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S AT e R D A G  1 7  f e B R U A R I e

18:30 Bravo! Bal Stadsaal

V R y D A G  2  M A A R T

10:00 Oggendtee Ou Landbousaal

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Merino Proe Die Khaya

18:30 ClemenGold Gin Proe Die Khaya

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

18:30 Dining with the locals - Unieke ervaring 26  Masitandanestraat, Kayamandi

S AT e R D A G  3  M A A R T

09:00 Kom bak saam met die Kokkedoortjies Debut @ The Private Hotel School

09:00 Ontbytdemo vir ouers Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Martelize kook - en jy's genooi Die Khaya

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Carmién Tee Die Khaya

14:00 Kosdemo: Boekklubs kuier só Die Khaya

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

19:00 Reuben en Riana by The 
Jordan Restaurant

The Jordan Restaurant

S O N D A G  4  M A A R T

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Carmién Tee Die Khaya

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

19:00 Sterrekyk op Knorhoek Knorhoek

M A A N D A G  5  M A A R T

08:30 Dylan Lewis Tuin: Onbegeleide toere Dylan Lewis Sculpture Garden

09:00 Ontbyt-meesterklas Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Teresa de Vries se deeg Die Khaya

10:00 RSG Beiteltjie: Dop Bibsaal

12:00 RSG Beiteltjie: Kopskoot Bibsaal

14:00 Kosdemo: Karen Hart toor met maalvleis Die Khaya

14:00 RSG Beiteltjie: Plaston: DNS-kind Bibsaal

15:00 Wyn-en-biltongproe - kom 
hoor wat sê die kenners

Die Khaya

16:00 Dylan Lewis Tuin: Onbegeleide toere Dylan Lewis Sculpture Garden

16:00 RSG Beiteltjie: Akwarius Bibsaal

17:00 Argitektoniese wandelinge Erfurthuis

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

lEEfSTyl 
DAGPROGRAM

Marilyn Gantana
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D I N S D A G  6  M A A R T

08:30 Dylan Lewis Tuin: Onbegeleide toere Dylan Lewis Sculpture Garden

09:00 Ontbyt-meesterklas Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Kook & geniet met Lise Swart Die Khaya

10:00 RSG Beiteltjie: Die kind Bibsaal

10:30 Teetyd in Idasvallei Idasvallei Biblioteek

12:00 RSG Beiteltjie: Pointe-Noir 
(ek en die majoor)

Bibsaal

13:00 Woord-en-Wyn: Martelize Brink Simonsig

14:00 RSG Beiteltjie: Nagmaal vir twee Bibsaal

16:00 Dylan Lewis Tuin: Onbegeleide toere Dylan Lewis Sculpture Garden

16:00 RSG Beiteljie: Die judasbok Bibsaal

17:00 Argitektoniese wandelinge Erfurthuis

17:45 Johannes de Villiers: Kalmte 
in die malle gejaag 

Botaniese Tuine

18:00 Straatmylfees Victoriastraat

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

18:30 Johannes de Villiers: Kalmte 
in die malle gejaag 

Botaniese Tuine

18:30 Skoonlief en die ondier - 'n 
Whisky sprokie vir grootmense

Die Khaya

19:00 Chefs challenge Debut @ The Private Hotel School

19:00 Old Vineyard project Ou Landbousaal / wynplaas

18:30 Skoonlief en die ondier - 'n 
Whisky sprokie vir grootmense

Die Khaya 

W O e N S D A G  7  M A A R T

09:00 Ontbyt-meesterklas Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Herman vier 30 Die Khaya

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: 
Shiraz en Wildsvleis

Die Khaya

12:30 Frik du Preez Knorhoek

13:00 Woord-en-Wyn: Leon van Nierop Somerbosch

17:00 Argitektoniese Wandelinge Erfurthuis

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

19:00 Film-ete: The Hundred Foot Journey Debut @ The Private Hotel School

19:00 Old Vineyard project Ou Landbousaal/ wynplaas

19:00 Wanneer was jy op Stellenbosch? Neethlingshof

19:00 Wineland Dog Wynveiling Weltevreden Restaurant Teater

D O N D e R D A G  8  M A A R T

09:00 Ontbyt-meesterklas Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Teetyd met Martjie Die Khaya

