in Mamelodi
wat kgathi
speel.

Mabel Mathibe

Joe Mguni

Lettie Mabena

‘E

‘Moontlikhede’

k onthou hoe my oupa soggens
vroeg opgestaan het, hoe hy
’n pak klere sou aantrek, uitgevat van bo tot onder, nét om ’n brood te
gaan koop. En hy sou terugkom en nêrens
heen gaan nie, maar hy was altyd stylvol
en netjies aangetrek. Hy was die inspirasie
vir dié werk.”
Die bekroonde fotograaf staan in die
middel van haar uitstalling, omring deur
kleurryke portrette van mense wat tieners
was in die jare sestig en sewentig.
“My elders,” soos sy vol respek na hulle
verwys. “Hulle is die vergete helde en
heldinne van die 70’s en vroeër. Dis hulle
wat die oorgang van onderdrukking na
vryheid beleef het.
“My oupa het altyd baie gepraat en
gepraat. Maar ek was jonk en het nie
geluister nie. Hy is nie meer hier nie. Nou
wens ek ek kan onthou wat hy gesê het.”
Manyatsa het ’n verhouding met van
haar elders opgebou en hulle genader
om hulle af te neem. Sy het ook haar
gesprekke met hulle opgeneem.
“Ek weet nog nie wat ek daarmee gaan
doen nie.” Dis dalk ’n manier om iets van
haar oupa se woorde in hul gesprekke met
haar te vind, wonder sy.
Manyatsa se portrette fokus op die
elegansie en sin vir mode wat die ouer
geslag het. Hoe hulle hul identiteit steeds
uitdruk in die kleurryke en netjiese uit
rustings wat hulle aantrek en hoe hulle
die generasies ná hulle geïnspireer het.
“Ek het baie by hulle geleer – die
belang om saam te staan, hul deurset
tingsvermoë en om jou persoonlike doel
witte op te offer vir ’n gemeenskaplike
oorwinning. Hulle het my geleer daar is
baie uitdagings in die lewe, maar jy moet
uithou, aanhou en jou pad daaruit vind.”
Dit is vir haar duidelik dat dié geslag
steeds baie stylvol en relevant is en dat
jonger geslagte se siening van die elders
ook verander deur die kalklig wat sy op
hulle skyn.

“Baie mense wat al my projek gesien
het, stap uit met ’n meer ingeligte siening
van hoe belangrik en relevant ons wande
lende ensiklopedieë, ons elders, in vandag
se samelewing is.”
Haar werk is egter uiteenlopend
– van persoonlike kunsprojekte tot
korporatiewe advertensiewerk. Van haar
vorige kunsprojekte is portrette van
mense met baie min klere aan. “Dit gaan
oor die portretstudie, oor die mense
wat voorgestel en uitgebeeld word op
verskillende maniere. Klere ofte nie – die
punt is steeds elkeen se individuele storie.
“Moontlikhede.” Dít is wat Manyatsa
sien wanneer sy deur haar kamera na die
wêreld kyk. Sy kyk met ’n ander oog na
dinge om haar. Dit gaan nie net daaroor
om ’n kiekie te neem nie; dit gaan oor die
storie wat dit moet vertel.
As dogtertjie was sy die familie
fotograaf, en dis haar broer wat haar
potensiaal raakgesien en haar aangepor
het om fotografie as beroep te oorweeg.
Manyatsa beskou haarself as
’n storieverteller. Een van haar eie
gunstelingfoto’s is ’n foto van kinders.
“Dis ’n foto van kinders wat kgathi
[’n kinderspeletjie] speel in die strate
van Mamelodi. Dit herinner my aan
myself. Dit is sulke oomblikke wat my

