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Die boektafel 
is gedek

Die Woordfees het 21 jaar gelede begin as ’n 
deurnagletterkundefees met voorlesings en musiek. Boeke 

en skrywers bly die hart van die program – ook op TV. 

Ryan Pedro, uitgewer Carolyn Meads en 
radio- en TV-aanbieder Lyntjie Jaars 
gesels saam en daar is ook ’n kykie na 
Ronelda Kamfer se debuutroman wat 
eersdaags verskyn. 

Steeds aan die niefiksie-kant is prof. 
Rachel Jafta se gesprek oor ’n vrye ekono-
mie met die skrywer van Our Long Walk 
to Economic Freedom, Johan Fourie, en die 
uitvoerende hoof van Capitec, Gerrie 
Fourie, oor die rol wat innovering en teg-
nologie in ekonomiese vooruitgang speel – 
hoe dit die mensdom in die verlede al ge-
help het, en hoe dit vandag veral vir jong 
mense geleenthede kan skep. 

Vir ’n anderse kuns-en-boekaanbieding 
is daar Andries Bezuidenhout se gesprek 
met Lien Botha oor haar tweede roman, 
Vin. Self ’n skrywer en kunstenaar, doen 
hy dit deur te kyk na die wisselwerking 
tussen papier en beeld, met Lien se boek 
aan die een kant en haar karakter, Vin, se 
webtuiste aan die ander. Hier kan die leser 
hoofstuk vir hoofstuk saam met Vin 
spoorsny en reis aan die hand van haar 
foto- en kunsalbums.

’n Eg menslike ervaring is die sielkundi-
ge en skrywer van Bloedvreemd, Juliana 
Coetzer, se gesprek met Erika Murray- 
Theron oor haar Kom ons loop weg: Ons 
pad met Parkinsons. Erika se man, Tom, is 
’n paar jaar gelede oorlede, maar eintlik, sê 
sy, het sy haar jeugliefde en rots begin ver-
loor die dag toe hy met die siekte gediag-
noseer is. En op ’n dag kom daar ’n deur, 
“waardeur jy net weet jy móét stap”. Rika 
Sennett lees ’n aangrypende stuk uit die 
boek voor.

Ten slotte is daar die besonderse kuier 
tussen twee ou vriende oor ’n vingerhoed-
jie rosé “vir die senuwees”: dié tussen die 
teaterregisseur Marthinus Basson en die 
Booker-kortlysskrywer Damon Galgut oor 
laasgenoemde se roman The Promise. Ons 
hoor hoe ’n siek seuntjie in ’n hospitaalbed 
op fiksie verlief raak, hoeveel spanning 
daarmee gepaard gaan om as “Suid-
Afrikaanse verteenwoordiger” vir ’n inter-
nasionale prys benoem te wees, en hoe-
kom langhand skryf in klein notaboeke 
hom laat voel hy brei die teks. 
) Daar is 21 boekgesprekke om van te kies. Sien 
woordfees.co.za vir die volledige Skrywersfees-
program. 

Willem Anker by ’n fjord in Noorweë.

Die digter en Suidooster-draai-
boekskrywer Ryan Pedro is deel 
van die gesprek oor die verwikke-
linge rondom Kaaps as skeppen-
de taal.

Van ’n lighartige 
gesprek oor die 
blitssukses van ’n 

93-jarige hoofkarakter in 
’n ouetehuis, tot ’n hart-
verwarmende kuier oor 
komvandaan-resepte en 
grendeltydtroos; ’n inspi-
rerende onthoureis met 
oud-Springbok en wyn-
maker groot Schalk Bur-
ger, tot ’n indiepte-be-
spreking van die vreem-
de wêreld van mens en 
masjien – volledig met 
foto’s – wat Willem 
Anker, wenner van van-
jaar se kykNET Rapport-
prys vir fiksie, in sy ro-
man Skepsel oproep . . . 
Dit alles vorm deel van 
vanjaar se Skrywersfees 
in sy TV-baadjie.

Rudie van Rensburg se Hans-fenomeen 
– sy reeks oor Hans van Kraaienburg en sy 
versetkabinet se streke in Huis Madeliefie 
– het hom al aan die bopunt van die top-
verkoperlyste laat beland. Na aanleiding 
van sy jongste, Hans bars die bioborrel, 
vertel hy vir Erns Grundling hoe hy des-
tyds eintlik skaam was om sy uitgewer te 
nader oor die “boekie” wat hy so half met 
sy linkerhand gepleeg het. Maar met die 
sukses van Hans het hy nou nuwe vryheid 
om ander dinge te probeer wat hy nie 
sommer met Kassie, die speurder in sy 
ewe gewilde reeks misdaadboeke, sou 
waag nie. Soos om met ’n ligte hand oor 
die pandemie te skryf. Tobie Cronjé lees 
spesiaal uit die nuwe Hans voor.

’n Gesprek wat eweneens in ’n ligte trant 
is, maar bloot omdat die besonderse skry-
wer bo seer en swaarkry kon uitstyg, is 
Hannes van Wyk se “ ’n Outistiese seun 
onthou” met Anton Müller. Anton is op 
drie met outisme gediagnoseer, maar toe 
dit tyd word vir skool het sy ma verseg 
om hom na ’n spesiale skool te stuur en is 
hy na die Laerskool Paul Roos toe – eers 
na die spesiale klas en later as ’t ware “oor-
gesmokkel” na die gewone klas, waar hy ’n 
sonderlinge band met sy klasmaats ge-
vorm het. Later jare is hy na die Olyfkrans 
Kollege op Swellendam en vandag werk hy 
in Stellenbosch se biblioteek – op 60, die 
dorp se “gelukbringer”.

Anton sê self hy is “soos Rain Man, maar 
nie dieselfde nie”. Sy groot talent is sy ver-
bluffende vermoë om datums en dae on-
middellik te onthou. Sowat ses jaar gelede 
het hy dié talent begin inspan om aanteke-
ninge te maak van wat hy omtrent sy lewe 
onthou. ’n Grypdief later moes hy oorbe-
gin, maar met die hulp van sy broer, Cor-
rie, kon sy biografie, Ek onthou, vanjaar 
verskyn. Op sy unieke manier vertel An-
ton vir Hannes van sy “trawante” op skool 
en kollege, Ma Helen se dood aan kanker, 
sy kat genaamd Hond, en bewys hy géén 
datum troef hom nie.

