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Liewe Heksie en die sirkus is kinderteater soos jy dit nog nooit gesien het nie. Dit is een van die Woordfees se debuutproduksies
en begin vandag om 12:30 in die stadsaal. Liewe Heksie is tot Sondag te sien. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
WOW-voorleesslypskool
In samewerking met die Vriende van Afrikaans
Kom sit om ’n tafel saam met Amanda de Stadler en Chareldine van der Merwe van die Vriende
van Afrikaans om saam te gesels oor maklike, kreatiewe maniere om ons kinders so vroeg as
moontlik vertroud te maak met die wonderlike wêreld van woorde en stories.
8 Maart 14:30 - 17:00 | Laerskool Cloetesville | Gratis
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

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.

MÔRE, 7 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:
09:00

ZUMA: VYAND NOMMER EEN – Met Adriaan Basson, Pieter du Toit en PieterLouis Myburgh, in gesprek met Max du Preez

10:30

GEORGE BIZOS: 65 YEARS OF FRIENDSHIP – In conversation with Edwin
Cameron

12:00

IRMA JOUBERT EN HANS DU PLESSIS – Ilse Salzwedel in gesprek met dié
twee skrywers.

15:30

ADAM SMALL: DENKER, DIGTER, DRAMATURG – Met Sandra Kotzé, Cobus
Rossouw, Steward van Wyk en Pieter Odendaal

17:00

ANTOINETTE PIENAAR: DIE LANG MAN SONDER SKADUWEE – In gesprek met
Dave Pepler

19:15

BOEKKLUB: ANDRÉ P. BRINK EN DIE SPEL VAN LIEFDE – Met Leon de Kock, in
gesprek met Tim Huisamen

@ATKVSA

ATKVSA

www.atkv.org.za
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Klassieke musiek

Janel Speelman, Jolene
Auret Kappis,
Amanda
Osorio, Jacobi
de Villiers
en Lauren
Dasappa.
Voor die
klavier is
Elna van der
Merwe.
FOTO: NATALIE
GABRIELS

Kameras bring vals noot voor sopranesang
Suid-Afrikaanse Soprane:
Heldinne. Klassieke Musiek.
Endlersaal. 3 Maart om 15:00.

A

s ’n mens geïrriteer word
nog voordat ’n konsert
begin, is die hele ervaring
van dié konsert omgeëllie.
’n Televisiepan met seker
ses kameras het hierdie konsert
tien minute lank vertraag oor
hulle wou hê die gehoor moes
die voorste sitplekke volsit sodat
hulle ’n “vol saal” kan skiet. Dit is
te verstane, want dit lyk beter op
televisie. Maar hoekom moet die
gehoor – mense wat vir die konsert

betaal het – dit ontgeld? Gaan
rent-a-crowd as dit moet!
Gehoorlede het om ’n spesifieke
rede spesifieke sitplekke gekoop,
en musiek klink altyd beter ’n ent
verder van die verhoog af as in
die voorste rye. Dít het die gehoor
gelukkig duidelik laat blyk, al het
sommige wel nader geskuif.
(Jammer, liewe lesers, dat ek
nou, soos hulle, drie paragrawe
hierop mors.)
Dit tersyde. Niël Rademan se
Suid-Afrikaanse Soprane-konsep
kom al ’n paar jaar aan, en dit het
veral by feesgehore ’n gunsteling
geword omdat dit die moont-

US-simfonieorkes skitter
US Simfonieorkes. Klassieke
musiek. Endlersaal.
4 Maart om 20:00.
Sondagaand was die Endlersaal stampvol vir ’n uitvoering
deur die US se simfonieorkes.
Onder leiding van hul voltydse
dirigent, Corvin Matei, het hulle
musiek van Claude Debussy,
Joaquin Rodrigo en Johannes
Brahms gespeel.
Debussy se orkesprelude
L’après-midi d’un faune (“Die
namiddag van ’n veldgod”) was
’n goeie keuse om die konsert
in te lui. Die orkes het die komponis se beelde stemmingsvol
verklank en só die gehoor by
hul spel ingetrek. Daar was
deurgaans ’n ryk klank met
warm teksture wat die Impressionistiese aard van Debussy
se musiek na vore gebring het.
Buiten die strykers se soel klank
moet die fluitspeler Rian Smit
en harpspeler Kobie du Plessis
uitgesonder word vir hul
innemende spel.
Rodrigo, ’n 20ste eeuse komponis, het die Spaanse kitaar
gewild gemaak met sy vele
komposisies vir dié instrument.
Van die wysies ken mense goed,

maar nie juis die komponis nie.
Dieselfde met die adagiobeweging van sy Concierto
de Aranjuez, ’n konsert wat in
1939 gekomponeer is.
Saam met die orkes het die
Mexikaan Morgan Szymanski
as solis opgetree in hierdie
energieke dog tere werk. Elke
noot is fyn geartikuleer en frases
is musikaal saamgesnoer.
Szymanski se cadenza aan die
einde van die adagio was
indrukwekkend sonder dat hy
in virtuose vertoon verval het.
Die orkes het hom met ’n
stewige klank ondersteun, met
veral mooi solospel deur die
hoofhobospeler, André Visser,
in die tweede beweging.
Brahms se Vierde Simfonie
– sy laaste – is ’n groot werk wat
met sy Romantiese aard gehore
aangryp. Matei het ’n kragtige
vertolking gelewer, hoewel dit
by tye net baie luid geklink het.
Weer kan ’n mens die solospel van Smit en Visser in die
laaste beweging uitsonder.
Dit was ’n boeiende program
wat die orkes met musikaliteit
en goeie samespel uitgevoer het.
Hulle is met mildelike applous
beloon. – Wayne Muller

likheid van ’n interessante konsertprogram bied.
Hierdie konsert se titel, SA
Soprane: Heldinne, is (sekerlik nie
doelbewus nie) effens misleidend
– die vyf sangeresse is nie almal
soprane nie en die musiek wat
hulle sing, nie noodwendig dié
van ’n opera-heldin nie.
Maar laat ons nie te tegnies
raak nie – dit is ’n konsert van
operagunstelinge wat deur vyf
sjarmante plaaslike sangeresse
gesing word. Die arias – van die
“Habanera” uit Carmen en “O mio
babbino caro” uit Gianni Schicchi tot “Quando m’en vo” uit La

Bohème en die “Lied aan die maan”
uit Rusalka – en twee duette is verwerk sodat die vyf sangeresse dit
saam of in kleiner ensembles kan
sing. Daarna het gunstelinge uit
die musiekspele gevolg, waarvan
die meeste as solo’s gesing is.
Janel Speelman, Jolene Auret
Kappis, Amanda Osorio, Jacobi
de Villiers en Lauren Dasappa het
almal uiteenlopende stemme in
verskillende fachs. In sommige
van die kleiner ensembles van
die operamusiek het die stemme
goed saam gewerk, maar dikwels
as al vyf gesing het, was dit soos
’n kompetisie oor wie die hardste

en hoogste kan sing. Dit is om
hierdie rede dat die solo’s uit die
musiekspele vir dié luisteraar
soveel mooier was.
In die operaverwerkings het
elke stem se unieke karakter
ietwat verlore gaan, maar toe hulle
skielik alleen sing, kon ’n mens hul
stemme meer waardeer.
Die sangeresse kan ook dankbaar wees vir die ewig ondersteunende pianis Elna van der
Merwe vir haar goeie begeleiding.
Gelukkig het die mooi musiek
sy doel gedien en die irritasie
met die televisiespan laat wyk.
– Wayne Muller

Intiemer aanslag sou beter
werk met dié Vivaldi
Vivaldi’s Four Seasons –
Revisited. Klassieke musiek.
Fismer. 9 Maart om 20:30.
Daar is geen tekort aan verwerkings van Vivaldi se Vier seisoene
nie. Jean-Pierre Rampal het dit vir
fluit en Jacques Loussier vir jazztrio gedoen. Max Richter het dit in
2012 hervertolk in die minimalistiese styl saam met Daniel Hope,
en daar bestaan selfs plaaslike
opnames van die “agt seisoene”
– Vivaldi se oorspronklike vier,
verweef met die Cuatro Estaciones
Porteñas (“Die vier seisoene van
Buenos Aires”). Wanneer kunstenaars dus ’n herkonsipiëring van
dié werk aanpak, is hulle nie net in
gesprek met die urtext nie, maar
ook met die ander kunstenaars
wat hul eie stempel deur die jare
daarop afgedruk het.
In Vivaldi’s Four Seasons –
Revisited speel Stanislav Angelov,
Petrus de Beer en Schalk Joubert
die seisoene op viool, akkordion
en elektriese baskitaar. Die vier
meegande sonette, wat die programmatiese verloop van die
musiek gee en volgens sommige

deur Vivaldi self geskryf is, is nuut
in Afrikaans vertaal deur Dawid
de Villiers. Elke seisoen word
ingelui met ’n kort opsomming
deur De Beer van hoe die teks en
musiek skakel, waarna Joubert die
sonnet in Afrikaans voordra.
Die kombinasie van viool en
akkordeon werk goed. Die onderskeie timbres meng tot ’n interessante geheelbeeld met die meer
gekunstelde, pastorale klank van
die viool teenoor die byna boerse
aardsheid van die pensklavier.
De Beer het beïndruk met sy
reguit klanktoon, iets wat heel
gemaklik sou kon sit in ’n meer
outentieke uitvoering.
Daar is egter een groot probleem met die verwerkings – en
dis nie dat puristiese hare penorent
staan nie. Die tekstuur is ongebalanseerd en te swaar in die bas.
’n Mens mis gevolglik deurgaans
klankmateriaal in die middelregister. Dis nie dat Joubert nie bedrewe
genoeg is nie: wanneer hy hier en
daar ’n oktaaf hoër as sy normale
omvang speel, is die klankpalet fris
en slank – net wat ’n mens soek.
Hy ontlok ook ander klanke as

’n stereotipiese kitaargetokkel, wat
’n inskiklike, filmiese aard aan die
musiek verleen.
Die vraag word dus of die
klankopnames van Vivaldi’s Four
Seasons – Revisited beter is. Vanaf
die mengbank in ’n ateljee het
’n mens meer beheer oor die palet.
Nie alle musiek is noodwendig
geskik vir konsertuitvoerings nie,
maar indien konserte die raison
d’être is, sal ’n meer intieme en
akoestiese inslag dalk beter werk.
’n Ongesproke grondbeginsel
van konsertresensies is dat ’n mens
nooit die gehoor aanspreek nie.
Maar in ’n kunsfeeskoerant met
’n beperkte oplaag kan ’n mens
seker sê: Julle eenvoudige, beesagtige drommels, kom julle dan
so weinig in beskaafde konsertsale
dat julle absoluut geen maniere het
nie?! Dit is ongepoets om die heeltyd te wil hande klap; dit bederf
die spanningslyn. As julle so graag
deel van die aksie wil wees, neem
dan tog deel aan ’n derderangse
werklikheidsreeks, of sing in die
stort, maar vir minder as twee minute per dag, asseblief – die water
is steeds min. – Willem Bester
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Musiek

Op die US se Eeufeeskonsert Vrydagaand op
Coetzenburg het Laurika
en Coenie de Villiers
“Karoonag” as ’n duet saam
gesing. “Dis vir my báie
lekker. Ons doen dit in sy
toonaard, wat beteken
ek is die famous bas wat
saam met hom sing – ek
moet taamlik laag sing,
maar dis baie mooi! Wat
vir my wonderlik is van die
Eeufeeskonsert, nou ook
weer, is die samesyn met
lekker mense, eweknieë en
mense wat jy respekteer,
en fantastiese musikante
en musici. Dit is ’n groot
voorreg.” FOTO: NARDUS
ENGELBRECHT

Soete toeval en genade

Haar stem en lag kan harte heel en wêreldvrede bring, haar dankbaarheid om musiek te maak is tasbaar, en haar
vrygewigheid as kunstenaar is welbekend. Laurika Rauch vertel hier in haar eie woorde vir Susan Booyens waar
Digby my hart vandaan kom – en sê sy’t goeie herinneringe aan haar alma mater, die Universiteit Stellenbosch.
Digby my hart. Musiekfees.
Stadsaal. Vandag om 16:00.