Manyatsa
Monyamane

inspireer om stories te vertel. Dis die
alledaagse van die lewe wat my inspireer.
“My werk word geïnspireer deur
ongewone temas en onderwerpe –
dié wat gewoonlik geïgnoreer word.”
Manyatsa het eers in 2016 haar
kursus in fotografie voltooi, maar
sy spog reeds met kliënte soos Levi,
Starbucks, Ray-Ban en nog vele ander
wêreldname op haar kerfstok. Laasjaar
was sy die merietewenner van die
Absa L’Atelier 2017-prys en het pas
teruggekeer van New York waar sy
’n kunstenaarsresidensie as deel van
haar prys voltooi het. Die sneeu en
die museums en die galerye het haar
gemotiveer en geïnspireer teruggestuur.
“Ek is reg om te léér. Ek wil meer en
meer weet.”
Sy laat dit maklik lyk, maar fotografie
as beroep is vol uitdagings.
“Jy moet daardie ekstra myl loop.
Die bedryf is groot en divers met ’n
gehoor wat maar net só groot is, en ons
almal veg om ’n platform. Om gehoor te
word moet jy harder werk as wat jy gister
gewerk het.”
Terwyl ek met haar praat, “staan”
’n hele ry elders in portrette agter haar.
Sommige hou die kyker met ’n deurleefde
kyk vas. Hul houding trots. Fier. Regop.
Baie van hulle is as tieners gestroop
van alles. Maar niemand kon ooit hul
selfrespek en trots wegneem nie.
Dis in die kyk. Dis in die Sondag-beste –
die pakke, die sykouse, die dasse.
Dis hulle wat Manyatsa dophou – sy is
deel van ’n nuwe geslag wat kreatief vryer
en oper kan leef danksy hul opofferings.
Ek wonder wat hulle nou vir die jonger
geslag sou sê, vra ek haar.
“Been there, done that, got the T-shirt
and gave it to you.”
Manyatsa Monyamane se uitstalling
is te sien tot 11 Maart. 09:00 tot
18:00. US Museum
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Amazink se energie laat jou ruk!
Amazink Live: Seisoen 6.
Kabaret en ete.
9 en 10 Maart om 20:00.

E

k kom gewoonlik met
gemaklike skoene Woordfees toe. Ons almal weet hoe
lyk Stellenbosch se verkeer, en juis
daarom stap ek graag. Maar die
eintlike rede vir my keuse is omdat
ek nie altyd weet wie of waar ek
geïnspireer gaan word om voete te
stamp uit protes of om ’n spreker
se woorde te beaam nie. Óf om
saam te raas vir ’n toegif of op te
spring en saam te dans nie. Ek
kom voorbereid, soos ’n Proteaaanvangskolwer, om góú uitgeboul
te word. Jy wéét daai yorker kom;
jy is net nie seker wanneer of uit
watter rigting hy jou gaan tref nie.
Amazink Live: Season 6 het die
naweek die middelpen getref. Kyk,
as jou voete vóór jou uit begin
dans en jou optrek uit jou stoel,
dan weet jy dit was ’n goeie een.
Ek hoor al jare lank van Ama
zink, die kleurryke teater in Kaya
mandi, maar om die een of ander
rede het my voete net nog nooit
koers gekry soontoe nie. Tot die
naweek. Kom ons wees nou maar
eerlik: As ’n whitey is ’n mens maar
onseker oor ’n trippie township
toe. Die vraag wat Celeste Coetsee,
een van die eienaars van Amazink,
die meeste by plaaslike besoekers
– let wel, nie oorsese toeriste nie! –
hoor, is: “Is dit veilig?”
“Mense is onseker as hulle
hier inkom, maar jy síén mos nou
hoe lyk hulle ná die show,” beduie
Celeste na die gaste. Almal het

Die energie van die kunstenaars spoel oor na die gehoor, en dan word dit ’n jolly storie, hoor! FOTO: VERSKAF
saam gedans en gesing en met
’n nuwe lig in hul oë teruggery
suburbs toe. Want die gaping
tussen daardie verpestelike
“ons” en “hulle” is ’n klipgooi
lank, maar “musiek en teater help
om daardie brug te bou tussen
mense en kulture”.
Sonder verkeer het dit my
5 minute gevat om van my gastehuis af daar te kom. Sonder verkeer vat dit my 6 minute om van
daar af by die Plataankafee te kom.