“ ’n Taal wat groei, is ’n taal wat leef,” sê 
die digter en dosent Nathan Trantraal. Hy 
is een van die skrywers wat in “ ’n Niewe 
era vi Kaaps” praat met Donovan Law-
rence oor die opwindende nuwe verwikke-
linge rondom Kaaps as skeppende taal. Die 
digter en Suidooster-draaiboekskrywer 

Lien Botha gesels met Andries 
Bezuidenhout oor haar tweede 
roman, Vin. Dis ’n anderse kuns-
en-boekaanbieding as dit waar-
aan jy gewoond is.

Damon Galgut as kleuter saam met sy ma, Daphné.

SKRYWERSFEES
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Teater op die TV-planke
Reza de Wet se Mis, Adam Small se Krismis van Map Jacobs en Andrew Buckland en Sylvaine Strike se Ferine & Ferase 

is toneelstukke wat spesiaal vir Woordfees TV verfilm is. Maar hoe laat jy teater op die kassie lewe? 
Die bekroonde kinematograaf Jorrie van der Walt verduidelik.

“Ons akteurs is gelukkig 
so gewoond aan tea-
ter- én TV-werk. Dit 

het beslis die opneem van die to-
neelstukke vergemaklik,” sê Jorrie 
van der Walt, die bekroonde kine-
matograaf verantwoordelik vir die 
verfilming van Mis, Krismis van 
Map Jacobs en Ferine & Ferase. 

Die skedule was straf, sê Jorrie, 
met vyf of ses dae om elk van die 
toneelstukke op film vas te vang. 

“Ons het amper nooit iets óór-
geskiet omdat die akteurs ’n fout 
gemaak het nie. Hul dissipline 
was indrukwekkend.”

Maar hoe gemaak om ’n toneel-
stuk – wat die gehoor gewoonlik 
net van één kant kan sien – vir 
TV te verfilm? Wat bly dieselfde 
en wat verander? 

Eerstens, sê Jorrie, was daar 
twee regisseurs betrokke – een 
wat met die akteurs en stel ge-
werk het en ’n tweede wat dít dan 
vir TV moes interpreteer. 

“Jaco Bouwer, wat as TV-regis-
seur gewerk het, het self baie tea-
terervaring. Ek dink dit het uit-
eindelik baie gehelp, want dit was 
nie twee regisseurs wat téén me-
kaar gewerk het nie, maar eerder 
saam.”

Daar is ook besluit om elkeen 
van die drie stukke anders te be-
nader. Só is die erns van Reza de 
Wet se klassieke stuk Mis gekom-
munikeer in ’n swaarder, donker-
der aanslag. Die toneelstuk het 
ook net een stel, en die mure van 
die huis is oorgetrek met ogies-
draad – die gehoor kan dus steeds 
daardéúr sien, maar dit skep die 
nodige ruimtes waarbinne die ver-
haal afspeel.

“Ferine & Ferase is weer net 

twee akteurs. Daar word baie van 
mimiek en gebare gebruik ge-
maak en met tye is daar min dia-
loog. Dit herinner aan die era van 
Charlie Chaplin.” 

Hulle het daarom besluit om dit 
alles in swart-en-wit te verfilm. 

Die stelontwerper Wolf Britz 
het ’n weerballon laat instaan vir 
die maan. Verder is die ruimtes 
grootliks geskep deur die gebruik 
van groot stukke materiaal, wat 

telkens anders gedrapeer is. 
“Ek sal dit opsom as baie intelli-

gent, maar met groot eenvoud,” sê 
Jorrie.

Krismis van Map Jacobs is weer 
aan die ánder kant van dié skaal: 
Soms was meer as 15 akteurs op 
die verhoog, met verskillende ag-
tergronde waarteen die verhaal 
afspeel. Boonop bevat dit ook 

sang en dans. “Die baie elemente 
en akteurs het dit ’n uitdaging ge-
maak.”

Jorrie, wat onlangs die SXSW 
2021-prys vir kinematografie in 
die VSA gewen het, sê hy dink 
Woordfees TV is ’n vernuwende 
inisiatief. “Ek glo teater sal heelte-
mal herstel ná Covid, maar daar is 
tog nou ’n nuwe medium geskep.”

Ook wat voorgeskrewe werke, 
soos Mis en Krismis van Map Ja-
cobs betref, bied die opnames die 
geleentheid vir soveel méér leer-
ders om die toneelstuk te sien 
soos wat dit tot stand kom wan-
neer gesoute akteurs en regis-
seurs daarmee werk.
) Sien woordfees.co.za vir meer 
inligting oor die program.

Jane de Wet word grimeer op die stel van Mis.                                                                      Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

Sylvaine Strike en Andrew Buckland voor 
die ballonmaan.

Van links sit Jorrie van der Walt, Jaco 
Bouwer en Wolf Britz in gesprek op die 
stel.

liggame van die spelers betrokke, 
ryk geskiedenis dra wat gehelp 
het om meer uit Adam se storie te 
kon kry en met nuwe asem ’n 
‘jonger’ visie te laat realiseer.”

Jason sê hy was self nog nooit 
betrokke by ’n produksie van Map 
Jacobs nie. Sy ontmoeting met die 
werk van Adam Small was deur ’n 
opvoering van Krismis van Map 
Jacobs deur die Cape Heart-

teatergeselskap by Vredendal Se-
nior Sekondêr. “Hul skoleproduk-
sies maak al vir jare Small se 
werk meer toeganklik en laat dit 
voortleef.”

Maar hoe bring ’n jong man 
soos hy dan ’n klassieke grootme-
neer soos Map Jacobs op die plan-
ke? “As teatermaker glo ek in ’n 
proses van gesamentlike benade-
ring tot die skep van nuwe of her-

skep van reeds bestaande werk.” 
Deur meer op die mense wat die 
produksie máák te fokus en nie 
streng op die eindproduk nie, 
meen Jason kom hy nader aan die 
waarheid. “Ek praat en droom 
graag met almal betrokke om 
saam oplossings vir sensitiewe en 
moeilike vrae te vind.” 

