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Die toekoms van 
kunstefeeste

AAnpAssings is nou nodig om ons kunstefeeste se  
voortbestAAn te verseker...

Afrikaanse kunstefeeste is so 
sinoniem met ’n nuwe, 
demokratiese Suid-Afrika 

soos Madiba en regstellende aksie. 
Vir baie mense is die ses 

“vervaardigende” feeste – die 
KKNK, die Suidoosterfees, die 
Woordfees, die Vrystaat Kunstefees, 
Innibos en Aardklop (wat intussen 
herleef het as die Potchefstroom-
kunstefees) – hoogtepunte op die 
jaarlikse kultuurkalender. Vir ander 
beteken dit brood-en-botter; of dit 
nou die bedryf van ’n gastehuis of 
stalletjie of ’n rol in ’n musiek- of 
teaterproduksie is. Sommige 
kommentators sien die feeste as die 
turbines wat vernuwing en skepping 
in veral die teaterwêreld dryf. Ander 
meen die feeslandskap is oorversadig 
en die boekhouers is bekommerd oor 
kaartjieverkope en die 
groeipotensiaal van die feesmark.

Kieskeuriges kla oor die 
vlooimarkte en doef-doef-musiek en 
wens ons feeste wil by Edinburg leer 
hoe ’n mens op gehalte en 
innovering kan fokus. Ander sien 
die Afrikaanse feeste as etniese 
enklaves wat eerder kultuur- as 
kunstefeeste is. Soos ’n bruin digter 
dit tien jaar gelede op die KKNK 

aan my gestel het: “Kuns 
transendeer grense, maar by hierdie 
sogenaamde kunstefeeste drom 
mense saam wat skytbang vir die 
toekoms in hulle ou kampies wil bly. 
Dis net dronk Boere wat hulle saam 
sleg gedra in hulle eie taal.”

Maar 2005 was ’n ander land, om 
van 1994 nie eens te praat nie toe die 
KKNK in Oudtshoorn die eerste 
keer plaasgevind het. Wat destyds in 
die Klein-Karoo ontstaan het as ’n 
gesinsfees het intussen van borge, en 
ingrypend van gedaante, verander.

Soeklig op volhoubaarheid
Wanneer ’n mens wil bespiegel oor 
die toekoms is dit daarom seker 
sinvol om te onderskei tussen die 
ekonomie en volhoubaarheid van die 
feeste en die politiek en kunswaarde 
daarvan, al is hierdie aspekte 
onderling verstrengel.

Wat die ekonomie en 
volhoubaarheid van die feeste betref, 
word daar gewis kopgekrap. Met die 
aankondiging dat Aardklop vanjaar 
nie gaan plaasvind nie, het Rhodé 
Snyman, uitvoerende hoof van 
Kunste Onbeperk NPC, wat die 
KKNK en Klein Karoo Klassique 
aanbied, daarop gewys dat 

Repucom, ’n wêreldleier in 
navorsing oor sport en ander 
geleenthede, reeds in 2014 deur die 
ses vervaardigende feeste gevra is 
om raad oor volhoubaarheid te gee.

Repucom het aan die hand van ’n 
analise van die profiel en voorkeure 
van die gemiddelde 
Afrikaanssprekende glashelder 
aanbevelings gemaak wat veel 
makliker gesê as gedaan is.

Die feesorganiseerders is eerstens 
daarop gewys dat hulle nie met mekáár 
meeding nie, maar dat die feeste eerder 
as ’n bedryf om markaandeel meeding 
in die groter groep leefstylaanbiedings, 
wat sportgeleenthede en konserte deur 
internasionale kunstenaars insluit. Dis 
reeds ter harte geneem en al die feeste 
werk nou saam in die nuwe 
Feesteforum, wat beter koördinering 
en meer doelgerigte samewerking 
tussen die onderskeie feeste wil 
fasiliteer.