In ’n post-Zuma-era kan
’n mens gou meegesleur word deur
reënboognasie-jargon, maar hier
wil ek dit onomwonde stel dat die
Amazink-vertoning regtig spreek
van puik teater. Die ensemble van
sewe is mildelik geseën met talent
– hulle kén drama, kán sing én
dans. Hulle moet ’n borg kry van
’n rooi bul of batteryhasie, want
soveel energie op een verhoog kan
Eskom (weer) op sy knieë dwing.
Die ensemble van Amazink Live

kan ’n meesterklas kom aanbied
oor die oorrompellende effek van
energie op die verhoog.
Dié episode van Amazink Live
vertel die akteurs se verhaal, dit
vertel ons van hul daaglikse reali
teite. Hulle besing die lof van bier,
spot met begrafnisse en praat oor
die drie belangrikste goed in die
lewe: familie, liefde en hare. Alles
met ’n fyn sin vir humor.
Ilana Cilliers se regisseurshand
trek die ensemble perfek byme-

kaar en sorg vir goeie tempo en
tydsberekening, ’n teks wat vloei,
en musiek wat sensitief afgewissel
word en die gehoor geleidelik
opsweep soos ’n ou gesoute Baptist
minister in die deep South.
En dan het ek nog nie eens oor
die kos gepraat nie! Dink vetkoek,
dink malvapoeding...
Indien jy gewonder het:
daar is net ’n klein bruggie tussen
die bodorp en Kayamandi.
– Marchelle van Zyl

Maritza Breytenbach en Marietjie Woest by Elvis Blue.

Jeanne-Marie Steyn, Elvis Blue, Louw-Jean Visser en Ronél Menezes. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

ELVIS BLUE: SAAM
Die sanger Elvis Blue wou nie net nog ’n show doen waar hy en die musikante
op die verhoog is en die gehoor daar onder sit nie. Hy wou die gehoor nader hê
en só is SAAM gebore, ‘n vertoning in die stadsaal saam met Ray Green (kitaar),
Jasper Janse van Rensburg (baskitaar) en Thinus Odendaal (perkussie).

Deon Smit, Bonett Crous, Belinda Smit, Elvis Blue
en Christel en Hannes Pieters.
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Meningsartikel

Dieremaniere en bejaarde boelies

“

S

paarsaamheid is op die oog
af ’n goeie ding. Dink aan
water. Maar wanneer raak
spaarsaamheid ’n probleem?
Wanneer ’n mens die moeite
doen om ’n tydjie in te ruim vir
selfondersoek, let jy hopelik op
jou foute van die verlede en kom
jy tot die besef dat daar sekere
dinge is waarvoor jy om versko
ning sal moet vra.
’n Verskoning mag dalk die
knaende gewete sus, maar is
sonder die nodige wysiging
van jou gedrag wat tot die fout
gelei het, soos om vir iemand
’n pleister aan te bied terwyl jy
hom steeds aanhoudend met
die vuis in die gesig slaan. Selfs
Koos Kombuis met sy ‘sommigeou-tannie-blues’ het onlangs ver
skoning gevra deur sy eertydse
lirieke ‘Ek haat sommige ou tan
nies’ te verander na: ‘Ek love alle
ou tannies.’
Met die Woordfees in volle
gang is daar egter sommige
ou tannies (en ooms) wat dié
Woordfeesganger na Koos se
eerste weergawe laat verlang.
Dié ‘sommiges’ waarvan ek praat,
is ’n bende bejaarde boelies,
vermom as goedige en gekul
tiveerde kunskenners. En kom
ek maak dit duidelik: ek veral
gemeen nié.
Wie is ek in elk geval om hier
die aaklige aantygings teen ons
gerespekteerde deursnee-Woord
feesondersteuners te maak?
Ek is in die dertig, ’n gereelde
Woordfeesganger. Ek is lief vir
kuns, musiek, boeke en toneel.
Ek bly op die hoogte van aktuele
sake en ondersteun gesprekke
en debatvoering.
Die afgelope vyf jaar of meer
het ek minstens 35 produksies
per Woordfees bygewoon.
Ek besit elkeen van die drie
Woordfees-kortverhaalbundels.
Ek vul elke jaar die vraelyste in.
Busbestuurders, mense by kos
stalletjies en ander gereelde
feesgangers groet my op die
naam. Ek beskou myself ook
as ’n taktiese Woordfeesganger,
’n deeglike beplanner. Die
da-tums van die Woordfees en
die vrystelling van die program
word vroeg reeds in my dagboek aangeteken.
My program word maande
vooruit haarfyn beplan. Ek beraam planne met verblyf, begro
tings, vervoer, etes en al die
ander logistiek. As voorbeeld:
Ek identifiseer ’n boekbespreking
en besluit die skrywer moet my
boek teken. Ek koop die boek
lank vóór die bespreking al en
neem dit op die betrokke dag
saam. Wanneer ek die kaartjie
bespreek, kies ek ’n sitplek wat
eerstens ná genoeg aan die spre
ker is om mooi te kan hoor en
sien, en tweedens geposisioneer
is aan die punt van ’n ry sodat
ek na afloop van die bespreking
vinnig kan uitstap om sodoende