Hy gee ook erkenning aan dié 
wat voor hom kom en wie ou 
kennis in hulself gestoor het. “Dit 
kos slegs vertroue en ’n bereidwil-
ligheid om te wil leer, om wêrelde 
en stories soos gedwonge verskui-

Ilse KlinkDann-Jacques Mouton 

Die bekroonde regisseur Jason Ja-
cobs het sy hand aan ’n vars in-
terpretasie van Adam Small se 
klassieke Krismis van Map Jacobs 
gewaag met Dann-Jacques Mou-
ton, Ilse Klink en June van Merch 
in die rolverdeling. Jaco Jacobs 
het die filmregie behartig.

Krismis van Map Jacobs mag 
dalk ’n klassieke stuk wees, maar 
vir die teatermaker Jason Jacobs 
is daar niks wat oud of uitgedien 
is aan die proses óf die storie wat 
vertel word nie.

“Adam Small skryf met herha-
ling in gedagte, en sy gehamer op 
stokou temas waarmee ons opge-
skeep sit, is ’n metafoor wat 
spreek tot die nood om verande-
ring,” sê hy.

Vir Jason was die samewerking 
met choreograaf en assistent-
regisseur Byron Klassen, wie se 
wortels in dansteater lê, ’n ge-
leentheid om die beelde in die 
teks na dans en beweging te ver-
taal. 

“Dit was ’n uitdaging om hierdie 
impuls te volg en daarby te hou, 
maar ons het sterk gevoel dat die 

wing wat generasies lank in ons 
bloedlyne klop en ons generasies 
lank treiter, weer te kan vertel 
met nuwe hoop vir verandering.” 

Hy beskryf ook die werk van 
regisseur as dié van geneser.

Benjamin Jephta het die musiek 
geskryf en gesorg vir ’n vars, kon-
temporêre klank, eie aan sy unie-
ke styl.

Die geleentheid om Map Jacobs 
as teaterstuk op TV te kan opvoer, 
is vir Jason baie opwindend. 

“Die waarde is eintlik onmeet-
baar omdat ons mense nou teater 
kan sien in hierdie changing 
times wat ons steeds mee sukkel. 
Nie net kry teater ’n nuwe look 
and feel nie, maar ook word tea-
termakers ge-challenge om teater 
aan die lewe te hou. Dit is vir my 
opwindend dat gemeenskappe 
waar daar geen teatergebou, 
-geselskap of -gemeenskapsgroep 
bestaan nie, die geleentheid kry 
om ’n fees vol werk te kan sien en 
dit onderlangs met mekaar te kan 
bespreek.” 
) Krismis van Map Jacobs | 3 Oktober | 
6 Oktober 

Dis Krismis in Oktober 
Jacobs sien uit na dít

Jason Jacobs sien veral uit na 
hierdie drie aanbiedings op die 
Toyota US Woordfees TV-program:
. Die poet, wie’s hy?
. Digtersparadys
. Gat innie grond – wond in my 
siel 
Sien woordfees.co.za vir meer 
inligting.

TONEEL
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Só sing die 
langpad – van 

Boland tot 
Broadway

David Kramer vier sy 70ste verjaardag op 
Woordfees TV met ’n opskop saam met ’n ryk 
verskeidenheid musiekvriende – van Emo en 
Loukmaan Adams tot Anton Goosen, Robin 

Auld en Oom Hannes Coetzee. 

Waar gaan haal jy jou her-
inneringe aan die mu-
siek van David Kramer? 

Vir musiekregisseur-baskitaar-
legende Schalk Joubert begin dit 
seker by Sannie van der Spuy en 
die Volkswagen-advertensies van 
toeka. 

“So ver ek kan onthou was Da-
vid deel van my lewe. Sy musiek 
was oral te hoor by sosiale ge-
leenthede en waar ook al ons ou-
ers gekuier het.”

Schalk, wat die produksie van 
Kramer se 70ste verjaardagkon-
sert, David Kramer: Boland tot 
Broadway, aanmekaar gesit en die 
musiekregie behartig het, sê hy 
het sowat 20 jaar gelede vir die 
eerste keer saam met Kramer op-
getree: “Ek het destyds vir hom 
gesê dat dit voel of ek in ’n cover 

band speel – ek ken al sy musiek 
so goed.” 

Hy verwys na Kramer se “be-
sonderse vermoë om ’n verhaal 
van mense en plekke in ’n paar 
reëls vas te vang in sulke duideli-
ke beelde dat jy onmiddellik ’n le-
wenslange verhouding met sy 
liedjies aanknoop”.

Maar dit klink nie asof Schalk 
se goeie kennis van Kramer se 
musiek hom noodwendig gehelp 
het nie. Hy het begin met ’n lys 
van sowat 45 liedjies, gekies deur 
Kramer self, en moes dit uiteinde-
lik verminder tot net 20. Hoe het 
hy dit gedoen? 

“Ek het vir David gesê dat dit 
nog steeds moeilik sou wees om ’n 
lys te kies, al maak mens ’n TV-
reeks van ses seisoene.” 

Hy herinner jou dat Kramer nie 

minder nie as 18 plate uitgegee 
het en 15 musiekspele geskryf het. 

“Ek wou graag ’n gesonde ver-
skeidenheid van sy musiek insluit 
en ek het my ook laat lei deur die 
verskillende kunstenaars se ver-
moëns om sy musiek te vertolk.”

Schalk sê Loukmaan Adams se 

insette was ook van groot waarde. 
“Daar was tientalle liedjies wat ek 
met ’n swaar hart moes laat gaan. 
Geweldig baie van die musiek uit 
die teaterstukke en dan ook lied-
jies soos ‘ ’n Man stap’, ‘Budgie and 
The Jets’, ‘Stanley en die koei’ en 
‘Out of the Blue’.”

Wat gaskunstenaars betref, het 
hy weereens begin by ’n gesprek 
met Kramer. “Hy het aanvanklik 
’n paar voorstelle gemaak, maar 
hy het dit uiteindelik aan my oor-
gelaat om die finale lys van kun-
stenaars te kies,” vertel Schalk. 
“Baie van die sangers en musikan-
te wat ek uiteindelik gekies het, 
het ’n lang werksverhouding met 
David gehad, maar sommige het 
ek gekies om iets vars en onvoor-
spelbaars na die produksie te 

bring. Mense soos Adelia Douw 
en Pietman Geldenhuys het nog 
nooit vantevore saam met David 
opgetree nie, terwyl ander, soos 
Loukmaan en Emo Adams, al hul-
le lewe lank saam met hom werk.” 