Repucom het die feeste ook 
aangeraai om hul handelsmerk (of 
identiteit) duideliker te definieer, nie 
net deur hul programaanbod nie, 
maar deur groter klem te plaas op 
elke fees se eiesoortige kenmerke en 
groter geografiese en sosio-kulturele 
konteks. 
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borgSkappe taan
Daarom, sê Hugo Theart, kreatiewe 
hoof van Kunste Onbeperk, is dit 
byvoorbeeld vir die KKNK baie 
belangrik om sy Klein-Karoo-
konteks in ag te neem en uit te reik 
na plaaslike gemeenskappe met 
projekte soos Rymklets van Oos tot 
Wes, wat bestaan uit ’n gratis 
konsert by die Musiekplaas. Hier 
word ’n professionele verhoog met 
ondersteuning van die Vlaamse 
regering gebied aan hoofsaaklik 
bruin rymkletsers gebied wat deels 
heftige sosio-politieke kritiek in hul 
lirieke lewer. Dié konsert is nie net 
die laaste paar jaar druk besoek nie, 
maar die rymkletser Early B het die 
Kannapaneel vanjaar so beïndruk dat 
hy as beste opkomende kunstenaar 
genomineer is. Ons sluit ook 
uitstaande talent van die omringende 
distrikte as deel van die fees in.

Saartjie Botha, direkteur van die 
US Woordfees en die Woorde Open 
Wêrelde (WOW)-projek, voel ewe 
sterk daaroor dat ’n fees die hele 
gemeenskap betrek en dien. Daar is 
dus in Stellenbosch in die 
Buyateater-uitreikprojek belê en dié 
fees steun ook nou finansieel teaters 
in Kayamandi en Cloetesville wat 
intussen deel geword het van die 
program.

Wat finansies betref, is Repucom 
se boodskap duidelik: Die feeste 
moet hul inkomstebronne uitbrei as 
hulle wil oorleef. Rhodé stel dit só 
in ’n artikel vir Netwerk24: “Die 
hoofbron van inkomste vir al die 
feeste is finansiering, maar die 
droewige ekonomiese klimaat het 
kommersiële instansies se 
borgskapsbegrotings laat krimp – in 
so ’n mate dat die tydperk van 
naamborgskappe by kunstefeeste 
waarskynlik verby is. Die 
ekonomiese klimaat bring ook 
groter pryssensitiwiteit by 
feesgangers mee, en ’n verhoging in 
kaartjiepryse is nie die beste manier 

om meer inkomste te genereer nie. 
“Die antwoord, sê Repucom, lê 

daarin dat die kunstefeeste meer 
kommersieel moet dink wanneer 
hulle programmeer en eerder moet 
belê in produksies waarvoor meer 
kaartjies verkoop kan word.”

Rhodé het vroeër vanjaar in ’n 
bespreking oor die toekoms van 
feeste by die Fiëstas-ontbyt 
beklemtoon dat gehoorontwikkeling 
noodsaaklik is. Die wit Afrikaanse 
middelklas wat die feeste 
tradisioneel gesteun het, is besig om 
te krimp. Groeipotensiaal lê dus in 
die opkomende swart en bruin 
middelklas. 

Kortom, as die kunstefeeste nie 
kan aanhou geld maak en strategies 
te werk gaan om nuwe gehore te 
ontwikkel nie, kan die kunste maar 
na ’n nuwe tuiste gaan soek – en 
daardie tuiste bestaan nou nêrens vir 
kunstenaars wat in Afrikaans teater 
wil maak nie. En wanneer dit oor 
geldmaak gaan, sê Saartjie, moet ’n 
mens besef Afrikaans word ook as 
kommoditeit verhandel. Dis nie, 
soos dit in beginsel behoort te wees, 
net die werktuig waarmee geskep 
word nie. Dit gaan hier oor 
Afrikaans én die kunste.

nie oorverSadig
Cornelia Faasen, wat pas aangestel is 
as uitvoerende hoof van die nuwe 
Nasionale Afrikaanse Teaterinisiatief 
(Nati), is nie oortuig van die mening 
dat ons feeslandskap oorversadig is 
nie.

“Daar is beslis nie te veel feeste 
nie,” sê sy. “Veral nie as in ag 
geneem word dat feeste die grootste 
rol speel in die vervaardiging van 
nuwe werk nie. 