een van die eerstes te kan wees
wat aantree vir ’n handtekening.
Ek sit my selfoon af voor ver
tonings. Ek eet nie lekkertjies
of maak geselsies gedurende
die produksie nie. Ek doen my
huiswerk oor produksies waarna
ek gaan kyk. Ek neem die akteurs,
regisseur, venue, skrywer, klank
versorging, tydsduur en ouder
domsperk in ag.
Ek tree beleefd op teenoor
ander feesgangers. Ek respekteer
ouer mense. Ek bied my stoel aan
vir ’n bejaarde. Ek laat bejaardes
voor my by die deur uitstap.
Ek maak vir hulle plek in die ry
by die badkamer. Ek maak die
feesbussie se deur vir hulle oop.
Ek knoop geselsies aan waar ek
kan. En ek bring selfs my vyf liter
water as skenking uit ’n natter
streek saam. Dít is wie ek is.
Laat my dus toe om ’n paar
indrukke van sommige ou tan
nies (en ooms) te deel.
Hoekom pik ek op die ouer
garde? My eerste probleem
(en moet ons regtig nog in 2018
hieroor praat?): Jou selfoon. In
’n vertoning van Asem lui iemand
se selfoon. Drie luie binne-in sy
sak, nog drie luie buite sy sak.
Dan, in ’n lompe poging om die
verdomde ding dood te druk,
antwoord hy nie net die oproep
nie, maar skakel die foon se luid
spreker aan sodat die res van die
teatergangers hulle kan verlustig
aan die ganse gesprek wat hom
afspeel. Nie lank daarna nie of
ons hoor nog ’n selfoon lui.
Hoe gereeld lui ’n selfoon in ’n
vertoning? Op gemiddeld meer
as een per vertoning. Die bere
kening is gemaak uit die sowat
17 vertonings wat ek oor die
afgelope vier dae bygewoon het.
In ’n ander vertoning bevind
ek my langs twee ou tannies.
Hulle is baie diep ontnugter
oor die blatante volle frontale
naaktheid op die verhoog. Hul
misnoeë word deur die oksi
moron van ’n klipharde gefluister meegedeel.
‘Dit moet seker ’n Marthinus
Basson-stuk wees’, skreefluister
die een. ‘Ja-nee’, sê die ander.
‘Ek weet nie hoekom ons nog
Marthinus Basson kyk nie.’
En ja, daar stem ek met die
ou tannie saam: Ek weet ook nie
hoekom hulle dit doen nie.
Na afloop van die inspirerende
praatjie deur Winston Wicomb
staan ek voor in die ry vir ’n hand
tekening. ’n Trop ongeduldige
honger honde druk voor my in
om eerste by die kosbak te kom.
Ek probeer die aantal plooie voor
my tel terwyl ek geduldig wag
dat hulle klaarmaak, maar besef
dat ek meer sukses sal hê met die
plooitelling van my Engelse bul
hond by die huis.
Hierna volg Science Cafe se
bespreking oor suiker en stres.
Na afloop van die praatjie is
ek eerste by die verhoog met
’n vraag aan een van die paneel
lede wat nog met ’n gesprek
besig is. ’n Ou tannie kom staan
langs my en stel my gerus dat sy