10:30 High tea met Kristel Loots Oude Werf Hotel

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Merino Proe Die Khaya

13:00 Woord-en-Wyn: Franz Marx L'Avenir

16:00 Dylan Lewis Tuin: Begeleide Toere Dylan Lewis Sculpture Garden

17:00 Argitektoniese Wandelinge Erfurthuis

18:00 Joga & vegetaries met 
Johannes de Villiers  

Debut @ The Private Hotel School

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

19:00 Aandwandelinge Erfurthuis

19:00 Old Vineyard project Ou Landbousaal/ wynplaas

19:00 Oueraand in Idasvallei Idasvallei Biblioteek

19:00 Wanneer was jy op Stellenbosch? Neethlingshof

V R y D A G  9  M A A R T

08:30 Dylan Lewis Tuin: Begeleide Toere Dylan Lewis Sculpture Garden

09:00 Ontbyt-meesterklas Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Anna-Carolina 
skep botter en liefde

Die Khaya

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: 
Kaas-en-Wyn proe

Die Khaya

14:00 Kosdemo: Geure van die Bo-Kaap Die Khaya

15:30 Agri-Expo Landbou-reeks: Carmién Tee Die Khaya

17:00 Argitektoniese Wandelinge Erfurthuis

17:00 Dylan Lewis Tuin: Poetry Dylan Lewis Sculpture Garden

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

18:30 Dining with the locals - Unieke ervaring 26  Masitandanestraat, Kayamandi

S AT e R D A G  1 0  M A A R T

08:30 Dylan Lewis Tuin: Begeleide Toere Dylan Lewis Sculpture Garden

09:00 Kom bak saam met die Kokkedoortjies Debut @ The Private Hotel School

09:00 Ontbytdemo vir ouers Debut @ The Private Hotel School

10:00 Kosdemo: Marilyn Kuier en kook! Die Khaya

11:00 Bierproe by Stellenbrau Brouery Stellenbrau brewery

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: 
Shiraz en Wildsvleis

Die Khaya

lEEfSTyl
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lEEfSTyl

’n brouery-toer, bier en kos-‘bytery’ in. Proe 
die uitsonderlike smake wat bier in geregte 
uitbring. Dis nie al nie: Elke feesganger kry 
’n gratis bier – gewaarborg!

10 Maart 11:00
60 min | Stellenbrau-brouery | 
R175 | R195 by die deur

BRAVO! BAl
Wees deel van ’n aand vol swier wanneer 
Woordfees 2018 op stylvolle wyse die 
baan open met dié elegante geleentheid 
in die statige Stellenbosse stadsaal.

17 februarie 18:30
Stadsaal | R1 500 per persoon | 
R12 000 per tafel van 10 mense 

DylAN lEWIS-TOERE
Dié besonderse tuin bied ’n unieke 
ervaring vir tuingeesdriftiges en 
natuurliefhebbers. Die kombinasie 
van natuurlike en mensgemaakte 
elemente vloei naatloos saam en skep 
’n verfrissende, nuwe ervaring aan 
feesgangers. Let wel: Daar is geen 
parkering by die tuin nie. Bussies vertrek 
ongeveer 30 tot 60 minute voor die 
vertoning van Kochstraat. Kom geniet iets 
te eet en drink by die tuin se koffiewinkel.

Begeleide Toere | R250 
9 -11 Maart 8:30 | 8 Maart 16:00 
Onbegeleide toere | R150 
5 - 6 Maart 8:30 & 16:00 

DylAN lEWIS ScUlTURE 
GARDEN: GAlm

Stap saam op 'n digterlike loop-en-luister 
roete en hoor ons voorste digter voorlees.  