Om soveel musikante en tegnici 
te bestuur was uitdagend, maar 
Schalk sê daar is verstommende 
werk gedoen. Die hele konsert is 
in net twee dae opgeneem en die 
professionele bydraes van almal 
betrokke het die projek vlot laat 
verloop. 

“Die hoeveelheid talent saam op 
een verhoog het gereeld my mond 
laat oophang. Hulle is almal reeds 
geboek vir David se 80ste.”
) Toyota Top-10: David Kramer-hulde-
blyk – Boland tot Broadway | 2 Oktober | 
7 Oktober  

Loukmaan en Emo Adams stap al ’n lang pad met David Kramer.                                                  Foto: PIERRE ROMMELAERE

Om haar 20 jaar in die musiekbedryf 
met 20 van haar grootste treffers te vier 
het Karen Zoid ’n groot konsert saam 
met die Kaapstadse Filharmoniese 
Orkes gehou. 

Vir iemand wat sy dae tussen die note 
en ritmes van klassieke musiek deur-
bring, was dit gelukkig glad nie moeilik 
om die pas so effe aan te draai en die 
Kaapstadse Filharmoniese Orkes te lei 
in ’n rits Karen Zoid-treffers nie.

Nee, wat, sê die KFO-dirigent Brandon 
Phillips, buiten dat hy al tevore met Ka-
ren saamgewerk het, is hy ook ’n groot 
aanhanger van Queen en die Cranber-
ries, so dit was eenvoudig ’n vreugde. ’

“Ek het die pragtige musikale allegaar-
tjie geniet – waar ’n orkes net so hard 
kan saam rock as ’n rock-band.”

Vir dié konsert het Zoid die liedjies ge-
kies en het Matthijs van Dijk en Peter 
McLea die orkesbewerkings behartig. 

“Verbeel jou 60 musikante, en jy moet 
hulle lei  . . . Dit is soms ’n uitdaging, 
maar wat ’n gevoel as elkeen net musiek 
maak en, ná repetisies, mekaar in per-
fekte harmonie vind. Beste gevoel ooit!”

Heelwat van die KFO-lede is boonop 
Zoid-aanhangers, vertel Brandon, en ty-
dens repetisies het hulle sommer klip-
hard saamgesing. 

“Dit is presies waarheen musiek moet 
gaan wanneer Westerse klassieke mu-
siek en rock en pop saamkom.”

Die opna-
meproses 
was ook 
heel natuur-
lik. “Met die 
pandemie 
het alle pro-
fessionele 
orkeste be-
gin om hul 
konserte op 
te neem en 
só na hul 
luisteraars 
uit te reik. 

“Ons is 
baie bly ons 
kan via Woordfees TV vir so ’n groot ge-
hoor musiek maak.”
) Toyota Top-10: Karen Zoid & die Kaapstadse 
Filharmoniese Orkes | 1 Oktober | 7 Oktober  

’n Eg Zoid-
Afrikaanse 
rock-simfonie 

Karen Zoid tree saam met die Kaapstadse 
Filharmoniese Orkes op.

 Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

Brandon Phillips, dirigent van 
die Kaapstadse Filharmoniese 
Orkes

kens, met liefde en empatie lig te werp op 
die geskiedenis van ons mense en die ver-
hale oor lief en leed tussen Suid-Afrikaners 
van Europese, plaaslike en Oosterse her-
koms. Ons skep hoop.” 
) Toyota Top-10: Smeltkroes | 6 Oktober  

Smeltkroes – ’n musiek-en-poësieproduksie 
waarin ’n verskeidenheid klanke en style 
van Afrikaanse musiek bymekaar kom – 
het ontstaan as ’n radioprojek, maar die 
sangerliedjieskrywer-pianis Luna Paige en 
jazz-musikant Ramon Alexander het lankal 
’n geleentheid gesoek om saam te werk. 

“Smeltkroes het ontstaan uit gesprekke 
tussen my en Ramon oor die stories en ge-
dagtegange agter ons songs, wie ons is en 
ons gevoelens oor identiteit – veral binne 
die diverse landskap van ons reënboogna-
sie.”

Die sukses van die RSG-radioprojek het 
gemaak dat Luna dit op die verhoog verder 
wou voer. Mense soos Frazer Barry, Jolyn 
Phillips, Shirmoney Rhode, Breyten Treur-
nicht, Devonecia Swartz en ander is betrek 
– gereed om die kunstefeeste in 2020 op ’n 
ry storm te loop. 

“Voor ons egter die verhoog kon betree, 
smoor Covid toe die vuurtjie, maar nou ge-
beur dit uiteindelik op Woordfees TV.”

Frazer Barry sê Luna het ’n span kunste-
naars byeen gebring wat hul ervaring binne 
die Suid-Afrikaanse samelewing kon deel. 

“Die musikale wortels van Afrikaans en 
die kulturele ooreenkomste van Afrikaans-
sprekendes word onder die soeklig geplaas.” 

Vir hom is die besonderse dinamika tus-
sen die deelnemers een van die grootste 
lekkertes. “Die dinamika van die verskeie 
genres soos die ghoema, Cape Jazz, reggae, 
folk, performance poetry en die akteurs is 
wonderlik om te beleef.” 

Luna beskryf Smeltkroes as ’n saamvleg 
van persoonlike stories en ervarings, gedig-
te van wonderlike digters, Afrikaanse 
volksmusiek en oorspronklike musiek deur 
haar, Ramon Alexander en Frazer Barry. 
“Almal op die verhoog sing, beweeg, en is eg 
en trots Suid-Afrikaans. Ons poog om sag-

Vuurwarm musiek uit die smeltkroes

Frazer Barry, Shirmoney Rhode en Jolyn Phillips 
saam op die verhoog in Smeltkroes.                     

Foto: PIERRE ROMMELAERE

Hierna sien Schalk uit

Schalk Joubert sê hy sien veral uit 
na hierdie drie aanbiedings op die 
Toyota US Woordfees se 
TV-program:
. Smeltkroes
. Karoo Suite 2
. Nina Schumann se solo-klavier-
uitvoering

Waarna hulle uitsien
Luna Paige sê dié drie aanbiedings op die 
Toyota US Woordfees TV-program wil sy onder 
geen omstandighede misloop nie:
. Die poet, wie’s hy?
. Valsrivier
. Ferine & Ferase
Die drie produksies waarna Frazer Barry die 
meeste op die fees-TV-program uitsien, is:
. Krismis van Map Jacobs
. David Kramer-huldeblyk: Boland tot 
Broadway
. Die poet, wie’s hy?