E

k dink ek het ’n besonderse universiteitsbelewenis
gehad. Ek het alles gehad
waaroor ’n mens kon droom:
’n Heerlike kursus en lektore, en
op dramaskool natuurlik Rina
Botha, my ongelooflike mentor
destyds wat my eintlik alles geleer
het wat ek weet van interpretasie. Sy was wonderlik; sy was
ook voorheen ’n aktrise van die
Nasionale Toneelorganisasie.
Rina het my verstaan. Ek wil
eintlik haar graf besoek, maar ek
weet nie of ek dit sal kry nie; sy’s
op die Papegaaiberg begrawe. Ons
het kontak behou in die jare nadat
ek ’n student was, en toe “Kinders
van die wind” deurbreek, het
sy vir my begin briewe skryf en
kommentaar lewer op dinge wat
ek doen. En toe is sy sterwend aan
kanker in die Karl Bremer-hospitaal. Ek het haar gaan besoek.
My ma sê vir my: Vat vir haar
krismisrose uit ons tuin – my
ma het sulke groot krismisrose
gehad – en ek het vir haar ’n bos
geneem. Sy het my uur en ’n half
later eers laat gaan, nadat sy ’n Opperman-gedig met my ontleed het.
Twee dae later is sy oorlede.
As ek op die verhoog is, sit sy
op hierdie skouer; Sarie Lamprecht, my sangonderwyseres, sit
op daai skouer; somtyds sit iemand
anders hierso... en hulle is almal
die hele tyd hier om my.
Sang was nie deel van ons
kursus toe ek gestudeer het nie,
maar ek het gesing, want ek het in
st. 9 begin kitaar speel –’n vriendin se suster het my ’n paar drukke
geleer. Ek kan onthou ek is dikwels
na partytjies toe genooi, maar
hulle het altyd gesê bring jou kitaar

saam. Ek was ’n baie, baie stil
kind; ek het nie veel van ’n persoonlikheid gehad nie, en daarom
het hulle my genooi om te kom
sing by die partytjies!
My plan was om ’n aktrise te
word, want daar was definitief nie
so iets soos Afrikaanse musiek
soos dit vandag bestaan nie – jy
kon nie daarvan droom nie. Ek
onthou daar was wel ’n kompetisie
deur EMI-Brigadiers om nuwe
sangers te soek, maar ek was hier
in die Kaap en hulle daar bo.
Johann van Heerden, een van my
maats op dramaskool, het gesê
kom ons gaan in die ateljee en
dan sing jy ’n liedjie en dan stuur
ons dit vir hulle. Ons het “Aai-aai,
die witborskraai” opgeneem en
’n foto van my by een of ander
dans op universiteit bygesit (daar
was iemand anders saam met my,
maar ons het hom afgesny) en dit
weggestuur. Toe kry ons ’n baie
vriendelike dog ferm antwoord
wat sê baie dankie, maar ons stel
nie belang nie!
Een van die dinge waarmee

“

Ek sê in my
programnotas ek
wonder of ek ooit
sou getoonset het
as ek nie opdragte
gekry het nie.

my ouers ons grootgemaak het,
was om doelgerig te probeer lewe.
’n Mens moet seker ’n doel hê,
maar as ek ’n doel gehad het, het
ek heel waarskynlik op ’n ander
plek gaan draai. Want dan het jy
nie die toevallighede raakgeloop
nie; jy sou te doelgerig gewees het
en jy sou nie kon reageer op die
toevallighede nie. Want op die ou
end was soete toeval – serendipity
– ’n groot deel van my lewe. Soete
toeval en genade.
’n Klomp van ons – David Kramer, Coenie de Villiers, Louis van
Rensburg, Anton Goosen, Jannie
du Toit – het daai tyd ’n soort beweging bewerkstellig. Sonja
[Herholdt] was toe al heeltemal
op haar eie aan die gang; sy was
eintlik die voorste lig. Nie een van
ons sou sukses gehad het as dit nie
was dat almal so hard gewerk het
en so gereed was nie. Dit is een
van die groot dinge: Hou aan, werk
hard sodat wanneer die geleentheid kom, jy gereed is en dit kan
aangryp.
Laat ek Digby my hart se

oorsprong verduidelik: Weet jy hoe
werk Saartjie (Botha, Woordfeesdirekteur)? Sy werk só: Sy begin by
een idee. Sy’t my gevra om weer
’n produksie vir Spier te doen, net
soos die afgelope paar jaar, maar
ek het vir haar gesê ek sien nie
kans nie; ek sal dalk iets doen in
’n kleiner venue. Toe sê sy baie van
die kunstenaars gaan vanjaar in
die stadsaal optree. Ek sê dis reg,
maar ek dink nie ek gaan dié jaar
saamspeel nie. En toe, net voor
ons aflui, sê ek daar’s net een idee
wat ek dalk het... in die vroeë 70’s
het ek toonsettings gedoen van
gedigte. Toe stuur ek vir haar Wilhelm Knobel se “Herinnering”.
En toe raak sy vrééslik opgewonde, want sy sê sy ken die Knobels;
hulle is van die plaas langs hulle
– en sy ken daai “Marié, Rinie
en Wilhelm” [die kinders in die
gedig]. Sy kén daai mense en sy sê
ek móét dit doen!
Ek het basies al die liedjies
wat ek ooit getoonset het, met
die uitsondering van een of twee
Boerneef-liedjies, deel gemaak van

die program. Verder het ek digterlike vryheid geneem met twee
liedjies wat eintlik ook gedigte kon
gewees het. Die grens tussen gedig
en liriek word in Digby my hart
heeltemal vervaag.
Anton Esterhuyse is onder
meer die begeleier van die Bloemfonteinse kinderkoor, en ek het een
slag saam met hom gewerk toe ek
’n ding saam met die koor gedoen
het. Hy’t die klassieke agtergrond
én hy’t die kontemporêre agtergrond. Dis net ek en hy op die
verhoog en hy’t ’n baie unieke styl.
As ek byvoorbeeld sing van kristal,
dan hóór jy die kristal. Dis meer
’n klassieke aanslag; dis ’n liederaanslag wat ek dink ideaal is
hiervoor.
Oor die jare het ek agtergekom mense verkies my taamlik
gestroop. Ek het al baie saam met
orkeste gewerk, maar uiteindelik
moet die klankrykheid daar wees,
die timbre moet daar wees en die
harmonieë moet daar wees. Basies
moet jy die prentjie skilder.
Ek sê in my programnotas
ek wonder of ek ooit sou getoonset het as ek nie opdragte gekry
het nie. Ek het opdrag gekry by
Stephan Bouwer om vir Fyn net
van die woord te toonset; van
Robin Malan vir The Exception and
the Rule, van prof. Theuns Botha
van die Potchefstroomse Universiteit se dramadepartement om
Boerneefverse te toonset... Ek wou
’n saadjie plant deur te sê: Gee vir
mense opdragte; dis só belangrik.
Jy kan jou eie opdrag skep, maar
dit het nie dieselfde energie nie.
Dis lekker dat ek nie ooit eintlik afskeid geneem het van Maties
nie, dat ’n mens dit maar altyd met
jou saamdra, dat ek dikwels teruggekom het Stellenbosch toe, dat
’n mens altyd geborge voel hier.
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Skrywers en boeke

Die aktrise Jana Cilliers (links) en die skrywer Max du Preez Sondag by ’n Paartie vir Ryk. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

As ons Ryk maar beter geken het...

’n Paartie vir Ryk – Ons onthou
Ryk Hattingh. Bosrestaurant.
4 Maart om 18:00.

O

m te lewe is verskriklik.
Verskriklik mooi.
Verskriklik eensaam.
Verskriklik afgryslik.
Maar, soos Ryk gesê het, ek
dink te min van die lewe om net
dood te gaan.
In dié sonderlinge huldeblyk
aan die skrywer Ryk Hattingh
wat verlede jaar skielik in NieuSeeland aan ’n hartaanval oorlede
is, het mense soos Jana Cilliers,
Willem Pretorius en Catherine
du Toit oor ’n glas wyn oor hul
vriend kom praat.
Met Ryk se energie en malheid
verlede jaar by dié einste fees nog
vars in die geheue toe hy as ’t ware
’n oorwinningsronde vir sy boek
Huilboek kom doen het, het die
staaltjies en herinneringe geloop.
Ironies – en Ryk sou waarskynlik lekker uit sy maag gelag het
hieroor – was dié paartie onder die
lowergroen prieel heel statig met
die klanke van wat geklink het soos
kerkgesang in die agtergrond.
“Van kleins af, en ek praat van
toe ons op laerskool was, was hy
’n ongewone kind,” het sy jare lange vriend Willem Pretorius gesê.