“Feeste befonds óf nuwe werke óf 
verskaf ’n geleentheid vir 
kunstenaars om ‘vir die deur’ te 
speel en daarsonder sou baie 
kunstenaars en akteurs geen werk 
gehad het nie. Teaters speel 

toenemend ’n kleiner rol in die 
vervaardiging van nuwe werke, 
veral Afrikaanse teater, en dus is 
feeste van kardinale belang. 

“Dat daar te min fondse is en dus 
aanleiding gee tot die persepsie dat 
die landskap oorversadig is, is beslis 
waar.”

Nati, wat nog slegs deur die 
Dagbreek-trust (wat ten doel het om 
Afrikaans te bevorder) gefinansier 
word, is daarom ’n belangrike 
inisiatief, nie net as borg van nuwe 
produksies nie, maar ook as 
koördineerder van samewerking 
tussen die feeste. Finansiering van ’n 
stuk deur Nati sal immers daarvoor 
sorg dat ’n stuk ’n langer speelvak 
het en op meer as een fees te sien is 
– iets wat voorheen nie noodwendig 
die geval was nie.

Maar wat dan van die kuns, 
verskeidenheid, transformasie en 
inklusiwiteit, grensverskuiwende 
werk en gehalte?

Die prentjie is glad nie so duister 
nie, meen Cornelia. “Feeste het 
beslis getransformeer en dit was 
veral opmerklik met die afgelope 
KKNK 2016 in Oudtshoorn,” sê sy. 
“Dit het gevoel soos ’n totale ander 
fees as tien jaar gelede, maar die 
grondwerk is die laaste paar jaar 
gedoen deur toenemend verskillende 
stemme in die program in te sluit, 
bepaalde opdragwerke te doen en 
fondse beskikbaar te stel vir 
vervaardigers wat ‘getransformeerde’ 
of ‘inklusiewe’ stemme 
verteenwoordig. 

“Die punt is: Dit gebeur nie 
oornag nie. Feeste moet doelbewus 
en daadwerklik werk maak daarvan 
om te transformeer. Natuurlik is 
daar aspekte van sommige feeste wat 
as etniese enklaves beskou kan word, 
maar ek weet nie van een fees in die 
land wat nie bewus is van die 
dilemma en pogings aanwend om 
dit te verander nie.
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kunS wat uitdaag 
“Baie van die feeste sal dit ook baie 
duidelik stel dat hulle nie taal- of 
dan kultuurfeeste is nie. En dan 
begin taal nie noodwendig jou 
grootste uitgangspunt word nie, 
maar eerder die rol wat die kunste in 
die samelewing kan en behoort te 
speel.”

Hugo stem saam. “Daar bestaan 

die wanpersepsie dat Afrikaanse 
teater ’n genre is, maar die groot 
verskeidenheid Afrikaanse teater wat 
vir en deur die feeste geskep word, 
kan en móét ’n rol speel binne die 
groter nasionale teaterkonteks,” sê 
hy. Dat dit moontlik is en reeds 
gebeur, word volgens Hugo bewys 
deur die sukses van Afrikaanse 
dramas soos Rooiland, Die Samsa 
Masjien, Die Seemeeu en macbeth.
slapeloos in die Kaap se Baxter, asook 
die gul ontvangs van Marthinus 
Basson se As die broek pas by die 
Markteater in Johannesburg. 

Maar dit moet tweerigtingverkeer 
wees. ’n Goeie voorbeeld in dié 
verband, meen Cornelia, is Sizwe 
Banzi is Dead, geskryf deur Athol 
Fugard in samewerking met die 
akteurs John Kani en Winston 
Ntshona. Dis ’n drama wat Hugo 
vanjaar KKNK toe gevat het waar 
dié stuk drie Kanna-pryse ontvang 
het.

“Wanneer ’n stuk teater so goed is, 
so relevant – al is dit in 1979 
geskryf! – en so meesterlik vertolk 
en geregisseer is,” meen Cornelia, 
“sal dit aanklank vind, of dit nou by 
’n ‘Afrikaanse’ fees speel of nie. Ons 

as Suid-Afrikaanse teatermakers het 
mekaar te nodig en ons het te nodig 
om mekaar se stories te hoor om nie 
inklusief te wees nie. 