11 Maart 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
180 min | R300 

HIGH TEA mET kRISTEl lOOTS 

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Liefdesverhaalveteraan Kristel Loots vier 
haar verjaardag in styl, maar sy vermoed 
daar’s fout op haar ID. Daar’s geen manier 
waarop sy nou al 70 kan word nie – sy voel 
dan nog so jonk! Elias P Nel, bekend vir sy 
droë sin vir humor, vra haar uit oor waar 
haar inspirasie vir haar nimmereindigende 
stroom vermaaklike boeke vandaan kom, 
of sy gebore is met haar rooi hare, en hoe 
sy oor ouer hoofkarakters voel. (Sy luister 
af, sê sy!)

 8 Maart 10:30
120 min | Oude Werf Hotel | 
R250 | R270 by die deur (Plek is beperk)

JOHANNES DE VIllIERS:
kAlmTE IN DIE 
mAllE GEJAAG 

Aangebied deur Human & Rousseau

Jy wil stilstaan by dit wat saak maak, maar 
dit voel onmoontlik. Kom luister hoe 
Johannes aan Erns Grundling vertel wat 
dit beteken om ‘bewus’, of mindful, te lewe 
en na sy praktiese raad. Of kom 30 minute 
vroeër, laat hy jou wys hoe om die stilte te 
ervaar en in die oomblik te lewe. Of kom 
vir nét die oefening, óf die gesprek.

6 Maart 
17:45 Mindfulness-oefening | 
18:30 Gesprek
105 min | Botaniese Tuin | 
 R50 | R60 by die deur | R40 studente
(Botteltjie water ingesluit)

AANDWANDElING
Aangebied deur Stellenbosch Museum

Pietman Retief neem deelnemers op ’n 
begeleide toer deur die middedorp terwyl 
hy die geskiedenis van historiese geboue 
en ander interessante staaltjies oor die 
dorp vertel. Deelnemers word aangeraai 
om gemaklike stapskoene en ’n trui saam 
te bring. Daar sal verversings wees vir 
honger wandelaars.

8 Maart 19:00  
120 min | Begin by VOC Kruithuis | 
R100 | R120 by die deur

ARGITEkTONIESE WANDElING

Aangebied deur Stellenbosch Museum

Wil jy sien en hoor hoe opwindend en 
interessant argitektuur kan wees? Hoe 

geboue die storie van ’n dorp kan vertel? 
Die bekende kultuurhistorikus Matilda 
Burden sal jou met ander oë laat kyk na die 
hart van die Eikestad met sy argitektoniese 
juwele.  Twee verskillende roetes word 
aangebied op alternatiewe dae: Maandag, 
Woensdag en Vrydag na die middedorp, 
Dinsdag, Donderdag en Saterdag na die 
omgewing van die Braak. Wandelings 
begin om 17:00 vanaf Erfurthuis.

5-10 Maart 17:00 
120 min | Erfurthuis | R40 | R50 by die deur

BIERPROE By STEllENBRAU-
BROUERy

Kom geniet die storie agter boetiekbier. 
Die stigter en hoofbrouer lewer insae oor 
dié nuwe kategorie in die Suid-Afrikaanse 
biermark. ’n Bekende legende sal ook deel 
van die storielyn wees. Die aanbieding sluit 

S AT e R D A G  1 0  M A A R T

14:00 Kosdemo: Boerekos met 'n twist Die Khaya

17:00 Argitektoniese Wandelinge Erfurthuis

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

18:30 Skoonlief en die ondier - 'n 
Whisky sprokie vir grootmense

Die Khaya

19:00 Dok Craven: Legendariese stories Neethlingshof

S O N D A G  1 1  M A A R T

08:30 Dylan Lewis Tuin: Begeleide toere Dylan Lewis Sculpture Garden

10:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Carmién Tee Die Khaya

12:00 Agri-Expo Landbou-reeks: Merino Proe Die Khaya

15:00 KACF Poetryfest 2018 Amazink

18:30 Cocktails & Canapés Debut @ The Private Hotel School

S AT e R D A G  1 7  M A A R T

18:00 Miss / Mr Khayamandi Amazink



9190

kAcf POETRyfEST 2018

KACF PoetryFest 2018 is an open 
poetry competition that falls under the 
Kayamandi Arts & Cultural Festival. It is an 
exciting platform for all poets, irrespective 
of age, style or language.