“Hy het nie van ’n bakleiery
af weggestap nie en hy kon nie
’n boelie handle nie… as hy gedink
het ’n groot ou boelie ’n klein
outjie, dan het hy net ingestorm
en verwoed begin slaan totdat die
boelie die aftog blaas.”
Pretorius het gesê dis nie asof
hy ’n groot of sterk ou was nie,
maar op emosionele vlak kon hy
gewoon nie ’n boelie verduur nie.
“Van jongs af moes hy verskriklike goed deurmaak. Sy pa is
jonk oorlede, sy een broer is jonk
oorlede... en ek dink baie daarvan
het hom die anargis gemaak wat hy
altyd was.
“Een verskriklike liefde wat hy
gehad het, en ek dink sy boek Die
tonnel, sy eerste boek... dalk kom
daar goed daar uit. Hy was mal oor
stormwaterpype, om ondergronds
te gaan... dan stap ons kilometers.
Dan weet jy nie eintlik waar jy
gaan uitkom nie, maar hy hou net
aan totdat jy by ’n dam uitkom.”
Pretorius het met heimwee
vertel hoe die laaste stuk van die
tonnels dan afdraande na ’n dam
geloop het en hoe Ryk “kaalgat
soos met ’n foefieslaaid” daar af is.
“Ek onthou daardie uitbundigheid van hom. Die heeltyd wonder
ek of dié tonnel van hierdie ou wat
uit sy bestaan uit wil tonnel en wat

Wyle Ryk Neethling.
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

siek is vir die lewe wat hy lei en die
burokrasie wat hom dooddruk...
of daai tonnelding nie van ons ou
stormwaterdae gekom het nie.”
Du Toit, wat Ryk se bekroonde
Huilboek by Human & Rousseau
besorg het nadat dit deur ’n ander
uitgewer afgekeur is (en Ryk net
gesê het “fok dit, nou hou ek op
met skryf ”), het gesê hy het nie
geweet watter kant toe nie.
“Wat ek veral van Ryk onthou,
is hoe bang hy was. Hy was régtig
bang om alleen te wees, bang vir
die nag, bang om deur die nag
alleen te wees.”
Sy het vir Ryk in ’n tyd ontmoet
toe hy opgehou rook en drink het.
“Hy het in 2011 begin om op
te hou rook, waarskynlik op aandrang van die mense wat vir hom
lief is. En dis in daardie tyd dat ek
hom versoek het om my meer te
vertel van die Foster-bende.”
Oor drie jaar het Du Toit en
Ryk heen en weer gekorrespondeer
in dié “vreemde tyd” van sy lewe.
In sy bekendstelling aan Du
Toit skryf Ryk: “Daar is weinig
oor my geskryf in enige publikasie. Ek het myself nooit werklik
as deel van die Afrikaanse wêreld
beskou nie en het gevolglik nie
juis hard probeer om myself
gewild te maak nie.”

Cilliers, wat met Ryk te doen
gekry het met die stuk Opdrag:
Ingrid Jonker, het gesê die skrywer
het een slag vir haar gesê hy dink
sy beste toneelstuk is Eensnaar.
“Ek sou dit (Eensnaar) baie
graag weer ’n lewe wou gee, want
ek dink dis geweldig outobiografies. Ek dink dit gaan oor die
eiland, Nieu-Seeland, oor emigrasie... dit gaan vir my oor wat by
uitstek Ryk is en dit is die afsondering van die man.
“Hy gee dit sterk woorde
en klanke... soos selfmoord...
en fokof.”
Maar, het Cilliers gesê, agter
dié aggressie was ’n absolute kreet
vir ’n vorm van behoudendheid.
In die gehoor het mense soos
Max du Preez, wat destyds Ryk
se baas was by Vrye Weekblad,
hulde gebring aan dié man se
eiesoortigheid en sy unieke dans
met die taal.
“Hy’t dikwels plakkate geskryf
wat nie veel te doen gehad het met
die inhoud van die storie nie...
eerder ’n kommentaar.”
Die een ding wat uitstaan oor
dié storie van Ryk is dat mense
wat met hom te doen gekry het,
heel dikwels met die vraag gesit
het: “Hoekom het ek hom nie beter
leer ken nie?” – Jo Prins

Du Preez (links) praat oor sy vriend Ryk Hattingh, en in die middel is Cilliers, Catherine du Toit, Willem Pretorius en Nelleke de Jager van NB-uitgewers.
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Toneel

Luister
na dié
ander
stemme

Shannon Williams as Rolanda in Kinnes.
Agter is Dustin Beck as Ahnwar Brandt.
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
Kinnes. Toneel. HB Thomlaboratorium. 2 tot 5 Maart.
Die dans van die watermeid.
Toneel. Hoërskool Cloetesville.
2 tot 5 Maart.

S

oms wil ek skreeu dat ons
nie almal so is nie – ok ie
soe ie: ’n gangster, omring
deur gangsters, heel vaardig met
’n pistool, dwelmverward, van
die Vlakte, en praat Afrikaaps, of
hoe jy ook al hierdie variant van
Afrikaans wil noem.
Dalk sal ’n steekproef my
verkeerd bewys, maar dikwels voel
’n mens die bruin karakters en
stemme op die Afrikaanse teaterverhoog voldoen almal aan hierdie
stereotipes. In werklikheid is dit
maar ’n baie klein groepie mense,
maar ek sal erken hul greep op die
samelewing strek wyd.
Kyk ’n mens egter Kinnes
en Die dans van die watermeid,
hoor jy ander stemme opklink –
die kinders wat suffer, ma’s wat
nurture nes ma’s doen, pa’s wat
protect, geloof in dinge wat nie
bestaan nie, liefde wat net liefde
is, skynheiligheid wat suffering bring...
Kinnes, die debuutwerk van
Chase Rhys (wenner van die Adam
en Rosalie Small-prys), speel nou
wel op die Kaapse Vlakte af met
gangsters wat guns swaai en tik
wat onder elke straatlamp te koop
is, maar dié karakters is anderste
mense. Hulle kon enige plek in
die wêreld wees – en dis daardie
universaliteit wat ’n teaterstuk bo
stereotipes laat uitstyg.
Ons ontmoet vir Ahnwar
Brandt (Dustin Beck). Vir sy
vriende is hy Arnie Brandt – want

hy’s annie brand. Sy pa het die pad
gevat en ma, Mary, hang trots oor
die voorhekkie en sê dis háár seun
daai; die een wat kos op die tafel
sit en ’n geldjie vir die casino gee.
Waar hy daai geld vandaan kry, is
mos nie haar besigheid nie.
Dan is daar oopkop Nicole
(Lindsay Abrahams), wat voorbeeldig ’n lewe buite hierdie Vlakte
soek en haar hart op Derick (Dean
Smith) verloor. Hulle is in matriek,
verlief en kry ’n kind; skool moet
plek maak vir werk kry en kind
versorg. Sonder matriek is drugs
peddle al werk wat Derick kan kry.
Tussendeur kletter Rolanda
Angelique Fischer (Shannon
Williams) oor haar obsessie met
die Kardashians.
Die karakters se vervlegte
lewens hou die gehoor vasgenael.
Desperaatheid hou hulle soos
suurstof aan die lewe, soos Mary
se blindheid vir Ahnwar se foute.
Teen die einde wanneer Nicole as
’n desperate ma Mary uiteindelik konfronteer oor haar kind se
sondes, sê Mary net: “Ek weetie
waar my kind issie.”
En dis dan wanneer ’n mens
vergeet van die gangsters en
guns en net sien hoe dit altyd die
kinders is wat suffer in bose kringlope van pretend, geweld en selfs
hoop. Op die ou einde is ons almal
net kinders wat ander kinders in
hierdie wêreld wil beskerm.
Die akteurs speel boeiend en
Hennie van Greunen se regie laat
die verhaal op eenvoudige manier
ontvou en vlot.
Die karakters word genuanseerd vertolk, en al het hulle,
soos mense maar is, stereotipiese
karaktertrekke, kry die akteurs dit

reg om hul dieper wese te wys.
Rhys is ’n talentvolle skrywer
met ’n belangrike stem wat ’n mens
nog baie van wil hoor. Ja, ’n mens
sou dié stuk met gemak 20 minute
korter kon maak sonder om die
punch te verloor, en Rolandawannabe-Kardashian voel na
’n onnodige karakter, maar sy
sorg tog vir die twist.
Ook Amee Lekas se stem wil
’n mens meer van hoor. Willowmore is die plek waar haar stuk
Die dans van die watermeid hom
afspeel. Dis ’n gemeenskap waar
die dominee nog sê het, ouma die
ma van die kinders is, seuntjies
in rokkies ’n onding is, geloof in
die verbeelde ’n werklikheid is, en
waar die geeste van oorledenes oor
jou skouer loer.
Op die oog af is dié stuk – die
skrywer is oortuig dat die skeldnaam in die titel in hierdie geval
gepas is – ver verwyder van Rhys
se gangster-besaaide Kaapse Vlakte. Maar albei stukke se karakters

kon maklik hul milieus verruil het
en die stories sou nog sin maak.
Kim (Rehane Abrahams) kom
uit die grote Kaap dorp toe vir
haar ouma Mil (Celeste MatthewsWannenburgh) se begrafnis. Die
huis begin dinge oproep wat al
diep in die vergete lê. Haar broer,
Mills (Ephraim Gordon), word
gefolter deur wat kon wees, veral
sy en Karel (Elton Landrew) se
liefde, want Karel vat toe maar
eerder vrou.
Dominee (Abduraghmaan
Adams) preek ’n nuwe toekoms,
want vir sy verlede wil hy nie
boet nie. En tussen hulle swerf
Evie (Gretchen Ramsden) soos
’n poppemeester wat manipuleer
en treiter.
Die regisseur Jason Jacobs
neem die gehoor tussen die mistieke spasies wat tussen mense
bestaan. Soos mis gly die gehoor
tussen hierdie karakters deur en
jy probeer vergeefs hul wese ontrafel. Jy is nooit seker van elkeen

Ephraim Gordon as die karakter Mills in Die dans van die
Watermeid. Hy is onlangs vir ’n Fleur du Cap-prys vir dié rol
benoem. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

se bedoelings nie, al lyk hulle soos
eenvoudige aardse mense.
Hier word ’n anderste Afrikaans
gebesig, een met ’n grensende
grein en grinterigheid. Dis ’n taal
met sy eie skatkis woorde en kinkels in vokale. Niks is onverstaanbaar nie. En as bygeloof haar
’n “watermeid” gedoop het, gaan
politieke oortuigings oor skeldwoorde hier niks baat nie.
Anders as Kinnes gaan Die dans
van die watermeid jou dalk nie
in die pens skop met die wreedheid van die wêreld nie, maar dit
ontsluit ’n segment van ons samelewing wat dikwels in die skadu
staan oor hulle nie guns swaai en
drugs verkwansel nie. Hulle is net
mense wat sonder keuse op ’n stuk
aarde beland het.
Wat hierdie twee teaterstukke
bewys, is dat die tyd lank reeds
ryp is om ander bruin stemme as
Kaapse Vlakte-gangsters en Afrikaaps op die Afrikaanse toneelverhoog te kry. Rhys en Lekas is
nie noodwendig die eerstes nie –
Engelse stukke soos Nadia Davids
se Cissie en die onlangse What
Remains is daar reeds – maar
hul toneelstukke is ’n belangrike
bydrae om ’n rigting te baan.
’n Dramaturg en haar stories
kan nie losgemaak word van die
Suid-Afrikaanse maatskaplike
kontekste waarin hulle en hul
karakters hulle bevind nie – dis
dan juis die dinge waarby ons as
gehoor aanklank vind. Daarom sal
gangsters en huishulpe seker altyd
iewers opduik as karakters, maar
Derick, Nicole, Mary, Mills, Kim,
Evie en Dominee wys daar is ander
stemme wat gehoor wíl word.
– Wayne Muller
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Laat al die
kindertjies
fees toe gaan
Die kinders se roksterre is hier en
hulle is reg vir ’n onsie, ’n huppel
en ’n high five. Sit ’n nota teen die
yskas en kanselleer alle playdates.
Pappie, dis tyd vir feesvier; koop
dus die kaartjies en pak die kar.
Moenie daardie ouer by die
verkeerslig wees met ’n bedelbordjie om die nek om te pleit
vir ’n popsterkaartjie nie. By dié
plekke gaan ons baljaar.