“Kyk ook na byvoorbeeld die 
Vrystaat Kunstefees se nuwe 
program vir sy 2016-fees wat pas 
bekendgestel is. Dit is ’n fees wat 
ander tale en ’n verskeidenheid van 
kunstenaars insluit – ’n voorbeeld 

van Afrikaans as inheemse taal langs 
ander inheemse tale en ook Engels. 
Só gun ons mekaar ruimte, maar 
leer ook bymekaar.”

Kani (72), veteraan-akteur en 
-regisseur, het in sy 
ontvangstoespraak by die Kanna-
pryse se oorhandiging Cornelia se 
woorde treffend beaam. “Nou het ek 
my sirkel voltooi met hierdie prys 
van die KKNK,” het hy gesê nadat 
Sizwe Banzi as die beste 
teateraanbieding bekroon is. 

Kani is aangewys as beste regisseur 
en sy seun Atandwa as beste akteur. 
Hy het daarop gewys dat hy destyds 
een van die grootste kampvegters 
teen die Klein Karoo Nasionale 
Kunstefees was omdat hy oortuig 
was dis ’n stamfees wat groepe 
uitsluit. Nou dink hy anders en sê: 
“Ons toekoms lê in die behoud van 
ons inheemse tale; waar is ons 
sonder ons tale? Ons is nêrens nie.”

Met Kani se stelling in gedagte 
sien ek nie net hoop en waarde nie, 
maar ook baie betekenispotensiaal in 
die Afrikaanse kunstefeeste. 
Wanneer jy die ses vervaardigende 
feeste elk begin verstaan as ’n 
viering van ’n streek en al sy mense, 

bereik jy twee oogmerke: Jy lok 
toerisme en geld, maar jy belê ook 
in al die mense van daardie kontrei.

Wanneer ons, soos Saartjie, 
Cornelia en Hugo beklemtoon, 
begin besef die feeste kan 
onmoontlik die werk van die 
regering en die ou streekrade verrig, 
maar daarmee saam hierdie feeste 
beskou as doeltreffende 
fondsinsamelingsgeleenthede ten 
bate van daardie kuns wat alle 
grense oorskry en waarvan die 
waarde nie in geldterme gemeet kan 
word nie, dan moet ons ook ons 
feeste as nasionale kleinode beskou 
wat nooit uitsluitlik in diens van ’n 
parogiale gemoedelikheid sal staan 
nie. 

Uitdagende teater is, soos Saartjie 
sê, eenvoudig nie veilig borgbaar 
nie. Die kanse dat ’n borg in die 
verleentheid gestel word, is te goed. 
Ware kuns het immers, soos Susan 
Sontag geskryf het, die vermoë om 
jou senuweeagtig te maak. Dink 
maar aan daardie omstrede soen oor 
die kleurgrens heen waarvoor Kani 
en Sandra Prinsloo beroemd-berug 
geraak het. 

Mense het destyds uit hul 
opvoering van Miss Julie geloop – dit 
was die 80’s – maar toe Kani vanjaar 
weer oor die kleur- en kultuurgrense 
heen “soen” deur Sizwe Banzi met sy 
seun in die hoofrol op die KKNK 
op te voer, is hy met ope arms en 
staande toejuiging ontvang. 

Die toekoms is onseker en die land 
balanseer prekêr tussen ’n 
wankelende demokrasie en chaos, 
maar ons het gewaagde soene nog 
net so nodig. Ons bevind ons 
immers weer in ’n soort 
noodtoestand. Op ware kunstefeeste 
sal daar egter wel, weer en weer, 
moedig gesoen word solank ons ook 
daardie onbevange en onverskrokke 
kuns en kunstenaars steun wat nie 
anders kan as om mense 
senuweeagtig te maak nie. 

“die punt is: dit gebeur nie oornAg  
nie. feeste moet doelbewus en 
dAAdwerklik werk mAAk dAArvAn  
om te trAnsformeer...”