11 March 15:00
4 hours | Amazink | Free

kOm BAk SAAm mET DIE 
kOkkEDOORTJIES!

Net vir kinders: Kom kuier saam met twee 
deelnemers aan die Kokkedoortjie-TV-
reeks en leer bak saam met Martjie Malan, 
medeskrywer van die Kokkedoortjie-reekse, 
wat haar eie kookskool vir kinders het. Jou 
sintuie gaan gons, jou vingers sal woel en 
jou kakebeen sal wikkel! Die program sluit 
in bakpret met twee heerlike resepte in 
The Private Hotel School se professionele 
opleidingskombuis, werk in ’n span met 
twee maatjies, eet wat jy bak en neem 
die res huis toe, plus ’n verrassingspakkie 
met geskenkies en ’n gratis Kokkedoortjie-
kookboek ter waarde van R310! Vir ouers 
wat moet wag, is daar koffie en eetgoed, 
of ’n spesiale ontbytdemonstrasie – sien 
Ontbytdemo vir ouers.

3, 10 Maart 09:00-11:30 |   
150 min | Debut @ The Private Hotel School 
R350 (Net 20 plekke vir kinders 9-13 jaar)

mISS AND mR 
kAyAmANDI 2018

Come and enjoy this landmark event 
on the community calender!

17 March 18:00
180 min | Amazink | R60 | R70 at the door

OGGENDTEE IN OU 
lANDBOUSAAl

Is jy voor 1940 gebore, of hou jy net van 
ouwêreldse elegansie? Dan is dié tee 
spesiaal vir jou! Skop saam met van ons 
Woordfees-kunstenaars die fees af oor tee 
en heerlike happies – kompleet soos ’n 
Engelse high tea!

2 Maart 10:00 |   
75 min | Ou Landbousaal |
Geen kaartjies hiervoor te koop nie. 
Stuur ’n e-pos aan fees@sun.ac.za indien 
jy die oggend wil bywoon, 
of skakel die kantoor by 087 238 2078 
en ons stuur vir jou ’n uitnodiging. 
Beperkte plekke beskikbaar.  

OUERAAND IN IDASVAllEI

Met: Pieter van Jaarsveld
Aangebied deur Lux Verbi

Hoe maak jy ’n gelukkige kind groot? 
Dis iets waarna elke ouer streef. Kom 
luister na Pieter, wat wêreldwyd as 
leierskapontwikkelingskonsultant 
vir maatskappye optree, wanneer hy 
met Gillian Arendse van Universiteit 
Stellenbosch gesels oor sy boek, ’n 
Gelukkige kind. Pieter gee hierin raad 
oor hoe jy jou kinders kan grootmaak 
om positiewe en gelukkige mense te 
wees deur hulle ‘reg te bedraad’ met 
wetenskaplik getoetste speletjies en 
oefeninge. Eindig die aand met ’n koppie 
tee en ’n kans om die skrywer persoonlik 
uit te vra. 

8 Maart 19:00
120 min | Idasvallei-biblioteek | 
R80 | R90 by die deur (Plek is beperk)

+27 21 886 5641   wine@lanzerac.co.za
www.lanzerac.co.za

P I O N I E R  P I N O T A G E  2 0 1 5

J O N K E R S H O E K  V A L L E Y ,  S T E L L E N B O S C H

Pionier Pinotage is a tribute to the w�ld’s first bottled Pino-
tage - a 1959 vintage.