KOM VIER ONS SKRYWERS
BY EXCLUSIVE BOOKS
TYDENS DIE WOORDFEES!

• Cindershoeler. Cindershoeler is
mal oor skoene en dan vind haar
voete die pad na Shoetopia toe.
Fantasie, musiek en dans. Volg
jou voete...
Waar? Weltevrede Maize.
Wanneer? Môre om 16:00,
9 Maart om 10:30 en 10 Maart
om 12:00.
• In die Woud. ’n Vreugdevolle
ontdekkingsreis wat liggaam,
klank, voorwerptransformasie en
elemente verken en gehoorlede
betrek in ’n magiese, leersame reis
deur die natuur.
Waar? Weltevreden Maize.
Wanneer? Môre om 15:30,
9 Maart om 11:00 en 10 Maart
om 12:50.
• Liewe Heksie en die sirkus.
Dit is ons liefste Heksie in die
sirkus met tuimelaars, sweefartieste, jongleurs (dis nou
jugglers), eenwielryers, ’n mensepiramide en vuurspoegers!
Waar? Stadsaal.
Wanneer? Vandag om 12:30,
8 Maart om 10:00 en 15:00,
9 Maart om 10:00, 10 Maart om
11:00 en 13:00, 11 Maart om 10:00.

*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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Skrywers en boeke

Joubert karteer vir ons oudword
Elsa Joubert: Spertyd. ATKVBoektent. 5 Maart om 10:30.

E

lsa Joubert is ’n groot
boom. Haar takke is dié
van ’n groot eik wat al
95 jaar lank oor die landskap
sprei en skadus vir lesers sowel
as skrywers gooi.
Vir lesers om die reis van die
lewe mee te maak, die proses van
oudword en oudword self, en vir
skrywers die idee dat die reis self
dalk tóg die bestemming is...
In ’n volgepakte boektent, met
die gryskoppe oor die see van
mense opvallend (ja, die tannie
is ’n rock star!) het die gesprek
Maandag tussen Ena Jansen,
Elsa se seun Nico Steytler en
die uitgewer Etienne Bloemhof
begin. En dit alles met die tante
self wat weens haar broosheid nie
teenwoordig kon wees nie!
’n Mens wonder onwillekeurig
of die tegnologie, soos Skype of
FaceTime, nie dalk hier handig te
pas sou kom om die skrywer in
’n regstreekse onderhoud na die
feesgangers te bring nie.
Tog het die onderhoud wat
Jansen in November verlede jaar
met Joubert in haar woonstel in
die aftreeoord Berghof in Kaapstad gedoen het, die gehoor totaal
en al meegesleur.
Wat goed gewerk het, is die feit
dat Jansen, terwyl die onderhoud
oor die luidsprekers gespeel het,
die getranskribeerde weergawe op
die skerms vertoon het.
Die gryskoppe langs my het
elke woord – soms met die lippe

Feesgangers by Elsa Joubert se boekgesprek: Helena Botha, Adelaide Wolhuter en Liz van Wyk.
FOTO: NATALIE GABRIELS
liggies aan die beweeg – gelees...
“Sy het die boek begin skryf
nadat sy 90 geword het, en dit was
ook maar ’n baie natuurlike proses
vir haar, want sy kan net sin maak
uit die lewe wanneer sy daaroor
skryf,” het Steytler gesê.
“Sy is ongelukkig as sy nie
skryf nie… Daarom het sy stadig
begin om gebeurtenisse neer te
skryf – nie chronologies nie – daar
was altyd stukkies papier wat
rondgelê het.”

Steytler het gesê sy moeder het
dan al dié “stukkies papier” – die
fragmente – bymekaar gebring.
Een van die temas wat uitgestaan
het, was die gedagte “wat gebeur as
jy nou werklik baie oud raak”.
“Sy het maar daagliks gaan
‘werk’, vir drie uur of wat, net
oorkant die gang waar sy bly. Sy
hou kantoorure vir ’n kort periode
van die dag – met altyd langs haar
’n boekie.”
Steytler het geskerts dat sy ma

dikwels probleme gehad het met
haar rekenaar wat vreemde goed
doen. Boonop het meer as een van
die sleutels van die toetsbord hulle
soms onverklaarbaar in die teks
kom aanmeld.
Een van die dinge wat ’n mens
van Spertyd, die slot van Joubert se
outobiografiese trilogie, opval, is
in hoe ’n mate dit ’n family affair is.
Steytler se vrou was grootliks
betrokke en sy dogter (Joubert
se kleinkind), wat pas haar

LL.B.-graad klaargemaak het, het
getranskribeer dat die rook draai.
Bloemhof het gesê Nico het
hulle vroeg in 2017 gekontak en
gesê sy ma is “besig met iets”.
“Hulle was taamlik geheimsinnig... hulle het net die eerste
bladsye of wat aangestuur. Maar
reeds uit daardie stuk was dit
duidelik hier is iets uitsonderliks
aan die kom.”
Bloemhof het gesê dit was vir
hom nogal intimederend omdat
hy sy lewe lank al ’n aanhanger van
Joubert was.
“Ewe skielik moet ek met ’n
groot boom saamwerk… maar die
manuskrip het eintlik geweldig
vinnig gebeur.”
Noem Spertyd maar “die
kontinent van ouderdom” of selfs
“die geheim van oudword” (en
om nie dood te gaan nie), maar
Joubert karteer dit vir ons op
haar manier. – Jo Prins

As die Karoo eers met jou begin praat
Karoogesprek. Drostdy-teater.
5 Maart om 11:30.

D

ie skrywer J.M. Coetzee sou op ’n keer sê hy
verstaan nie hoekom
besoekers so meegevoer raak met
landskappe nie; dat dit tog nie soos
mense kan terugpraat nie.
Maar hy wil van hom verskil,
sê die skrywer Eben Venter, want
as hy die kans kry om in die Karoo
te stap kom daar ’n stadium dat
sy fisieke liggaam en die natuur
wél met mekaar begin paat. Ná
etlike dekades wat hy in Australië woon, is die Karoo ook die
plek waar hy wil hê sy as eendag
gestrooi moet word.
“Maar wie sal dit tog doen?”
wonder hy hardop.
Ook in gesprek met Darryl
David (die enigste Indiërdosent
van Afrikaans in Suid-Afrika, stel
hy hom bekend) is die fotograaf
Louis Botha en musiekman David
Kramer. Hulle deel ’n liefde en
byna ademlose bewondering vir
die Karoo, wat sy eie karakter het
soos dit oor vier provinsies loop.
David self is die man agter
Boekbedonnerd, die literêre
fees wat jaarliks op Richmond
gehou word. Dié dorpie in die
Noord-Kaap lê so halfpad tussen

Karoogesprek: Darryl David, Louis Botha, David Kramer en Eben Venter. FOTO: NATALIE GABRIELS
Beaufort-Wes en Colesberg.
Maar terug na die gaste: Botha,
gebore in Bloemfontein in die
Vrystaat, het grootgeword op
’n kleinhoewe buite Pretoria, maar
is altyd vasgevang deur die Karoo.
Dit is dan ook die titel van sy
nuutste fotografieboek, wat anders
as sy vorige, Slow Down, Look
Again, waar mense die spilpunt
was, dié keer die Karoolandskap
in al sy dimensies en buie wys.
“Die eerste boek het my so vyf
jaar geneem. Nadat ek my vrou
ontmoet het, het ons baie gereis,

en dis toe ons deur die Karoo trek
dat die landskap en die mense my
vasgevang het. Dis nou so vier jaar
dat ons op Prins Albert woon.”
Die boek was vir hom soos
’n liefdesbrief aan die bruin gemeenskap op Prins Albert. “Hul
taal, kultuur, geloof – dit is mooi
mense, binne én buite, en die storie
is nog lank nie klaar vertel nie.”
Omdat dit vir hom so ’n liefdestaak was, het hy alles met
’n 1965 Hasselblad-kamera en
film afgeneem, “want dit het gepas
by die tydloosheid van die mense”.

Kramer, die man wat volksbesit
geword het met sy rooi vellies en
bicycle, wou weens die politieke situasie in die 1970’s nooit Afrikaanse liedjies skryf nie.
“As tiener was ek into rock
’n roll, maar later, toe begin ek
dink oor wat ek wil skryf. Dis toe
dat ek begin vrae vra en agterkom
wat die eintlike oorsprong van
Afrikaans is – en dit was baie anders as wat ek op skool geleer het.
“Volksliedjies het my oë oopgemaak, dit het op plase ontstaan,
tussen die slawe. Dit het my anders

na so baie dinge laat kyk.”
Hy het onthou van naweke op
Worcester, sy geboortedorp, waar
sy pa en oupa ’n meubelwinkel
gehad het. Buite het die plaaswerkers altyd musiek gemaak;
kitare kom koop.
Hy het later die kitaar se spoor
gevat tot in die Klein-Karoo,
toe die Groot-Karoo, “want dis
’n landskap wat met my praat”.
Dis uit Prins Albert dat Venter
inspirasie geput het vir sy werk.
“Vir Santa Gamka het ek die
jong mense van die dorp dopgehou, na hulle geluister. Ek het
’n woordeboek begin saamstel van
die Prins Albert-Afrikaans. Toe ek
baie woorde het, toe kom die boek
hom eendag aan my opdring. Die
hoofkarakter, ’n rent boy, ken almal oor alle kleur en klassegrense,
hy ken hul mees intieme sy.”
Kramer, Venter en Botha het
die gehoor gelaat met poeding –
’n lied, fotobeelde en ’n voorlesing.
Ongelukkig het die klank nie
gewerk toe die Karoofoto’s gewys
is nie, en dit is jammer, want dit is
met musiek en vers toegelig.
Maar gelukkig was Kramer en
sy kitaar daar met “Wakkerslaap”,
die titelsnit van sy nuwe album. En
vir ’n oomblik stap die Karoo trots
daar rond. – Jo-Ann Floris
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Van papier tot die planke

Gehoor luister fyn na Behr se reis
Mark Behr: Nusas-leier of
spioen. Drostdy-teater.
5 Maart om 10:00.