het net een vinnige vragie vir die
paneellid. Sy noem ook dat sy
vanaand nog moet terugry na die
Paarl. Op my beurt stel ek haar
gerus dat die vraag wat ek het,
ook nie lank sal neem nie, en 
dat ek nou weer vanaand moet
terugry Robertson toe.
Dan draai die paneellid na
ons. Ek is op die punt om my
vraag te stel, toe die tannie haar
skouer voor my indruk en haas
tig begin praat. Haar ‘vinnige’
vragie blyk toe te bestaan uit
drie hoofpunte, elk met ’n paar
onderafdelings. Die tema van die
vraag het iets te make met haar
maagtoestand, ongereelde stoel
gang en watter vrugte sy mag
eet. Ná ’n kleinskaalse konsultasie
en ’n eetplan vir sewe dae, is ek
uiteindelik reg met my eie vraag.
Maar nee, ’n oom wat soos ’n blits
sy verskyning maak – in skrille
kontras met hoe stadig hy praat
– het my weer uit my plek in die
ry geboelie.
Ek stap weg. My vraag sal ek
later rig aan daardie een geleerde

persoon by wie rye nie bestaan
nie en boelies nie kan indruk nie:
Google. ’n Ent weg bedink ek my,
draai om, stap terug na die tannie
en tik haar op die skouer.
Ek spreek haar aan oor haar
gedrag, beleefd dog ferm. Met
’n verdwaasde uitdrukking staar
sy my aan. Ongelowig. In haar oë
geen teken van selfondersoek,
geen sweempie van ’n skuldbesef nie. Absolute silte, ’n
oomblik van ontkenning.
‘Dis maar al wat ek wou sê...’
kom dit van my. En dan, met
mening, voeg ek die ordentlikste
skelwoord wat ek ken, agteraan
my sin: ‘Tannie!’
Hierdie kleiner toneelstuk
kies binne die groter konteks
van die fees keer telkens terug.
Geïsoleerde voorvalle is dit nie.
Keer op keer, jaar ná jaar. As gereelde feesganger bespeur ek
’n tendens, kan ek begin om
’n profiel saam te stel. Tannies,
ooms. As die skoen pas...
Wat maak ons met hierdie tan
nies en ooms? Die lyfstraf waar

mee hulle óns grootgemaak het,
is nou vervang met time-outs.
Sou ons die arme mensies kon
blootstel aan time-outs? Miskien
te onmenslik op daardie ouder
dom, wanneer tyd nie meer aan
jou kant is nie.
Dalk behoort ons eerder
voorkomend op te tree. Dalk,
volgende keer wanneer ons weer
op pad is na die Woordfees, kan
ons vir hierdie geliefde, onge
manierde diere ’n plekkie by die
kennels bespreek. Of ’n rescuegroepie vir hulle begin.
Miskien kan ons selfs iets
hieruit leer, soos om net so spaar
saam met water om te gaan as
die bejaardes met hul maniere.
(Met apologie aan al die
ander wonderlike mense van
gevorderde jare en ervaring. Julle
is steeds die meerderheid. En
aan Lina Spies, wat dit haat om
‘tannie’ genoem te word en dit in
elk geval nie is nie. Mag sy nog
baie jare gespaar word.)
– JAMES BARRY

”
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Die teatermaker Philip Rademeyer is die
regisseur van vier toneelstukke op die
Woordfees – twee daarvan uit sy eie pen.
Wayne Muller het met hom gesels.