KONTEMPORÊRE MUSIEK
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Hoor die koor – uiteindelik weer
Kore is wêreldwyd swaar deur die pandemie getref, maar die Universiteitskoor Stellenbosch kon, ten spyte van verskeie 

uitdagings, ’n nuwe program saamstel. Die US Koor se dirigent, André van der Merwe, 
vertel meer oor hul terugkeer tot die verhoog. 

Wat is die Woordfees son-
der ’n inspirerende op-
trede deur die Universi-

teitskoor Stellenbosch (USK)? 
Daarom word verwag dat die spe-
siale optrede van die US Koor een 
van die Woordfees TV-hoogtepun-
te sal wees. Aanhangers kan uit-
sien na ’n volledige nuwe reperto-
rium van 12 werke.

En al kon die koor nie so ge-
reeld soos tevore as groep saam 
oefen nie, is dirigent André van 
der Merwe die ene entoesiasme: 
“Dit is ’n geleentheid! En selfs al 
sing ons ’n paar skewe note, kon 
ons minstens aanhou werk.” 

Hy sê die koor is opgewonde 
om deel van hierdie “grensverskui-
wende uitsending” te kan wees. 
“Die koorlede het onverpoosd bly 
werk die afgelope 18 maande. Hul-
le gesindheid van omgee en 
werksetiek het my dikwels gedra.”

André lig veral twee nuwe kom-
posisies uit, waar die krag van die 
natuur besing word. “Calling in 
the Wind” deur Rihards Zalupe 
(Letland) en “The Destroyer” van 

Sean Doherty (Ierland) is kaleido-
skopiese werke. “Elemente soos 
wind en water word op kreatiewe 
maniere deur die stem nage-

boots.” En vir iets ligters is daar 
Hendrik Hofmeyr se “Spokewals”. 

Twee van André se eie verwer-
kings vir die USK word ook uitge-

voer. Dit is “Suiderkruis” deur Jo-
shua na die Reën en Loyiso Gija-
na se “Hemadoda Sabelani”, wat 
vertaal kan word as “Mense, luis-

ter”. Dit is ’n kragtige pleidooi 
teen geslagsgebaseerde geweld 
(GBV).

André sê die protokol rondom 
Covid-19 het die koor genoop om 
meesal in aparte stemgroepe te 
repeteer. Dit het hom toegelaat 
om baie detailwerk met die groe-
pe te kon doen. “Dit is senuter-
gend om hulle nou saam te laat 
sing vir die produksie, maar ons 
het bly groei. Ons het nie moed 
opgegee nie.” 

Wat die TV-produksie betref, 
beloof hulle om die ware US Koor 
met die kykers te deel. “Ons het in 
’n opelugvenue opgeneem, wat na-
tuurlik spesiale vereistes aan die 
koorlede en tegnici stel, maar ek 
voel ons sal steeds ons harte en 
siele met kykers kan deel. En dit 
is al waarop ons gaan fokus.” 

’n Versameling van US Koor-op-
tredes tussen 2017 en 2020 sal ook 
op Woordfees TV uitgesaai word. 
Hou woordfees.co.za dop vir die 
volledige program. 
) Universiteitskoor Stellenbosch | 
3 Oktober | 7 Oktober  

Die Universitetskoor Stellenbosch se eerste optrede sedert die begin van die pandemie is in die Oude Libertas-amfiteater vir 
Woordfees TV opgeneem en word op 3 en 7 Oktober op DStv-kanaal 150 uitgesaai.                       Foto: NARDUS ENGELBRECHT 

Zorada is opnuut 
in Orrelstemmingh
Zorada Temmingh het ’n spesi-
ale program vir Woordfees TV 
op die pragtige ou orrel in die 
Stellenbosch Moederkerk uit-
gevoer. Dit sluit spirituele wer-
ke deur Justin Knecht, Martin 
Nystrom en Henry Thomas 
Smart in. Sy speel ook ’n keur 
uit Verdi se operamusiek.

“ ’n Orrel is ’n oogvol.” Só sê 
Zorada van die opname wat sy 
vir Woordfees TV gemaak het. 
“Die orrel is groot! ’n Volle 
skoot van die orrel se frontpy-
pe laat die orrelis na ’n mier 
lyk.” Boonop wil die gehoor 
graag die orrelis se hande en 
voete sien speel. “Min mense 
het al werklik van naby gesien 
wat alles ter sprake is by orrel-
spel.” 

Dan is daar die omvang van 
die orrel se toonhoogtes – van 
baie laag tot amper onhoor-
baar hoog. Ook die volume-ui-
terstes is aansienlik. “Om werk-
lik hieraan reg te laat geskied, 
moet die klankman sy storie 
ken,” meen Zorada.

Wat die musiek betref waar-
na kykers kan uitsien, het sy 
vrye keuse gehad, sê Zorada. 
“Ek het wel bewustelik probeer 
om te fokus op musiek wat vir 
die breër publiek herkenbare 
elemente sou bevat. In die eer-
ste deel van my program speel 
ek improvisasies op kerkmelo-
dieë wat nie aan een denomi-
nasie verbonde is nie, en in die 
laaste deel van die program 
speel ek verwerkings van ge-
liefde operamusiek waarmee 
kykers hopelik sal kan saam-

sing. Die enigste onbekende is 
’n vrye fantasie (“Wavering”) 
wat ek onlangs as opdrag-im-
provisasie vir New Music SA 
gemaak het – die opdrag was 
vir Stories we told ourselves en 
dit handel oor my ervaring van 
die grendeltyd.”

Sy is nie vreemd vir TV-op-
names maak nie, maar dit bly 
spannend. “Die filmspan het 
baie moeite gedoen. Ek vind 
hierdie proses baie interessant, 
en vir my was dit ’n wonder-
like geleentheid om op te tree 
en my musiek op ’n ander plat-
form te deel.”

Soos met konserte wat in 
persoon gehou word, sal hier 
ook toeligting tussen stukke 
gegee word. “Die enigste aspek 
wat anders sal wees, is dat die 
afdruk van al die regte regis-
ters vir elke stuk meer stroom-
belyn sal wees, of glad nie ge-
wys sal word nie.”
) Zorada in Orrelstemmingh | 
3 Oktober | 7 Oktober 

Zorada Temmingh het ’n spesiale 
program op die orrel by die Stelle-
bosch Moederkerk uitgevoer.         