S

oms gaan jy na ’n bespreking
om antwoorde te kry, maar al
wat daar is, is meer vrae want
die deelnemers is so intelligent en
so prikkelend. Dan kry jy meer uit
die bespreking as waarop jy ooit
kon hoop.
Só was dit met hierdie gesprek
tussen die joernalis Pearlie Joubert
en die letterkundige prof. Gerrit
Olivier oor die skrywer, aktivis,
spioen en hartedief Mark Behr,
wat aan ons soveel wonderlike
skryfwerk nagelaat het, waarvan
Die reuk van appels en Embrace
die bekendste is.
Die titel van hierdie aanbieding was misleidend. Behr was

natuurlik Nusas-leier en spioen
– ’n raaisel en terselfdertyd die
verpersoonliking van ’n era van
deurmekaar, verstrengelde, afgedwonge en ongelukkige identiteite
– die jare tagtig in Suid-Afrika.
Joubert het verduidelik dat
Behr nie eintlik gekies het om
spioen vir die apartheidsregering
te wees nie. In die jare tagtig was
dit ’n verskriklike skande om in
die openbaar gay te wees, en die
weermag het bewus geword van
’n gay-insident waarby hy betrokke
was gedurende die grensoorlog.
Die staat het ook geweet hy
kom uit ’n gesin wat nie finansieel
sou kon bekostig om hom universiteit toe te stuur nie, en het aan
hom daardie geleentheid gebied
mits hy op meer linkse studente
spioeneer teen vergoeding.

Daardie Faustiese pakt het hy
aangegaan – en die prys betaal.
Hy het Stellenbosch soos
’n groot blonde stormwind getref.

Verskeie tydgenote in die gehoor
het Joubert se stellings oor hoe
hy studente met sy sjarme by die
linkse politiek betrek het, bevestig
– hoe almal van hom gehou het, en
hoe persoonlik seergemaak mense
dus was deur die verraad wat hom
die res van sy lewe sou ry, soos
Olivier hartroerend bevestig het.
Vir diegene van ons in die
gehoor was dit ’n seldsame en
kosbare reis na ’n ander tyd – na
die groepie Maties wat in die laat
jare tagtig wyer gekyk en – teen
hoon, smaad, venyn en persoonlike skade in – bevryding uit die
apartheidsoormag help bewerkstellig het.
Dit was vir my besonders dat
die Woordfees ’n gehoor kon
verskaf wat so fyn kon luister en
probeer begryp, oor so ’n kom-

plekse en tere onderwerp. En dit
was selfs meer besonders dat die
linkse Maties van daardie tyd aan
die res van ons ’n blik kon gee
in wat baie spesiaal, gevaarlik en
broos moet gewees het – en deur
Mark Behr se verraad aanvanklik
aan skerwe gespat het.
Die heel spesiaalste was dat iets
tog gebly het. Soos Pearlie – en
Lesley Durr uit die gehoor – gesê
het, dit is jammer Mark het nooit
met sy wonderlike skryftalent sy
gedagtebotsings en persoonlike
siening oor sy dubbele lewe op
skrif gestel nie. Dit is miskien iets
vir ’n navorser om aan te pak:
’n studie in die ambivalensie van
’n briljante, gefolterde en ambivalente man. Dit sal moeilik wees,
maar my aarde, dit sal interessant
wees. – Jan-Jan Joubert

Dié toneel dra die reuk van geseëndheid
Die reuk van appels. Toneel.
Hoërskool Stellenbosch.
Vandag om 20:30.
In Mark Behr se briljante wordingsroman oor Afrikanernasionalisme en manlikheid
is daar twee sleuteloomblikke:
Die eerste is wanneer die hoofkarakter, Marnus, en sy pa terugry
huis toe ná ’n besoek aan die
appelboorde van Grabouw – dit is
ook waaraan die titel ontleen word.
Die tweede is wanneer Marnus
die laaste keer deur die gat in die
vloer van sy solderkamer na die
gastekamer afkyk.
Nou hoe laat jy in ’n eenmanvertoning reg geskied hieraan, én
aan die ander skakerings van Behr
se meesterteks? Ons weet teen
hierdie tyd dat daardie begaafde
akteur Gideon Lombard die pryse
inryg met hierdie vertoning. Wat
laat dit werk?
Kyk na die verhooginkleding –
die donker en die lig, die weer-

maguniform sentraal, die man
wat seun bly – produk van die
hoogbloei van apartheid, selfs nou
dat hy die goor afloop beleef, ver
van die huis af.
Dis die akteur op die kruin van
sy ambag wat ’n gehoor anderhalwe uur in die palm van sy hand
hou met die briljante intensiteit
van sy spel, die krag van die narratief, hoe naatloos oortuigend sy
karakterwisseling is. ’n Gesin kry
vorm, ’n leuen word opgestel en
onthutsend ontbloot, ’n ideaal
sterf twee keer: in die gastekamer
en op die grens.
Die beligting is voortreflik,
veral in die afloertonele. Daar’s
darem maar niks soos die verhoog
om die onmiddellikheid van belewing te verskerp vir die gehoorlid
wat gelukkig genoeg is om daar te
wees nie.
Hierdie produksie is só goed,
dit laat jou geseënd voel. Geseënd
dat jy Gideon Lombard so puik
kan sien speel op ’n Vrydagaand

Gideon Lombard as Marnus
in Die reuk van appels.
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
in die skoolsaal van ’n Bolandse
dorp. Geseënd dat die produksie
so gestroop is – en so waar.
Gaan kyk dit, gaan kyk dit. Dit

is die verhaal van ons generasie,
dit is deel van die verhaal van
ons land, en dit word vertel deur
’n medium, ’n teks, ’n tegniese

span en ’n akteur wat deur ’n
sameloop dit so sekuur vertel as
wat enigeen kan hoop om dit vertel te sien. – Jan-Jan Joubert

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

Dinsdag 6 Maart 2018, 13:00 -14:00
MuntSlim 101: Geld se baas, nie geld se slaaf. Hoe voel jy oor geld–
en maak jou gevoelens saak? Ons gesels oor bier, bling en BFF’s en
hoe jou keuses oor elkeen jou ryker of armer gaan maak. Ons kyk
ook na die 101 van beleggings!
Toegang is gratis.
Netwerk24-intekenaars kry ‘n gratis glas wyn om tydens die gesprek te geniet.
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Skrywers en boeke

Mindfulness... meer vraag as antwoord
Kalmte in die malle gejaag.
Skrywersfees. US Botaniese
Tuin. Vandag om 17:45.
Mindfulness-oefeninge.
Gesprek. Vandag om 18:30.

“E

k is van jongs af aangetrokke
tot dié dinge. In die laat jare
negentig was die enigste
manier hoe jy daarby kon uitkom
om ’n hippie te wees en met ’n sakkie op jou rug die oerwoude van
Mianmar in te neuk. En dit is
presies wat ek gedoen het.
Ek weet ek het ’n reputasie
van ’n effens eksentrieke ou, en
mense dink “ag heerlikheid daar’s
De Villiers nou weer met sy weird
goeters”. Ek voel ook so effens
verward, want ek het al gewoond
geraak daaraan om eksentriek te
wees, en nou skielik is alles wat ek
destyds gedoen het wat my edgy
gemaak het, so half mainstream.
Jy voel ’n bietjie soos ’n
verloopte hipster, want toe ek gemediteer het, was dit nog special;
nou mediteer almal. Ek moet seker
ongelukkig wees daaroor, maar dis
eintlik great!
Dit was vir my ’n baie lekker

Johannes de Villiers
FOTO: MISHA JORDAAN,
HUISGENOOT

tyd om hieraan te skryf, want ek
het al die jare joernalistiek gedoen
en was net tussendeur besig met
die meditasiedinge. Dis twee
paadjies wat so half parallel geloop
het, en ek kon nooit rêrig voorsien
dat hulle by mekaar gaan uitkom

15th

THE 15TH STELLENBOSCH INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC FESTIVAL

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.

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

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

nie, want wie in hierdie land pleeg
nou joernalistiek oor meditasie?
En hier kom toe die geleentheid
van NB-uitgewers om ’n boek te
skryf wat dit alles bymekaar bring
– nou voel dit vir my so half of my
lewe nou ’n punt bereik het waar
alles bymekaarkom.
Dit raak vir mense al hoe
moeiliker om dit te ontken: Die
manier hoe ons al die jare geleef
het, werk nie meer so goed nie. Jy
moet ’n bietjie meer bewústelik
lewe. Ek dink dít is wat mindfulness eintlik is; dit sê ons lewe
in ’n wêreld waar baie dinge ons
ongemaklik maak, maar ons kan
nie eintlik meer ons oë toeknyp
en hoop dit gaan weg nie. Wat sal
gebeur as jy nader kom aan die
goeters wat jou ongemaklik maak
en jy probeer dit nié wegwens nie?
Al sit jy net stilletjies daarmee en
wees net oop daarvoor, dan gaan
dit iets begin losmaak.
Die een ding wat die projek
my geleer het – en ek gebruik nou
amper Bybelse taal – is dat party
van ons geroepe voel om ’n brug te
wees, en in ’n sekere sin is iemand
nodig om die skoonheid van ’n bepeinsende bestaan in ons besige,
waansinnige wêreld in te bring –
ook in die Afrikaanse gemeenskap.
Toe ek hier rondom 2001 na hierdie mindfulness-geleenthede begin
gaan het, was daar net Engelse.
Hulle het altyd met my gespot
en gesê: Jy’s mos ’n Boertjie; wat
sê die dominee? Dan lag hulle
hulle vrek daaroor! Deesdae as ons
’n zen-retreat hou, is daar meer
Afrikaanssprekendes as Engelse.
Daarom dink ek iets is besig om
los te kom onder Afrikaanse
mense. Volksvreemd is baie vinnig
besig om minder vreemd te raak.
Deesdae bedryf ek ’n jogaateljee – 20 jaar gelede sou mense
op hierdie Afrikaanse dorp klippe
op jou dak kom gooi het as jy
joga doen. Nou trap die mense
ons drumpel deur. Ek voel nie
meer ’n vyandigheid nie – selfs
my ma, wat vrywilligerwerk doen
by ’n ouetehuis in die Paarl, sê die
maatskaplike werker kom doen vir

hulle mindfulness-kursusse. Daar’s
omtrent nie ’n NG gemeente op die
dorp wat nié ’n stiltediens het waar
mindfulness beoefen word nie; die
dominees kom doen joga by my.
Die mense wat vir my kursusse
opdaag, is nie hippies nie, die
mense met die piercings nie; dis
maar B.Rek.-studente en huisvroue, so dis vir my lekker.
Dit hou my ook jonk om by
die universiteit klas te gee. Ek glo
sterk in millennials; ek is mal oor
hulle. Hulle het ’n oop gemoed,
daar’s ’n deernis by hulle, daar’s
’n connectedness aan die wêreld
om hulle wat ons in ons tyd nie
gehad het nie. Ons was ’n siniese
klomp uitgebrande mense, maar
hierdie klomp is vuur en vlam. En
daar’s ’n soort op-en-wakker Afrikaanse kultuur, mense wat happy
is om Afrikaans te wees, maar
heeltemal tuis is in ’n veeltalige,
kosmopolitiese wêreld. Hulle is
bereid om deur hul taal nuwe
dinge aan te gryp – die vorige
geslag het gedink jy moet jou rug
op jou kultuur keer om daardie
dinge te gaan doen.
Die Hare Krishnas wat hier
buite die dorp bly, is oorwegend
Afrikaanssprekend en hulle vertaal
al hulle ou Hindoe-geskriffies in
Afrikaans. Wanneer hulle oor
Krishna praat, klink dit soos ou
NG kerk-taal. Opwindende tye!
Ek bied nou vir die eerste keer
op Stellenbosch ’n joga-instrukteurskursus aan, en jy kan nie glo
hoe die studente daar opdaag nie!
Spiertiere en gewone Afrikaanse
meisies – hulle sê dis vir hulle
interessant en hulle wil nog
’n vaardigheid aanleer.
Hulle het uiteraard ook maar
hul probleme en die sosiale media
maak hulle effens stomp; hulle lees
nie so baie as wat hulle moet lees
nie; hulle is ’n bietjie dom oor die
geskiedenis en so aan, maar the
kids are all right, hulle gaan beter
wees vir die wêreld as ons generasie. Ons was ’n klomp onverantwoordelike, selfsugtige bliksems!
Ons moet verby die idee kom
dat daar iemand moet wees met
antwoorde wat hulle met die res
moet deel. Wat ons eintlik moet
doen, is om mekaar los te skud
van ons antwoorde en sê ons almal
moet ’n bietjie meer luister. Ek het
agtergekom die geestelike lewe
eindig met ’n vraagteken eerder
as ’n punt. Vir my is wysheid veel
meer ’n vraag as ’n antwoord.