Intieme teater
oor menslikheid
en interaksie
Philip Rademeyer

FOTO: STEPHANIE GERICKE

I

nteraksies tussen mense –
dít is wat die dramaturg en
regisseur Philip Rademeyer
prikkel. ’n Mens hoef net sy
teaterstukke te kyk om met sy
dikwels ongemaklike vrae oor
menseverhoudings gekonfron
teer te word – die karakters
oordonder mekaar se ruimte
en daag mekaar uit.
Gaan kyk maar die debuut
stuk Klippe wat val en Wild
(wat terugkeer na die Woord
fees) om dié komplekse inter
aksies tussen die karakters te
beleef. En as jy in 2016 As by
die Woordfees gesien het, weet
jy reeds watter teer stukke die
32-jarige Philip kan skryf.
Sy werk is al by teaters en
feeste oral in die land gesien,
en daarby is The View en
Siembamba ook in Dublin
en Amsterdam op die planke
gebring. Sy verhoogstukke is
intieme teater, en dikwels is
daar net twee akteurs op die
verhoog, hoewel hulle telkens
hulle ’n paar karakters speel.
“Ek fokus in my stukke op
die menslikheid van die karak
ters,” verduidelik Philip sy
benadering. Wat elke gehoor
lid beleef, is karakters wat
tot hulle spreek of wat hulle
kan verstaan.
Die verhouding tussen
broers was die prikkel vir
Klippe wat val. Hierin sien
twee vriende wat saam op
’n plaas grootgeword het,
mekaar ná jare weer. Kannetjie
(Wilhelm van der Walt) se ma
sterf, maar hy kan nie die plaas
oorneem nie. Sy boesemvriend
Abrie (Dean Smith), die seun
van plaaswerkers, moet dan ná
15 jaar terugkeer na die Karooplaas om Kannetjie te help om
die plaas te verkoop.
Philip sê Klippe wat val
ondersoek vriendskapsbande,
maar ook die hiërargie tussen

hierdie twee vriende, veral met
Kannetjie wat nog altyd kon
doen wat hy wou en Abrie wat
eintlik maar ’n bywoner is op
die plaas.
“Vir die akteurs is dit ’n
uitdagende stuk, want albei
speel hul karakter op drie ver
skillende ouderdomme – as

’n 31-jarige grootmens, ’n kind
van 9 jaar, en ’n tiener van 15.
Boonop speel Dean Smith ook
albei seuns se ma,” sê Philip.
Die akteur Gideon Lom
bard hou sy lyf musikant in
dié teaterstuk – hy het self die
musiek geskep en sal dit op die
kitaar uitvoer.

Philip het die teks in
Desember en Januarie geskryf,
maar sê in repetisies het hy,
Van der Walt en Smith tonele
verander, herskryf of uitgelaat.
“Hierdie werkswyse was vir
my iets nuuts, anders as hoe ek
gewoonlik werk.”
Anders as Klippe wat val,

Albert Pretorius, Tinarie van Wyk Loots en Joanie Combrink in Wild. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

DRIE UIT DRIE
Klippe wat val Toneel.

Hoërskool Cloetesville.
Vandag om 20:30, môre om
15:00, 10 Maart om 13:30 en
11 Maart om 16:00.

Wild Toneel. Rhenish Girls’
High School. Môre om 11:00
en 10 Maart om 10:00.
Weerkaats Toneel.

Wilhelm van der Walt en Dean Smith in Klippe wat val.

Hoërskool Lückhoff. Vandag om 15:00, môre om
20:30, 10 Maart om 17:00
en 11 Maart om 17:00.

met karakters waarmee ’n
gehoor kan identifiseer, is daar
in Wild egter ’n karakter wat op
die oog af niks met die mense
in die teater in gemeen het
nie. Dié stuk, wat verlede jaar
met twee WOORDtroFEES
bekroon is, gaan oor ’n hondvrou wat soos ’n mens lyk,
maar die gewoontes van ’n dier
het en nie kan praat nie. Die
stuk vra vrae oor wat mense
mens maak en hoe ons verskil
– of nie – van diere.
“Ek het op sosiale media
’n reeks gesien oor dierkin
ders, asook nuus oor kinders
wat in ’n kelder aangehou is.
Dit het my laat wonder hoe
sulke mense op ander mense
reageer,” sê Philip oor sy
inspirasie vir Wild. Dié stuk
het teatergangers verlede jaar
aan die praat gehad.
Philip is bly dat Weerkaats
(met Milan Murray, geskryf
deur Retief Scholtz) en Monsieur Ibrahim en die blomme
van die Koran (met Dawid
Minnaar), ’n Afrikaanse ver
taling van ’n Franse stuk deur
Éric-Emmanuel Schmitt, nou
ook by die Woordfees ’n draai
maak. (Monsieur Ibrahim was
by die Hoërskool Lückhoff te
sien, maar die speelvak is ver
by.) Albei is eenpersoonstukke
waarin die akteurs elkeen
omtrent vyf karakters speel.
Philip het nou wel sy hande
vol met vier teaterstukke wat
almal in een week op die
planke is – en boonop is hy
die verhoogbestuurder van nog
’n produksie – maar vir hom is
dit opwindend.
Hy meen kunstefeeste
bied kunstenaars al hoe meer
geleenthede om interessante
werk te skep en ook te waag.
En daarom gee hy glad nie om
om hierdie week so druk besig
te wees nie.
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Skrywers en boeke