Foto: NARDUS ENGELBRECHT

’n Ou wysheid lui dat die enigste 
manier om sin te maak van veran-
dering, is om daarmee sáám te 
gaan, om te beweeg, om daarmee 
te dans. Dit is presies wat die 
Garage-dansgeselskap doen met 
die produksie Gat innie grond X 
wond in my siel. 

Die verandering wat soveel van 
die myngemeenskappe in die 
Noord-Kaap oor die afgelope paar 
dekades moes meemaak, word 
met hierdie besonderse danspro-
duksie vertaal in ’n mengsel van 
mondelinge geskiedenis, plaaslike 
kennis, akademiese ondersoek en 

artistieke praktyk. Verteller 
Janine Lange het haar doktors-
graad oor die onderwerp gedoen 
onder die titel “Storievertelling en 
herinnering aan strukturele ge-
weld in die Noord-Kaap”. Die sto-
ries hierin vervat word deur die 
Garage-dansers vertel en ook met 
hul lywe gedans.

Volgens Byron Klassen, wat die 
regie behartig het, is plaaslike in-
woners van O’Kiep en Nababeep 
betrek as “toeskouers of in spon-
tane dansuitvoerings”. Byron sê 
die produksie vergestalt die gees 
en kompleksiteite van die Nama-

kwa. Die vertelwerk word gedoen 
in Namakwa-Afrikaans deur Esmé 
Marthinus, ’n plaaslike aktrise 
van die Noord-Kaap. Die bekende 
virtuoos van Matjieskloof, Oom 
Dollie, en sy blikkitaar maak ook 
’n verskyning.

Die Garage-dansgeselskap het 
sowat tien jaar gelede tot stand 
gekom onder aanvoering van die 
modernedans-ikone John Linden 
en Alfred Hinkel. Gat innie grond 
– wond in my siel is Garage se 
tweede digitale produksie.
) Gat innie grond – wond in my siel | 
5 Oktober 

Só dans jy jou heel

Die Garage-dansgeselskap se produksie Gat innie grond – wond in my siel, vergestalt die gees en kompleksiteit van die Nama-
kwa met mense uit die streek soos die bekende virtuoos van Matjieskloof, oom Dollie (links), met sy blikkitaar.                    

Foto’s: JADONDALE-PHOTOGRAPHY

KLASSIEKE MUSIEK
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Wys my die plek
Die Stellenbosse glanskok Bertus Basson is gewoonlik agter die skerms besig om ’n feesmaal vir ander 

aanmekaar te slaan, maar vir sý deelname aan Woordfees TV, kom hy nie naby ’n kombuis nie. 

V ir die Bertus Basson: Local 
& Lekker-programreeks het 
dié kospersoonlikheid drie 

vriende uit Stellenbosch genooi 
saam met wie hy ’n paar van die 
dorp se unieke plekke besoek het 
terwyl hulle sommer lekker infor-
meel gesels.

“Dit was my idee. Ek wou graag 
in Stellenbosch rondloop en met 
plaaslike mense gesels oor hul 
gunstelingplekke op die dorp,” 
vertel Bertus. 

Hy het drie gaste gekies wat 
elkeen om ’n ander rede bekend 
is, en ook op verskillende maniere 
in die dorp leef. 

“Ek en [wynkenner] Mike Rat-
cliffe van Warrick is drafmaats. 
Vir Danie du Toit van Spoegwolf 
loop ek dikwels raak in Dorp-
straat – ek op pad tussen Spek & 
Bone en Eike, terwyl Danie onder-
weg is na hul Drum-restaurant. 
Die skrywer Deon Meyer is ’n ge-
reelde gas in ons restaurant en 
oor die jare het ons mekaar beter 
leer ken. Al drie is wonderlike 
mense!” 

Bertus sê hy het sy drie gaste 
gevra vir insette. “Ons wou spesi-
fiek die plekke wat vir hulle be-
sonders is en waar hulle graag 
kom, wys.”

En nee, dit gaan glad nie oor 
kos nie. “Ons besoek histories be-
langrike plekke. Die kykers kan 
verwag om Stellenbosch deur die 
oë van drie van haar bekendste 
inwoners te sien.

“Boonop was dit vir my ’n ge-
leentheid om eenvoudig lekker 
saam met vriende te kuier,” sê 
Bertus. 

Woordfees TV nooi jou om op 
DStv-kanaal 150 saam te kuier.
) Bertus Basson: Local & Lekker | 
5 Oktober | 6 Oktober | 7 Oktober 

Bertus Basson gesels met drie bekende vriende oor hul gunstelingplekke in die Eikestad.                                                                                       Foto: CLAIRE GUNN

Spanningsverhaalskrywer Deon Meyer                                           Foto: VERSKAF Danie du Toit van Spoegwolf                                            Foto: GRETELI FINCHAM

wels, of die wingerde raak. Die do-
kumentêr gee ’n blik op wat agter 
die skerms gebeur. Kykers ont-
moet die mense wat die weg ge-
baan het, asook die mense wat die 
toekoms van die wynroete sal 
wees. 

“Dit wys ook hoe wynproduksie 
en -verbouing in Stellenbosch ont-
wikkel het. Ons kyk na familiepla-
se en hoekom internasionale 
maatskappye hier kom belê. Ons 
kyk verby die indrukwekkende 

fasades en vertel die stories agter 
die gewels.”

Meer as 20 onderhoude is vir 
dié dokumentêr gevoer en van die 
bekendes wat deelneem, sluit in 
Ilse Ruthford van Compagnies-
drift, Hannes Myburgh van Meer-
lust, Emile Joubert en Pietman 
Retief, Stephanie Wiid (Neil Jou-
bert se kleindogter) en Frans Smit 
van Spier.
) Pioniers Stellenbosch Wynroete: 1971 
– 2021 | 4 Oktober 

Een van Stellenbosch se bekend-
ste uitvoerprodukte is die omge-
wing se wyn. 

En met die Stellenbosch-wyn-
roete wat vanjaar 50 jaar oud is, is 
besluit om die wynerfenis van die 
streek met ’n spesiale dokumentê-
re program op die Toyota US 
Woordfees se opwipkanaal te vier.