“

As jy vanmiddag net
voor ses verby die
botaniese tuin ry en ’n
groep mense sien wat
tjoepstil op die gras sit,
moenie dink dit is ’n
sekte wat wag op die
eindtyd nie – dit is
Johannes de Villiers,
skrywer van Kalmte in
die malle gejaag, wat
’n praktiese sessie in
mindfulness lei en
daarna oor sy nuwe
boek gesels. Hier
vertel hy vir Susan
Booyens van sy geloof
in vraagtekens.

Ink

Bl. 11

6 Maart 2018

Skrywers en boeke

Gautengse huisvrou maak skoonskip met bundel
Bekendstelling van die
Woordfees-kortverhaalbundel. Skrywersfees. Landbousaal. 3 Maart om 19:00.

C

lari Niemand, ’n huisvrou
van Gauteng, het Saterdagaand skoonskip gemaak by
die bekendstelling van die Woordfees se kortverhaalbundel.
Haar verhaal “Non (kompos)
mentis” is nie net aangewys as die
beste bydrae in vanjaar se oes nie,
maar ook die verhaal wat die geskikste is om in ’n kortfilm omskep
te word.
Vir haar moeite het Niemand
danksy ’n borgskap deur Du Toitskloof-wyne R30 000 in die sak
gesteek, en hoewel daar nie ’n prys
is vir die kortfilm-toekenning nie,
gaan sy onder leiding van kykNET
blootstelling kry van hoe ’n teks in
’n rolprent omskep word.
’n Effens oorblufte Niemand het
gesê sy het nog altyd ’n persepsie
van die Woordfees gehad dat dit
“half ’n kliek is” en dat gewone
mense nie hoef te kom nie... “ons is

Clari Niemand kort nadat sy albei pryse gewen het. FOTO: JO PRINS
nie deel van hierdie mense nie”.
“Vir my was dit daarom baie
goed toe ek sien iets soos tien van
die mense (wie se verhale in die

bundel opgeneem is) is heeltemal
amateurskrywers wat nog nooit
voorheen iets gepubliseer het nie.
Dit het my mening oor die Woord-

fees heeltemal verander.”
Niemand het gesê dit is ’n ongelooflike voorreg om ingesluit te
voel in dit wat in die Suid-

Afrikaanse skryfwêreld aangaan.
“Vir my is dit ’n groot ding...
en dan, aan almal anders wat nou
begin het met hierdie journey van
skryf: Dit is ’n groot voorreg om
saam met julle te staan.”
Vanjaar se US Woordfees kortverhaalbundel is die derde van sy
soort en het 237 inskrywings
ontvang – die meeste nóg.
Saartjie Botha, direkteur van die
Woordfees, het gesê hulle voel die
kortverhaal as genre word miskien
’n bietjie afgeskeep as gevolg van
blogs en ander platforms soos
sosiale media.
“Dit is ’n medium wat die jong
ontluikende skrywer waarskynlik
die beste pas... dit is ’n ongenaakbare medium, maar ook een van
gentleness en van begrip.”
Suzette Kotze-Myburgh,
sameroeper, het gesê vanjaar
se sterkste temas was identiteit,
grond en die bruin stem.
Van die bekende name wie se
verhale opgeneem is, is Rachelle
Greeff, Emma Bekker en die romansier Martin Steyn. – Jo Prins

Só maak ’n mens
boekklubkos!
Kosdemo: Boekklubs kuier so.
Leefstyl. Die Khaya. 3 Maart
Twee vroue staan voor die gehoor.
Een lees ’n heerlike kosverhaal
voor oor haar grootouers se
Oos-Kaapse plaas waar, so klink
dit my uit haar kinderherinnering,
daar bykans net geëet is.
Die gehoor hang aan haar lippe.
Dis kosmense hierdie wat op ’n
Saterdagmiddag in die Kruiskerk
se Khaya na hartkosstories luister.
Hulle proe aan elk woord – en
hulle vind dit smaaklik.
Maar dis die ander vrou wat
my fassineer. Sy kap kos fyn soos
in die ou dae. Jy sien net stukke
murgpampoentjie trek. Nou kap
sy, dan sny sy. Maar sy praat niks,
en sy kyk nie eintlik vir die mense
nie. Skamerig voer sy uit wat ons
in spraak en drama geleer het
’n totale blok is – sy staan met haar
rug na die mense, en daarom is
haar handelinge duister dog juis
daarom interessant.
Aan die woord is Louise Gelderblom, skrywer van The Book
Club Cookbook: Eat your Words.
Sy is besig met ’n demonstrasie oor
kos wat mense vir hul boekklub
kan maak. Die drie hoofvereistes is
dat die kos lekker moet wees, vinnig gaargemaak kan word en dat
jy nie jou vingers moet vuilmaak
nie – want jy moet mos die boek
se blaaie kan hanteer sonder dat
kosreste of vetkolle die stille getuienis van jou leessessie is.
Louise vertel van slow cookingboerekos. Dit bly darem maar
’n voorreg om iemand te aanskou
wat heeltemal in voeling is met
hul gehoor. Sy vra om verskoning
dat ricotta uitverkoop is in die
Kaap en dat sy dus bokmelkkaas
moet gebruik. Klein meelewende

klankies wys die vroue het empatie
met die penarie en waardering vir
die oplossing. Hulle steel behoorlik
met die oë – soos hoe om jou eie
hummus te maak deur bloot knoffel, suurlemoen, kekerertjies, sout,
peper, komyn, grondboontjiebotter
en water te gebruik.
Intussen kap en werskaf die
stil vrou, wat sedertdien bekend
gestel is as Rose, Louise se dogter.
Sy weet beslis wat sy doen en lyk
potensieel baie vriendelik, maar
haar rol is streng dié van handlanger en getuie. Dit laat my dink aan
Evelina, die kok uit die beginjare
van 7de Laan, wat volgens alle
getuienis ’n raakvatter was in die
kombuis. ’n Belangrike verskil is
dat ’n mens vir Rose kan sien. Jy
kan haar ook hoor. Sy kap verbete.
Louise het pas verwys na die
chi wat jy van die produsent af by
jou kombuis moet inbring. Daar
is ’n aanvoelbare opgewondenheid
oor nuwe idees, en waardering vir
die finale produkte nadat dit feilloos onder haar kennershand vorm
aangeneem het. Louise is gekant
teen duur kapplanke, want hulle is
moeilik om te was. Haar idee oor
hoe om jou eie goedkoop een te
prakseer vind wyd byval.
Sy wys uit dat ’n mens nie
dieselfde hoofbestanddeel in verskillende gange moet gebruik nie,
maar eerder ’n ander voedselsoort
moet kans gee.
Die twee proevoorbeelde smaak
so lig en interessant soos dit lyk.
Die sowat vyftig vroue (en twee
mans) in die gehoor syg welbehaaglik terug. So moet ’n kosdemontrasie mos wees. Al wat
kort, is ’n bydrae van Rose. Maar
daarvoor sal ons tot volgende keer
wag, amper soos 7de Laan-kykers
van ouds. – Jan-Jan Joubert

Die 4 ster De Zalze Lodge

39

sy kamers
+ funksie/konferensie lokaal

3km

buite die historiese dorp Stellenbosch
Zal golf landgoed.
op die De Zalze

Terroirrestaurant

Bistrorestaurant

Wynproe

Visvang

Berggets

Golf

Swem
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Kuns

Sandra Klopper voor Stern
se belangrikste werk:
“Die ewige kind” (1916).

Die Arabiese Jongeling (1945)
is deel van Irma Stern se
Zanzibar-periode waarvan
belangrike voorbeelde in die
Rupert-Museum te sien is.

Besoekers voor Irma Stern se “Granaatverkoper” (1948). FOTO’S: MARCHELLE VAN ZYL

Irma Stern lewe wel voort

I

rma Stern word bestempel
as een van die belangrikste
Suid-Afrikaanse kunstenaars
van die 20ste eeu.
Die Rupert-museum op
Stellenbosch is die tuiste van ’n
belangrike permanente Irma
Stern-versameling. Saterdag het
Sandra Klopper, kunshistorikus
en voormalige viserektor van die
Universiteit van Kaapstad, ’n insiggewende kunsrondleiding daar
aangebied as deel van die Woordfees se Aspire-kunskonteksreeks.
Sy het gepraat oor Stern se werk en
haar komplekse verhouding met
mense. Klopper het dit gedoen
aan die hand van haar nuwe boek,
Irma Stern: Are You Still Alive? wat
pas verskyn het.
Klopper vertel Stern het ’n
interessante, soms afhanklike en
inderdaad veeleisende verhouding
gehad met haar vriende Richard