A complex & �l�ty palate rounds off this wine.
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SkOONlIEf EN DIE ONDIER 
- ‘N WHISky-SPROkIE 
VIR GROOTmENSE

Whisky is die magiese elikser van die lewe 
wat hier fyn verweef word met die storie 
van Skoonlief en die Ondier. Reis saam met 
Chris Koch, die bekende Afrikaanse whisky-
kenner, deur die geliefde sprokie. Kom 
proe ’n verskeidenheid Skotse enkelmout-
whiskies en leer meer van die herkoms en 
verskillende karaktertrekke wat elke whisky 
uniek maak. Vind uit waarvan jy hou in 
dié lighartige aanbieding onder leiding 
van Chris. Whiskies wat reeds meer as 
200 jaar lank gedistilleer word, weerspieël 
kenmerke van die karakters in die sprokie. 
Skoonlief word in stookketels in ’n kasteel 
in die hooglande van Skotland gemaak, 
terwyl die Ondier ’n whisky is wat op 
’n eiland in die middel van ’n turfmoeras 
vorm kry. ’n Hele paar wonderskone 
whiskies gaan vir jou palet ontsluit word.

Geen o/18 (T) 
6 Maart 18:30 | 10 Maart 18:30 | 
75 min | Die Khaya | 
R160 | R180 by die deur

STERREkyk OP kNORHOEk 

’n Aand se sterrekyk-ekspedisie met 
Hennie Maas en Willie Koorts van RSG se 
gewilde Sterre en planete-reeks, wat nou 
ook in boekvorm beskikbaar is. Alles wat 
dié aand in die ruimte leef en beef en te 
siene is, sal uitgewys en verduidelik word. 
Kom loer self deur ’n teleskoop en luister 
oor ’n glas wyn hoe die wonders van die 
ruimte ontsluit word.

4 Maart 18:30 vir 19:00 |   
100 min | Knorhoek | R60 | R70 by die deur

STRAATmylfEES

Die Straatmylfees vind vanjaar vir die agste 
keer plaas. Die wedloop in die plataanryke 
Victoriastraat eindig voor die manskoshuis 
Dagbreek. Die byeenkoms is ter ere van 
oud-Matie De Villiers Lamprecht, die 
eerste Suid-Afrikaanse atleet om die myl 
onder vier minute te hardloop. Die enigste 
skaatsplankmyl-wedloop in die land word 
ook vir die derde keer aangebied. Daar is 
die volgende wedlope: seuns & dogters 
o15/o19, ope mans en dames, veteraan en 
elite mans, met medaljes en pryse in elke 
kategorie, en ’n gelukkige prystrekking. 
Verversings is beskikbaar. Stuur navrae aan 
francois_fouche@hotmail.com.

4 Maart 18:00
60 min | Victoriastraat | R30

TEETyD IN IDASVAllEI

Met: Piet Matipa en Kuier 
se Marilyn Gantana 
Aangebied deur Penguin Random House 
en LAPA-Uitgewers 

Ja, hy’t in ’n weeshuis grootgeword, ja, 
hy’s swart, Afrikaans en gay, ja, hy haat 
wit yskaste. Maar verder is hy vervelig, 
sê Piet, skrywer van die skreeusnaakse 
stories in Dwarsklap. Marilyn het háár sin 
vir humor weer leer slyp as ’n pasgetroude 
domineesvrou op die platteland. En dis 
waar sy ook leer kook het, sê dié vorige 
tuiskok van Kuier – om die susters uit haar 
hare te hou. Kom luister hoe gesels dié 
twee met WOW se Shireen Crotz. Geniet 
daarna tee met happies geïnspireer deur 
Marilyn kuier en kook.

6 Maart 10:30
120 min | Idasvallei-biblioteek | 
R80 | R90
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WINElAND DOGS - 
WyNVEIlING

Ten bate van WOW en Wineland Dogs

Wineland Dogs is ’n NPO waar mense in 
die wynbedryf hulle produkte en dienste 
bied om ’n verskil in die lewe van diere 
te maak: hoofsaaklik die sterilisasie van 
township- en plaasdiere om aanteëling 
te voorkom, en die voorsiening van 
veeartsdienste waar geen hulp vir dié diere 
beskikbaar is nie. Die aand is ook ten bate 
van plaaslike dieregroepe in die wynlande, 
wat met kos en medisyne bygestaan word.