Terug na
die oerkind
in jou
Philip de Vos: Vandag is ek
’n windlawaai. Skrywersfees.
Drostdy-teater. 6 Maart.
Philip de Vos is ’n veelsydige
man, iemand wat met baie talente
woeker. Hy is amper 80, maar met
sy woema skort niks nie.
Daar is iets van ’n kind se
ondeundheid aan sy gesigsuitdrukking. Sy oë vonkel soos dié
van ’n kabouter wat lekkers vra.
Vriende vertel ten spyte van sy
welslae ry die onsekerhede hom.
De Vos was al ’n onderwyser
en professionele operasanger;
hy is bekend vir sy atmosferiese
profielfoto’s van bekendes en
onbekendes; sy radioreekse oor
klassieke komponiste is baie
gewild; en dan skryf hy nog legio
skertsende Afrikaanse en Engelse
gedigte én kinder- en jeugverhale.
Sy blog op Versindaba is ook as
’n bundel, Kop op ’n blok, gepubli
seer. Hy is só nederig, as jy hom
komplimenteer, dan bloos hy.
In sy huis in Groenpunt woon hy
saam met sy lewensmaat, Peter
Theron, en hul hond. Dit is ’n
staffie genaamd Toffie.
Van die metaforiese swart hond
kan jy Philip ook niks vertel nie,
want die byt van depressie aan
sy enkels dié ken hy goed. As jy
daar gaan kuier, kook hulle vir
jou die allerlekkerste kosse, veral
smaakvolle vegetariese geregte.
By hulle voel jy gekoester
en veilig. Die tuin agter sy huis
sukkel tans in die droogte, maar
as die weer mooi saamwerk, is dit
’n paradys, met blare wat ritsel,
takke wat wieg, die geure van

Philip de Vos aan die
woord terwyl Lina Spies
en Piet Grobler luister.
FOTO: NATALIE GABRIELS

blomme wat in die lug sweef. Daar
is voëls in die takke wat jou sit en
dophou en kom water drink.
Sy buurvrou, die onderwyseres
Vicky Taljaard, kom loer gereeld
by hulle in. Dit voel amper soos op
die plaas waar die buurmense kom
besoek aflê vir hartlike boeretroos
en ’n geselsie.
In die ou dae, toe dit nog veilig
was om in die son te baljaar, het ek
hom gereeld op Sandy Bay gesien,
al swemmend in die lieflike wye
blou see. Jare al ry hy ’n poegie: Jy
sal hom in die strate van Seepunt
sien woerts-warts deur die verkeer.
Karel Schoeman, oftewel Tromp
soos hy hom noem, was saam met
hom in die klas op universiteit
in Bloemfontein. Hy vertel hoe
Schoeman eendag toe albei later
in die Kaap woon, sê: “Onthou
net, die enigste rede hoekom ons
vriende is, is omdat jy my rondry.”
Ook vir grootmense
Ek het Philip so 37 jaar terug deur
die akteur Limpie Basson aan huis
in Tamboerskloof ontmoet. Niks
van sy opregte en meelewende
geaardheid het oor die dekades
verander nie; hy bly verwonderd,
nuuskierig, mensch. By hom is
geen verbittering, sinisme afge
stomptheid te bespeur nie. Dit het
ook so oorgekom by die bekendstelling van een van die mooiste
kinderboeke wat hierdie resensent
al gesien het. (Dit is ’n boek wat
grootmense ook maar kan lees.)
Die titel is Vandag is ek ’n windlawaai, en dit is geïnspireer deur
die klavierwerk Kinderszenen van
Robert Schumann.