Kuns in konteks
Aspire Art Auctions bied
’n reeks lesings en rondleidings aan wat help om,
in hul eie woorde, besoekers
se kunservaring te verryk:
* Die kuns van kunsbelegging:
Stefan Hundt en Herman
Steyn. HB Thom-seminaaren Freda Feldman. Tussen 1934 en
1966 het hulle gereeld vir mekaar
geskryf. Die briewe was egter
nogal moeilik leesbaar en Klopper
moes alles eers transkribeer.
“Die boek is ’n belangrike argief
van Stern se lewe en kuns in daardie tydperk – in haar eie woorde
aan die Feldmans,” sê Klopper.
Na aanleiding van die briewe
in die boek het sy interessante
stories vertel oor die kunstenaar

kamer. Vandag om 18:00.
* Versamel vir die toekoms.
Mark Coetzee van Zeitz
MOCAA. HB Thom-seminaarkamer. 8 Maart om 17:00.
* Walter Battiss-rondleiding.
Rupert-museum.
10 Maart om 10:30.
se verhouding met mense in die
kunswêreld, maar ook oor haar
oorsese reise na plekke soos Zanzibar, die Kongo, Rwanda en Europa
– en die invloed wat dit op haar
kuns gehad het.
Die Rupert-versameling het
’n hele aantal werke uit veral haar
tyd in Zanzibar.
Dit is ook hier waar Die Ewige
Kind (1916) hang.
“Dit was vir Stern een van die

belangrikste werke in haar lewe,”
het Klopper gesê en bygevoeg dis
één werk wat Stern nooit wou verkoop nie. Sy het dit beskou as die
werk wat haar loopbaan as ernstige
kunstenaar van stapel gestuur het
en wat haar selfvertroue gegee het
om die kunstenaar te word wat sy
was. Uiteindelik het sy dit enkele
maande voor haar dood aan wyle
dr. Anton Rupert verkoop.
Stern het ’n interessante
verhouding met Rupert gehad.
Volgens Klopper het Stern nie
maklik van haar werk weggegee
nie, maar kort voor haar dood het
sy drie waterverfsketse aan hom
geskenk. Maar in die jaar voor
haar dood het hy ook 14 van haar
werke gekoop, waarvan 12 direk
van Stern was.
Die Rupert-versameling
het tans 27 van haar werke.
– Marchelle van Zyl

“

’n Kunstenaar
skep om van
homself bevry te word.
– Irma Stern

* Om ’n eksemplaar van die boek
te bestel stuur ’n e-pos na sandra.
klopper@uct.ac.za. Dit kos R650.

Vat ’n vriend saam op dié afspraak met kuns
Vir gewone mense is kunsuitstallings baiekeer soos ’n blind
date. Jy is eers onseker of jy moet
gaan: Gaan julle aanklank vind
by mekaar? Gaan hy of sy mooi
wees? Dan ontmoet julle mekaar,
en op die oog af is die persoon nie
eintlik ’n oil painting nie. Maar
soos die aand sy loop neem en julle
mekaar beter leer ken – en stories
resoneer – raak die mens al hoe
mooier. Julle ruil nommers uit en
’n vriendskap ontwikkel, soms selfs
’n verhouding.
Maar nie almal sal sommer
alleen op ’n blind date gaan nie.
Sommige van ons het ’n goeie
vriend nodig wat saamgaan en
help om die ys te breek.
Kuns kan, net soos blind
dates, intimiderend wees. Ons laat

Kom luister en kyk tegelykertyd
Kunskletse en rondleidings
* Kunsklets: Printmakers
Judy Woodborne and Michele
Rolstone explain various
printmaking methods and
the value of prints. Kunsklets.
GUS. Vandag om 12:00.
* Kinderrondleiding deur
Ilana Maree. US Museum.
onsself intimideer deur akademiese woorde en baie -ismes wat
soms rondgeslinger word. Maar op
die Woordfees het jy ’n paar goeie
vriende wat jou deur die proses lei.
Alex Hamilton, kurator van die
Woordfees se visuelekunsprogram,
kry dit elke jaar reg om ’n program

Vandag om 15:00 en 10 Maart
om 10:00.
* Rondleiding: Die feeskunstenaar, Emma Willemse, praat oor
haar uitstalling. US Museum.
Môre om 14:00.
* Rondleiding: Alex Hamilton
praat oor die uitstallings by die
GUS- en SMAC-galery. GUS.

8 en 10 Maart om 10:00.
* Rondleiding: Alex Hamilton
praat oor die uitstallings by
die US Museum. US Museum.
9 Maart om 10:00.
* Kunsklets: Alex Hamilton
praat oor opkomende kuns
en wie om dop te hou. GUS.
9 Maart om 12:00.

rondom die visuele kuns te skep
wat mense inlig, opvoed en genoeg
inligting oor die kuns beskikbaar
stel sodat dit vir almal toeganklik
is. Met sy kunskapteine, kunskletse
en rondleidings skep hy ’n veilige
ruimte waarbinne jy maar kan
vra: “Waarna kyk ek?” of “Wat is

dit?” Dit is goed gebalanseer sodat
dit die kunsliefhebbers stimuleer,
maar ook die beginners prikkel.
Boonop is niemand te jonk
daarvoor nie. ’n Rondleiding vir
kinders word op twee geleenthede
deur Ilana Maree gelei.
Van die rondleidings word

deur die kunstenaars sélf gelei.
Veral Argiewe van verlies en verlange, die uitstalling van Emma
Willemse, die feeskunstenaar, gaan
oor meer as wat jy dínk jy sien. Sy
gee jou hoendervel as sy oor haar
werk gesels. Dit is die moeite werd
om haar rondleiding by te woon
en te hoor wat onder die parketblokkies van haar uitstalling skuil.
Die rondleidings en kletse
sluit goed aan by die tema van die
program: Kennis. Soos Hamilton
in sy kuratorsrede sê: “Die bron
van inspirasie en uitbreiding van
kennis is die kern van vanjaar se
visuelekunsprogram, en met die
skep van ‘ ’n nuwe visuele ensiklopedie’ deel ons dié idee nie net met
kunstenaars nie, maar ook met ons
gehoor.” – Marchelle van Zyl
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The way you’ve acquired
your wealth is as unique
as you are.
Partner with Africa’s Leading
Private Wealth Manager to protect it.

Through understanding you and your family’s unique goals and ambitions, we’ll craft
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Wat is ware liefde in dié tye?

Liewer. Toneel. Rhenish Girls’
High School. 7 Maart om 20:30.

I

n ’n postmoderne milieu, wat
is identiteit en wat is liefde?
In ’n samelewing wat verbind
word deur sosiale media en kitskommunikasiekanale, is outentisiteit moontlik of is jy bloot wie jy
jou voordoen? Kan ’n platoniese
ideaal van liefde gestalte vind in
die werklikheid of is die idees van
monogamie en ware liefde passé?
Dié is sommige van die vrae
wat Tertius Kapp takel in Liewer,
’n teks in gesprek met Patrick
Marber se 1997-drama Closer, wat
ook in 2004 verfilm is. Die verhaal
van twee paartjies wat knoop,
ontknoop en herknoop, verloop in
breë trekke soos die bronmateriaal,
maar in ’n Suid-Afrikaanse konteks en bygewerk met twintig jaar
se vordering in die tegnologie.
Xander (Wilhelm van der
Walt) ontmoet Beatrice (Tarryn
Wyngaard) by ’n bushalte en
knoop ’n verhouding met haar aan.
Beatrice, ’n aspirantaktrise, hou
die pot aan die kook deur op te
tree in ’n internetsekskletskamer,
waar sy kennis maak met Vincent
(Brendon Daniels), wat getroud
is met Annie (Anna-Mart van der
Merwe), ’n dramaturg. Wanneer
Annie op boodskappe tussen
Beatrice en Vincent afkom, reël sy
’n ontmoeting met Beatrice en bied
haar later ’n rol in haar nuutste
produksie aan, wat sy skoei op
Beatrice se lewe. Annie se begeerte
draai in die rigting van Xander, en
Vincent is insgelyks geïnteresseerd
in Beatrice, alhoewel hy nie dadelik die kloutjie by die oor bring oor

Tarryn Wyngaard as Beatrice en Van der Merwe.

Ou getroudes. Anna-Mart van der Merwe as Annie en Brendon
Daniels as Vincent. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
waarom Beatrice vir hom bekend
lyk nie.
Die titel Liewer is gepas, sowel
in die sin van “eerder” as die vergrotende trap van “lief ”. Die paartjies dryf in- en uitmekaar soos
hulle wederkerig groener weivelde
in die ander se metgeselle oorweeg. Die karakters is onsimpatiek:
Annie en Vincent is vol deurleefde desperaatheid, vermom deur
relatiewe magsposisies, Beatrice en
Xander kom voor soos millenniale stereotipes, enjins aan ’t luier
totdat iets ekstern hulle van rat
laat verwissel, en by almal is daar

’n soort lewensverveling, vergestalt
in die tema van die “roep van die
leegte”. Ras is ook nooit ver van
die bewussyn nie, eweneens in die
aantrekkingskrag van Die Ander
as wanneer interpersoonlike twis
passief-aggressief en smerig word.
Jaco Bouwer se regie en inkleding plaas letterlik en figuurlik
skerms tussen die gehoor en die
akteurs. Hiperrealistiese videogrepe van diere onderstreep die
oorwegende saaiheid van die
handelinge op die verhoog. Die
akteurs bieg in kameras wat intyds
op die stel geprojekteer of na

een skerm gebeeldsend word, en
boodskappe aan mekaar verskyn
op ’n ander. Saam met die spartaanse verhoogopstelling is daar
fluïditeit van tyd en ruimte: nie net
is die akteurs weinig uit mekaar se
gesigsveld – al is hul karakters op
verskillende plekke – en gedagteveld nie, maar die gehoor word
ook ’n dubbele voyeur.
Van der Merwe speel meesterlik en met gravitas. Elke
gesigsuitdrukking, tree en gebaar
is ’n toonbeeld van onberispelike
tydsberekening en fokus. Daniels
se Vincent is ’n troebel wese –
op die oppervlak ’n suksesvolle,
moderne man, maar met pyn
en onsekerheid daaronder – wat
’n mens skrikkerig maak wanneer
die duiwels kop uitsteek. Van der
Walt lewer gebalanseerde spel as
iemand wat grotendeels ’n nonentiteit is, sodat ’n mens bly wonder of daar dalk iets meer in Xander steek. Wyngaard se Beatrice is
nommerpas – naïef en broos, maar

ook iemand wat haar seksuele
sjarme gebruik as skans vir diepgewortelde twyfel en smart.
Al soek ’n mens intuïtief na
veelvlakkige karakteriserings, bly
’n mens wonder of, gestroop tot
hul essensie, Beatrice nie bloot
’n ontheemde verleidster, Xander
’n papbroek, Annie ’n oor-diemuur femme fatale en Vincent
die toksiese, meedoënlose gevolg
van vodde-tot-vermoëndheid is
nie. Ironies genoeg kom hulle op
hul eerlikste en weerloosste voor
wanneer hulle aanlyn klets, dikwels met persoonsvergissing. Daar
is nie werklik aanklank te vind by
hulle nie. Dis asof die getorring
aan “die liefde se clichés” nie toegelaat mag word om bloot dood te
loop nie, maar gedwing moet word
tot ’n patiese sprong na vryheid.
Dit is deel van die belewenis wat
Kapp ondersoek, maar dit beteken
ook die tragiese wending teen die
einde voel soos mosterd ná die
maal. – Willem Bester

Iets wonderbaarliks gebeur hier
Die riel van hip-hop. Musiekteater. Stadsaal. 4 Maart.
Daar is iets wonderbaarliks wat
gebeur as oerritme en hedendaagse hip-hop mekaar op ’n baie
stowwerige verhoog ontmoet.
Aspris stowwerig. Soos die stof
waaruit mense gemaak is en
waarna hulle weer sal terugkeer.
Soos die stof wat staan as rieldansers hul voet neersit en skoffel. Of
as mense “lank genoeg op warm
kole geloop het” en nou voet neersit oor identiteit, menswees en taal.
Ja, iets wonderbaarliks gebeur
as oermens se ritme en moderne
mens se hardegatgeit staanplek kry
langs mekaar – en in Die riel van
hip-hop druis al dié elemente deur
die harte en are.
Die afgelope paar jaar het
organisasies soos die ATKV gehelp
dat die amper vergete riel as dansvorm, net soos die amper vergete
mense van die platteland, weer
’n huppel in die stap kry.
Toe vat dit ’n kind van die
Kaapse Vlakte, Shihaam Domingo,
honderde kilometers verder, om
dit alles saam te trek. Sy verdien
eervolle vermelding.