7 Maart 19:00 |     
120 min | Weltevreden Restaurant Teater | 
R150 | R170 by die deur

WyN-EN-BIlTONGPROE – kOm 
HOOR WAT Sê DIE kENNERS

Met: Louw Hoffman en Wessel du Toit

’n Goeie glas wyn en ’n lekker stuk biltong 
is vir menige Suid-Afrikaner ’n groot 
bederf. Maar presies wat is dit wat jy eet 
en drink? Twee professore – een ’n ervare 
wynmaker, die ander ’n voorslag as dit by 
biltong kom – laat jou so proe-proe in op 
die kuns (wat hulle dagtaak is). Hulle gaan 
gesels oor die chemiese samestelling, reuk 
en smaak wat wyn en biltong beïnvloed. 
Die Laan-wyne, ’n reeks wat deur die 
Universiteit by sy eie Welgevallen-kelder 
gemaak word, word saam met verskillende 
soorte wildsbiltong – van sebra en eland 
tot springbok, wildebees en blesbok – 
geproe en bespreek.

Geen o/18
5 Maart 15:00
60 min | Die Khaya | R100 | R120 by die deur

clEmENGOlD GIN-PROE

Jenewer (gin) se reputasie as teenvoeter 
vir malaria word deesdae oortref deur 
die swierige, plesierige genot wat dié 
drankie bied en waarmee daar lekker wyd 
geëksperimenteer word. ClemenGold Gin 
verkry sy toonaangewende sonryp geur 
van sitrus van ons land se mees geliefde 
mandaryn. Kom proe en gesels oor gin se 
herkoms en sy ideale pasmaats. 

Geen o/18
2 Maart 18:30
60 min | Die Khaya | R50 | R60 by die deur

AGRI-EXPO 
lANDBOUPROE-REEkS

cARmIEN TEE

Kom saam met Carmien Tee, 
Piekenierskloof-wyne en Carmen 
Niehaus, Huisgenoot se kosredakteur, op 
’n verruklike reis van geure en smake. 
Prikkel jou palet en beleef hoe kos, wyn 
en tee 'n smaak-ervaring is soos min.

3, 4 Maart 12:00 | 9 Maart 15:30 | 
11 Maart 10:00 
60 min | Die Khaya | R80 | R90 by die deur

kAAS-EN-WyNPROE

Kom vind uit hoe nuwe kaassoorte en 
wynstyle geskep word. Die bekroonde 
kenner Charles Back van Fairview vertel 
hoe die vervaardigers te werk gaan om 
die smaaksin te betower.

Geen o/18
9 Maart 12:00
60 min | Die Khaya | 
R110 | R130 by die deur
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mERINO-PROEË

Bertus Basson, die bekende glanssjef 
van Overture en Bertus Basson at Spice 
Route-restaurante, bied vier proe-sessies 
van Merino uit verskillende streke aan. Die 
lamsboudvleis sal Merino-lam wees wat 
telkens ewe oud is, ewe lank verouder en 
60 minute lank in ’n vakuumverpakking 
teen dieselfde temperatuur gaargemaak 
is. Geen geurmiddels, kruie of speserye 
word bygevoeg nie. Besoekers kry die 
geleentheid om die vleis te proe, die kleur 
van die vleis te sien en die verskillende 
geure van die terroir te geniet. Hulle hoor 
ook van die verskillende plantegroei wat 
die smaak beïnvloed. Die lamsboudvleis 
word gekomplementeer deur bekroonde 
Veritas-rooiwyne, aangebied deur Bennie 
Howard, vise-voorsitter van Veritas en 
Kaapse wynmeester. Die proeë vind plaas 
in samewerking met Agri-Expo.