“Dié dokumentêr vertel die hele 
storie van Stellenbosch met fokus 
op die Stellenbosch-wynroete,” 
verduidelik Elmarie Rabe, be-
stuurder van Stellenbosch-wyn-
roetes. “En baie het in die afgelo-
pe halfeeu gebeur. Dit was die be-
gin van wyntoerisme soos ons dit 
vandag ken. Daar is stories van 
transformasie, ontwikkeling, men-
se – stigterslede en ander beken-
des wat hul staaltjies deel.”

Elmarie sê dit is belangrik om 
te verstaan dat wyn nóú verbind 
is met die groter toerismesektor, 
wat verblyf, restaurante en ander 
toerisme-ondernemings insluit.

Maar wat is anders? Wat sal ky-
kers sien wat nié deel is van ’n be-
soek aan ’n wynplaas nie? 

“Ek dink mense sien net altyd 
die plase of die wyn, of die wit ge-

Op ’n halfeeu se glinster in die glas 

Die Kaaps-Hollandse opstal op Oude Nektar in Jonkershoek net buite Stellenbosch.                                                 
Foto: GRETELI FINCHAM

Die Stellenbosch-wynroete is vanjaar 50 jaar oud en dit word gevier met ’n spesiale 
dokumentêr op die Toyota US Woordfees se opwipkanaal.       Foto: NINA ZIMOLONG

Waarna Elmarie baie uitsien
Elmarie Rabe sê dié drie aanbiedings op die Woordfees TV-program wil sy 
onder geen omstandighede misloop nie:
. Toyota Top-10: Karen Zoid en die Kaapstadse Filharmoniese Orkes
. Toyota Top-10: David Kramer-huldeblyk: Boland tot Broadway
. Bertus Basson: Local & Lekker

LEEFSTYL
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Kry blitsdosisse kennis 
en kundigheid

Met die Beste Professor-reeks kan jy in die grootste gerief tuis klas draf by van die 
blinkste breine wat aan die Universiteit Stellenbosch verbonde is.

As jy vroeg in die 1980’s TV 
gekyk het, is die kanse 
goed jy onthou nog die 

oorgeklankte trefferreeks Beste 
Professor (oorspronklik as The Pa-
per Chase in Amerika uitgesaai) – 
met die briljante regstudent 
James T. Hart (gespeel deur James 
Stephens) wat opgekeil word deur 
die ou knorpot van ’n professor, 
Charles W. Kingsfield Jr. (John 
Houseman). Destyds – dit was in 
die dae voor sofapokkels met die 
druk van ’n knoppie eindeloos 
aan hul gunstelingkykstof kon 
smul – het die week na die vol-
gende episode lánk geraak. 

Die goeie nuus is dat Beste Pro-
fessor nou herleef – weliswaar in 
’n nuwe, eietydse gedaante, maar 
tog met ’n belangrike element van 
die oorspronklike resep in die 
vorm van ’n kundige wat sy of 
haar kennis deel. Eintlik is die nu-
we weergawe beter, want hierdie 
keer is dit nie fiksie en net regs-
feite nie, maar kennis en kundig-
heid uit ’n verskeidenheid velde 
wat oorgedra word.

Insetsels met dié naam sal deel 

uitmaak van die Toyota US 
Woordfees, wat vanjaar op televi-
sie uitgesaai word. Die kundiges 
aan die woord is almal vooraan-
staande akademici verbonde aan 
die Universiteit Stellenbosch (US), 

wat toeganklike praatjies oor inte-
ressante onderwerpe lewer. 

Die aanbiedings vind in TED 
Talk-styl plaas, en duur elk 10 mi-
nute. Die Engelstalige weergawe 
(met onderskrifte) heet Professor 

Presenting.
Die ekonoom prof. Johan Fourie 

praat oor wat ons uit syfers oor 
die geskiedenis kan wys raak, die 
selbioloog dr. Hanél Sadie-Van Gij-
sen vra of natuurlike produkte 

regtig met gewigverlies kan help, 
die ingenieur prof. Thinus Booy-
sen het raad met die “honger don-
kie” (warmwatersilinder) op jou 
plafon, en die mikrobioloog prof. 
Karin Jacobs verwonder haar oor 
die groot verskeidenheid swamme 
in fynbos.

Die toekomskundige dr. Morne 
Mostert praat oor hoe ons krisisse 
beter kan hanteer, prof. Stella Vil-
joen, ’n visuelekunsdosent, ont-
bloot rassisme en seksisme in die 
destydse tydskrif Scope, en die bo-
tanis prof. Nox Makunga raak op-
gewonde oor al die plante in Suid-
Afrika wat gesondheidsvoordele 
bied.

Ons kan die wêreld verander as 
ons kinders eerste plaas, sê die 
openbare gesondheidskenner 
prof. Mark Tomlinson. Die data-
wetenskaplike prof. Kanshu Raja-
ratnam wys slaggate in die inlig-
tingslandskap van Covid-19 uit. 
En die klinikus prof. Helmuth 
Reuter gebruik werklike gevalle-
studies om te verduidelik hoe ons 
immuunstelsel artritis en virus-
pneumonie die stryd aansê.

Prof. Nox Makunga praat oor plante in Suid-Afrika wat gesondheidsvoordele bied in die reeks Beste Professor.       Foto: VERSKAF

Dertien van Suid-Afrika se topkomediante 
gaan jou vanjaar – op ’n veilige afstand – 
baie lekker laat lag. Die opnames is spesi-
aal vir Woordfees TV in Johannesburg en 
Kaapstad gemaak.

“Die Toyota US Woordfees het die afge-
lope vyf jaar ’n reuse-bydrae gelewer om 
stand-up-komedie as ’n feeskategorie te 
vestig,” sê Erns Grundling, koördineerder 
van vanjaar se komedieprogram. 

“Waar komediante nog so onlangs as 
Maart 2020, kort voor die pandemie ons 
getref het, vir duisende feesgangers by die 
Visuele Kunste Vierkant en die Spier-amfi-
teater vermaak het, kan kykers in Oktober 
op hulle rusbank sit en skater.”

Van die komediante wat in kort verto-
nings van sewe tot tien minute op televisie 
gaan optree, sluit in Marc Lottering, Alan 
Committie, Conrad Koch, Joey Rasdien, 
Nik Rabinowitz, Bennie Fourie en Hannes 
Brümmer.