’n Mens kan Sondagmiddag se
vertoning op baie maniere beskryf,
maar een van die beste getuigskrifte is dat mense van alle kulture
aan die einde daarvan dans-dans,
wieg-wieg, sing-sing uitgewals het.
Dis musiekteater op sy beste.
Dit daag uit, dit ontsenu, dit
vermaak, dit maak emosies los wat
wissel tussen lag en huil, verontregting en triomf.
Meestal sien jy dit nie kom
nie. Doef-doef, skud-skud. “Ek
spoeg in die gesig van dié wat
my mind wil colonise,” tref die
immergroen DJ Ready D se woorde jou in die maag. Die beeldspraak ontstig amper.
“Bossiekop, takhare, kroeshare.
Blou oë, blonde hare, kurwes op
die regte plekke. Wat is beauty,
huh? Sê jý vir my wat is beauty?”
word die gehoor uitgedaag. Harde
woorde wat dwing tot nadenke.
Die gehoor is doodstil.
“Afrikaans is die basterkind van
drie vastelande: Afrika, Asië, Europa,” weerklink dr. Willa Boesak se
gesaghebbende stem.
“Nou is sy ’n vrou, ’n mooie
vrou. Die baba wat gebore was uit
die drie vastelande, het grootge-

Die geselskap van Die riel van hip-hop. FOTO: NATALIE GABRIELS
word; sy is nou ’n vrou in eie reg.”
Doef-doef. Hip-hop-klanke.
Rieldansers wat stof in ander
dansers se oë skop. Dan skop die
hip-hopdansers weer gat. Die
kleinste danser lyk so ses jaar oud.
Soms is al wat ’n mens van hom
sien die parmantige pluimveer in
sy hoed wat saamdans.
Dan breek hy deur. Staan die
verhoog vol met sy groot talent.
Dit mag nooit verlore gaan nie.
Net soos Afrikaans, sal dit
nie verlore gaan nie, skraap en
sing Ready D agter die vinielplate
uit. Om te dink mense het gesê
vinielplate is dood met die koms

van CD’s en iPods. Dit wys jou net
– hier staan hulle almal op een
verhoog: die amper vergetenes,
hul amper-vergete dans, vinielplate
wat die ding laat ruk. Alles in
Afrikaans. Vir Afrikaans.
“Los my laat ek praat my
Afrikaans,” daag hulle weer uit.
“Ek is moeg van op vuur loop,
wat my van alles stroop.”
Die stuk praat kaalvuis oor
die pynlike soeke na identiteit, om
’n plek te kry waar jy inpas, om sin
te probeer maak van die goed wat
mense snags laat rondrol.
Maar ná die moeilike vrae en
nadat die gehoor uitgedaag word

– nie altyd ’n gemaklike plek nie
– kom die salf, die soentjie op die
seerplek. Nie pleister nie, want die
seer moet lug kry, gesond word.
Want alles is nie verlore nie.
Die goed wat ons in gemeen het, is
genoeg. Ons het mekaar, maak nie
saak wat die komvandaan is nie,
en dit is genoeg. Vir solank as die
Betjies van Betjiesfontein, die Ready D’s, rymkletsers soos Youngsta,
Hakkiesdraad Hartman en mense
met die hart en oortuiging van
’n Shihaam Domingo aanhou om
die kole wind te gee, gaan dié deel
van ons geskiedenis nooit hoef
terug te staan vir enigeen nie.
Die basterkind het grootgeword, sy het haar kop gelig en is
volwaardig vrou, eggo Boesak se
stem – sonder verwyt, dié keer met
trots. As ’n mens uit stof gemaak
is, het stof mos lewe. En as stof
lewe het, sal ons hom bly opskop
met sing en dans, vra die groep.
Ja, iets wonderbaarliks gebeur
as oermens se ritme en moderne
mense se hardegatgeit en almal
se Afrikaans staanplek kry langs
mekaar. Asseblief, kanalla, please.
En dankie, trammakassie, thank
you. – Jo-Ann Floris
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Cintaine Schutte as die enkellopende Victoria in Half leeg is vasgevang by haar baas se henneparty. Dié foto is in die aantrekkamer geneem. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

‘Half leeg’ loop eintlik oor van talent
Half leeg. Komedie.
HB Thom-laboratorium.
Vandag om 20:30.

D

it is tweeuur die oggend
en die eensaamheid hang
soos ’n tjalie om Victoria
se skouers. Sy sit vasgevang by
haar baas se hennepartytjie, maar
die feestelikheid is eintlik oor.
Op die verhoog dra sy vlerke,
’n kroon op haar kop, en sy roer
whisky. Om by te dra tot dié karnaval van die absurde, ’n tipe Walpurgisnacht, is daar die ontkleedanser Japie. Hofnar van die vlees,

die een wat wellus moet opwek,
maar wat ook onbereikbaar is.
’n Winkelpop agter ’n glasvenster.
Victoria (Cintaine Schutte) is
30 en enkellopend, maar nie die
soort wat wil trou en kinders kry
nie. Daar is ’n lewensmoegheid, sy
voel bedroë en naargeestig, maar
daar is ook sprake van straaltjies
geluk in die vorm van ’n romanse.
Hy is blykbaar goddelik: leerbaadjie, mooi hare, goeie smaak in
musiek; sy hou van sy lippe teen
haar wang, en van sy litteken. Om
dit te versteek dra hy ’n baard. Hy
het glo iewers gegly en geval.

Haar tong is skerp, maar sy
is ook sensitief, afvlerk, gebroke.
Sy pas maar moeilik in by die
hoofstroom en haar portuurgroep.
As kind wou sy nie eintlik met
haar maatjies speel nie, en haar ma
het haar berispe: “Sussa, jy moet
harder probeer!”
Tog is sy ’n romantikus. Dit is
vir haar makliker as ander mense
besluite namens haar neem, maar
paradoksaal het sy ook nie hul
raad of jammerte nodig nie.
Eintlik is sy heeltemal onmoontlik en onvergenoegd,
maar haar eerlikheid, donkerte,

teenstrydighede en weerloosheid
maak haar beminlik.
So sit en praat sy oor haar lewe
met die gehoor en neem jou in
haar vertroue en deur die kamers
van haar bestaan. Sy is op haar
hoede vir mans wat stadig in jou
hart inkruip en dit dan befomfaai.
In ’n stadium haal sy haar
vlerke af, gooi skitterconfetti in die
lug, kla oor ’n man wat sy gesoen
het met ’n tong wat soos ’n nat
vienna-wors in haar mond vroetel.
In hierdie eenvroustuk neem
Schutte jou op ’n tuimeltrein van
emosies. Haar spel is boeiend,

genuanseerd, kontrasterend, en
fyn en noukeurig ingestel presies
op die regte register. Daar is ook
’n onverwagte wending wat die
maskers afruk.
Dat hierdie produksie deur
sekere panele oor die hoof gesien
is, is ’n raaisel. Die teks deur Tara
Notcutt is prikkelend, die vertaling
deur Amy Jephta het net die regte
toonaard, en Schutte se optrede is
gespierd en gesofistikeerd.
Dit wys jou net: Soms groei
die mooiste blomme op die verste
rand van die tuin. Gaan kyk hom.
– Herman Lategan

’n Rasreis wat selde op Afrikaanse verhoë gesien word
Ir(ras)sioneel. Kabaret.
Fismersaal. Vandag om 20:30.
“Sit ’n wag voor jou mond,” is ’n
frase wat ons gereeld hoor. Of:
“Wees ’n bietjie meer polities
korrek”, is ook ’n gunsteling.
Maar soms word die olifant in die
vertrek ál groter omdat niemand
dit wil aanspreek nie. Selfsensuur
stuur ’n kaal keiser (lees vorige
president) die strate in en niemand
sê iets nie. Maar hier is ’n jonger
geslag wat nie wegkyk nie én
uitpraat.
In Ir(ras)sioneel het Des-Lee
McKenzie se wag voor haar mond
definitief gedros, want hier is geen
filters nie. Die waarheid loop in
strome oor die verhoog en spoel

die klere van jou lyf af. Dit laat
jou kriewel van ongemak en soms
weet jy nie of jy mág lag vir van
haar sketse nie, want dis so polities
onsensitief soos ’n varkbraai
op Jom Kippoer. Maar op ’n
ongemaklike manier wérk dit.
McKenzie neem die gehoor op
’n rasreis wat selde op Afrikaanse
verhoë gesien word. In die
vertoning is daar nie heilige koeie
nie en hulle word een na die
ander gespit. McKenzie se sketse
spot met mense se ongemaklike
verhouding met hul eie vel,
velverbleiking, transformasie
in sport, sosiale media se
meedoënlose kommentaar,
radikale godsdiensbeskouinge
oor die droogte en wêreldleiers

Des-Lee McKenzie in Ir(ras)sioneel. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
wat god speel. Die sketse word
afgewissel met McKenzie se
interpretasies en herskrywe van
bekende liedere wat my hand oor

die mond laat lag én snak het.
Kyk, dié vrou is brawer as
Racheltjie de Beer.
Nie almal gaan van die

vertoning hou nie. Dis definitief
nie vir die fyngevoeliges nie. Dié
wat klaar oopkop is, sal saam met
haar skater. Maar dan “preek” sy
ongelukkig weer vir die bekeerdes.
So, daag jouself uit.
Die produksie is benoem vir
Beste opkomende kunstenaar by
die Woordtrofees 2017, asook
Beste uitkampteater-aanbieding by
die Kannas 2017.
Die eerste vertoning het ’n
paar tegniese probleme gehad wat
die stuk onregverdig laat wankel
het. Hopelik word die mikrofoon
weggegooi en kan kunstenaar en
gehoor mekaar ongestoord vind
sodat die boodskap van eenheid
en samehorigheid inslag vind.
– Marchelle van Zyl
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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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