2, 8 en 11 Maart 12:00
60 min | Die Khaya | 
R160 | R180 by die deur

SHIRAZ-EN-WIlDSVlEIS 

Die legendes van waar Shiraz nou 
eintlik vandaan kom, is legio. Dit is wel 
’n feit dat dié wynsoort in Suid-Afrika 
kom wortel skiet het. Vandag is dit een 
van die belangrikste boustene van die 
Suid-Afrikaanse wynbedryf. Elke jaar 
word plaaslike Shiraz-wyne hier en 
oorsee met vele toekennings vereer.
Edmund Terblanche, voorsitter van Shiraz 
Suid-Afrika, keldermeester en bekroonde 
wynmaker van La Motte-wynlandgoed, 
deel sy diep kennis van die vernaamste 
style van Shiraz wat op eie bodem gevind 
word. Alombekende sjef Bertus Basson 
gaan die verskillende wildsnitte berei, 
sonder enige tierlantyntjies – geen 
konfyte, souse en speserye nie. Kom proe 
hoekom Suid-Afrikaanse Shiraz as een van 
die beste pasmaats vir Suid-Afrikaanse 
wildsnitte beskou word.

Geen o/18
7 en 10 Maart 12:00
60 min | Die Khaya | 
R110 | R130 by die deur

lEEfSTyl

Simon Bruinders Martjiie Malan
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DEBUT @ THE PRIVATE 
HOTEl ScHOOl 

    

Verbreed jou proe-horisonne alfresco-
styl met fliek, musiek en meesters in die 
kombuis. ’n Gawe bonus is die veilige en 
gratis parkering – ons kan selfs reël vir ’n 
pendeltuig in dorp toe ná die ontbyt en 
weer terug voor die skemerkelkies.

cHEfS cHAllENGE

Studente en sjefs van The Private Hotel 
School ding mee. Kom kook saam met 
twee bekende sjefs. Twee spanne van agt 
studente elk ding mee om te sien watter 
span kan die beste weergawe van die 
sjefs se geregte voorberei. Daar is lekker 
pryse op die spel! Die toegangprys sluit 
’n driegangmaaltyd en ’n glas wyn in.

6 Maart 19:00 
120 min | Debut @ The Private Hotel
School | R350

cOckTAIlS & cANAPÉS  

Met: Studente en sjefs van The Private 
Hotel School

Kom bederf jouself met skemerkelkies en 
kanapees (cocktails and canapés) voorberei 
deur studente van The Private Hotel 
School. Die pragtige tuin en swembad 
verskaf die volmaakte agtergrond vir 
’n skemerdrankie en versnaperings op 
pad na die aandvertonings by die Spier 
Amfiteater.

2-11 Maart 18:30
30 min | Debut @ The Private Hotel 
School | R85 | R95 by die deur

JOGA EN VEGETARIES mET 
JOHANNES DE VIllIERS 

Aangebied deur Human & Rousseau

Kom verken jou asem, jou liggaam 
en die diep stilte binne-in jou. Erns 
Grundling, skrywer van Kalmte in die malle 
gejaag en bekende joga-instrukteur van 
Stellenbosch, lei jou deur ’n uur lange 
sessie wat met ’n mindfulness-oefening 
afskop en gevolg word deur ’n bewustelike 
joga-sessie in ’n groen binnehof by ’n 
fontein. Daarna kan jy buite of binne 
ontspan met ’n heerlike vegetariese ete.

8 Maart 18:00 
120 min | Debut @ The Private Hotel 
School | R180 | R190 by die deur

ONTByT-mEESTERklAS

Met: Chefs at the Private Hotel School

Begin jou dag met ’n spoggerige ontbyt. 
By die Private Hotel School is ontbyt te 
lekker vir WOORDe en vreeslik FEEStelik. 
Geniet ’n WOORDFEES-ontbyt waar jy nie 
net lekker eet nie, maar waar professionele 
sjefs jou wys hoe om jou gunsteling-
ontbyte in ’n japtrap op te tower. 

Op die spyskaart: Eiers Benedictus/ 
Eggs Benedict; Florentynse Eiers/Eggs 
Florentine; Plaas Klaas/Farm House; 2 Eiers 
oor Mielies/2 Eggs on Corn Fritter; Franse 
affêre/French affair.