’n Paar komediante wat op die kassie 
gaan wees, het laat weet wat die inper-
kingstyd hulle geleer het:

“Die lockdown het my geleer dat jy nie 
die klank van ’n gelag, of eers ’n gehoor 
nodig het, om stand-up te doen nie,” sê 
Schalk Bezuidenhout, wat sedert die in-
perking begin het om derduisende Suid-
Afrikaners daagliks op te kikker met sy 
“Hallo mense!”-video’s op sosiale media.

“Vir die eerste keer, met my rug teen die 
muur tydens lockdown weens ’n gebrek 
aan optredes en inkomste, moes ek daar-
die buite-die-boks-idees waaraan ek altyd 
dink, begin gebruik,” sê Alfred Adriaan. “Só 
het ek myself meer begin trust en ek was 
minder dependent op corporations en 
groot channels om my lewe te support. Ek 
kon op myself depend om te survive.” 

Alfred het self die afgelope 18 maande ’n 

sensasie op sosiale media geword met ver-
maaklike video’s van sy gesinslewe. 

“Ek het geleer dat ek vroeër mense se 
geselskap baie meer as vanselfsprekend 
ervaar het. Wat nog te praat van die voor-
reg om voor ’n gehoor op te tree en dade-
lik terugvoer te kry. Dis maar alles oor 
konneksies, met mense, op enige vlak,” sê 
Melt Sieberhagen, wat ook geleer het om 
sy eie appelbier tuis te brou. 

“Ek het geleer dat my gewoonte om hard 
‘hallo!’ te sê nie so lekker werk met ’n mas-
ker op nie. Mense sien net wenkbroue wat 
lig, hoor jou nie, en dink tien teen een jy’s 
effe vreemd.”

“Ek het geleer ek moet nie moed opgee 
in terme van die gawe wat ek ontvang het 
om mense te laat lag nie,” vertel Wayne 
McKay, ’n gunstelingkomediant by vorige 
feeste wat self ook gereeld sy eie werk ge-
skep het sedert die pandemie ons lewens 
ontwrig het. “Tydens lockdown was baie 
mense nie vrolik nie. So, dit was lekker vir 
my om mense weer te hoor lag tydens die 
onlangse feesopnames van die stand-up-
komedie. Ek dink om te lag is deel van ’n 
gesonde leefwyse.” 

“My verhouding met my yskas het heel-
temal verander. Die co-dependency wat ek 
gehad het sedert die eerste lockdown het 
darem intussen verbeter,” skerts Shimmy 
Isaacs, wat self nie kan voorbly met werk 
en nuwe geleenthede nie. 

“Ek het ook nou ’n rede vir wanneer ek 
mense nie wil sien nie. Die een goeie ding 
wat vir my uitgekom het van Covid, is dat 
ek geleer het om ‘nee’ te sê vir goed wat 
my nie serve nie. En dit is slegte kos en 
slegte mense.”
) Sien woordfees.co.za vir meer inligting. Vanjaar 
se stand-up-komedieprogram word moontlik 
gemaak deur Savanna.

Dertien is beslis ’n 
snaakse nommer

DISKOERS & KOMEDIE
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Stook die feesvuur
Die toekoms van die kunste was nog altyd in kunsliefhebbers se hande. 

Só kan jy ons help om weer ’n Woordfees in die vlees te hou.

In 2020 was die Toyota US 
Woordfees die laaste kunste-
fees wat kon plaasvind voor 

die grendeltyd. 
Die fees het op 15 Maart geëin-

dig en op 26 Maart om middernag 
het die noodsaaklike Covid-19-in-
perkings alle feesligte uitgedoof. 

Die kunstebedryf kon nog nie 
sedertdien herstel nie.

Vanjaar kan almal met toegang 
tot DStv-kanaal 150 die volle 
Woordfees op TV ervaar. Dis vir 
ons ’n geweldige plesier en voor-

reg om skrywers en boeke, teater, 
musiek, kuns, dans en aktuele ge-
sprekke na jou huis te bring en 
ons hoop jy geniet dit terdeë. 

Maar die TV-model het een 
noodwendige nadeel: Gewoonlik 
maak die inkomste uit kaartjie-
verkope ’n kritieke persentasie uit 
van die begroting wat ons nodig 
het om in die jaar daarna weer ’n 
fees te kan aanbied. 

Ons hoop ons sal mekaar weer 
in lewende lywe in 2022 vir ’n 
Woordfees in Stellenbosch kan 

ontmoet, maar al word die inper-
kingsregulasies opgehef, sal ons 
geld nodig hê om die fees te fi-
nansier en die deelnemende kun-
stenaars te betaal.

Ons hoofborge – Toyota, Uni-
versiteit Stellenbosch, kykNET en 
Media24 – het ons getrou deur 
hierdie moeilike tyd ondersteun 
en ons weet ons lojale en vryge-
wige gehoor sal dieselfde doen in-
dien hulle die geleentheid gegun 
word.

Skenk asseblief ’n kaartjie aan 

die  -veldtog. Verlede 
jaar het ons ’n 100 000 kaartjies 
verkoop. Ons eerste kaartjie ter 
ondersteuning van  is 
op 2 September geskenk. 

Help ons om van 1 tot by 
100 000 te kom deur een kaartjie 
of soveel as wat jy kan bekostig te 
skenk via Quicket of deur gebruik 
te maak van die QR-kode op hier-
die blad. 

Totdat ons mekaar weer in Stel-
lenbosch sien, sê ons hartlik dan-
kie vir jou ondersteuning.

ONDERSTEUN

JY KAN STROOM 
(geen dekodeerder of installasie, 
slegs data nodig):

Premium 
(135+ kanale) R829 p.m. 

Compact Plus 
(115+ kanale) R539 p.m.

1
DEUR JOU DEKODEERDER 
(wat installasie vereis):

Premium 
(135+ kanale) R829 p.m. 

Compact Plus 
(115+ kanale) R539 p.m.

(Goedkoper maandelikse 
tariewe vir 24-maandkontrakte)

2

Vier kaartjies vir ’n toneelstuk of konsert sou jou by die 
Woordfees omtrent R500 gekos het. En dis vir die goed-
koopste sitplekke. Nou kry jy die hele fees vir die hele gesin 
met die beste sitplekke – vanaf R539. En die res van die 
maand kan jy verder kyk aan meer as ’n 115 kanale.

Dit is moontlik om slegs vir ’n maand in te teken. 
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