Op die verhoog het Philip sy
verse sielvol voorgedra terwyl
Tertia Visser-Downie tussen elke
vers klavier gespeel het.
Op die agtergrond was illustrasies van Piet Grobler, met wie
Philip al jare en jare saamwerk,
op ’n groot doek: kinders, bome,
voëls, trompette, ’n houtperd en
enigiets van stom visse tot bote.
Met elke vers was daar ’n bypassende illustrasie.
Die gehoor wat uit grootmense
bestaan het, was gehipnotiseer.
Ons is weggevoer na die onskul
dige oerkind in ons, die een wat
steeds binne ons koekeloer.

Op die agterblad staan:
“Robert Schumann se klavierwerk Kinderszenen en die beskrywende titels van die dertien dele
waaruit dit bestaan, het Philip
de Vos geïnspireer om speelse,
liriese verse te skryf oor ’n kind
se leefwêreld en sy verhouding
met sy ouers. Die kombinasie van
De Vos se verse en Piet Grobler
se sensitiewe illustrasies skep
’n dromerige en nostalgiese hunkering na kindwees.”
Vooraf het Lina Spies gesels
en die digter Emily Dickinson
aangehaal: “If I read and it makes
my body so cold that no fire can

warm me, I know it’s poetry. If I
feel physically as if the top of my
head were taken off, I know that
is poetry.”
Spies het ook genoem ’n gedig
moet ’n ontglippende element hê,
en dat daar niks minderwaardigs
is aan kinderverse nie – veral nie
De Vos s’n nie, wat ook deur volwassenes as ’n verrykende ervaring
beleef word.
“Daar is ’n ritmiese spanning,
en die woorde wat rym, is nie
geforseerd nie”, het sy gesê. “Sy
kinderverse is volledige poësie.”
Piet Grobler was ook op die
verhoog, en De Vos het met
’n opregtheid – en ook ’n tikkie
verdrietlikheid – die verse voor
gedra. Baie mense het met die
laaste gedig stil-stil ’n traan gestort.
“Op 79 kom jou lewe tot
’n einde,” het Spies gesê, “en dan
moet jy jou houtperd (van kleintyd) weer uit die kas haal.”
En toe het De Vos gelees, “Die
digter praat”: Die kind van gister /
word ’n man / ’n Man wat doen /
wat manne kan / ’n Man wat reis /
na verre lande / ander mense, ander
strande / ’n Man wat later alles weet
/ maar gou sy lentedroom vergeet /
Jy – / met jou baadjie en jou das /
haal uit daai houtperd uit sy kas /
Voel sy spiere / ruik sy sweet / reis
weer na jou groen planeet / Gryp
die sonlig / Gryp die dag / Die Land
van Slaap / lê voor en wag.
En dit was dan die einde, en
mense het vir ’n wyle net stil daar
gesit voor hulle kon opstaan.
– Herman Lategan

Kom luister, dink en gesels saam oor
beleggingsbesluite en raak muntslim met ons
Diskoers-gespreksreeks by die US Woordfees.

Sake & Sauvignon

Bloekomhoek
Hoek van Victoria- en Ryneveldstraat

Donderdag 8 Maart, 13:00 -14:00
MuntSlim 301: Van bangbroek tot Buffett. Dalk maak die blote woord
“beleggings” jou bang of dalk wil jy ’n gesoute belegger word – nie
net iemand met ’n effektetrustfonds of twee nie? Dan is dit die sessie
vir jou. Van regstreeks in eiendom belê tot regstreeks met aandele
speel; ons kyk deeglik na beleggings.
Toegang is gratis.
Netwerk24-intekenaars kry ‘n gratis glas wyn om tydens die gesprek te geniet.
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Ink

				

Elke woord is ’n

meesterstuk.

KINGJAMES 42854/A

Bl. 16

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.
Dis woorde,
metafore,
kore.
Geskaaf en geskuur.

Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.

Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots die 2018 Musiekfees
by die US Woordfees aan. 2-11 Maart.

Sanlam is ’n Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste.
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