5-9 Maart 9:00
60 min | Debut @ The Private 
Hotel School | R115



ONTByTDEmO VIR OUERS

Aandag alle ouers van woelige kinders! 
Terwyl die klein kokkedoortjies bak en 
brou by die Private Hotel School, word 
’n weglê-ontbyt vir die ouers voorgesit. 
Die professionele sjefs wys jou hoe 
’n ou gunsteling, Eggs Benedict, in ’n 
japtrap opgetower kan word sonder 
om op eiers te loop in die kombuis.
 
3, 10 Maart: 9:00-11:30
150 min | Debut @ The Private 
Hotel School | R115

fIlm-ETE: THE HUNDRED-
fOOT JOURNEy

Aandete en fliek! Daar is rolprente wat jou 
mond laat water met kos so lieflik jy kan 
dit amper ruik en proe. The Hundred-Foot 
Journey van regisseur Lasse Hallström 
is só ’n fliek. Dié hartroerende verhaal 
van ’n Indiese restaurant wat oorkant ’n 
Michelin-fynproewersrestaurant op ’n 
skilderagtige Franse dorpie oopmaak, 
laat jou verlang na maaltye waarvan jy 
nog nie eens kon droom nie. Dit laat 
jou wens jy kon ’n paar geregte uit dié 
gastronomiese skouspel bestel. Vir ’n paar 
spesiale feesgangers gaan dit vanjaar 
moontlik wees. The Hundred-Foot Journey 
word by die Debut-opleidingsrestaurant 
aan 24 gelukkige gaste vertoon. Die sjefs 
van The Private Hotel School sal ná afloop 
van die vertoning ’n driegangmaaltyd 
met bypassende wyn voorsit, saamgestel 
uit geregte wat in die fliek te sien is. 
Dié eksklusiewe kos-en-fliek-geleentheid 
is iets wat jy nie sommer gou weer gaan 
ervaar nie. 

7 Maart 19:00
120 min | Debut @ The Private Hotel 
School | R230 | R250 by die deur 

DIE BEITElTJIE 
AANGEBIED DEUR RSG

Kom luister na bekroonde radiodramas 
uit die SAUK se klankargief, elk geskep 
met die vakmanskap en in die gees van 
die digter, dramaturg en letterkundige, 
NP van Wyk Louw. Die gebeitel van die 
hoorbeeldmaker klink vanjaar vir die eerste 
keer op in die Biblioteeksaal. Skop jou 
skoene uit, sit agteroor en verlustig jou 
in die drama, komedie en tragedie van 
die radioteater. 

DOP 

(Radiodrama: 2017)
Teks: Retief Scholtz
Met: André Odendaal en 
Wilhelm van der Walt
Regie: Johan Rademan

’n Radioverwerking van die veelbekroonde 
verhoogdrama oor Frank Venter, wat alleen 
in ’n kroeg sit om sy verjaardag te vier. 
Tim, die kroegman, is nuuskierig, maar ook 
’n klankbord vir Frank wat sukkel om sy 
hart uit te praat. 

5 Maart 10:00
90 min | Bibsaal | Gratis

kOPSkOOT 

(Wenner: Jong skrywer – RSG/Sanlam 
Radiodrama-skryfkompetisie 2016)
Teks: Gerda Kriel 
Met: Anrich Herbst, Rolanda Marais, Mandi 
Baard, Rouel Beukes, Elzabé Zietsman, 
Jakkie Groenewald en Archie Nhlapo
Regie: Renske Jacobs

’n Verbitterde en onstabiele polisiekaptein 
wat 20 jaar laas bevorder is, beland by ’n 
professionele sielkundige met ’n praktyk 
êrens in Johannesburg. In die spreekkamer 

word daar dramatiese onthullings gemaak, 
en skielik neem die storie ’n heel ander 
wending … 

5 Maart 12:00
70 min | Bibsaal | Gratis

PlASTON DNS-kIND

(Radiodrama: 1993/Wenner: 
Artes vir beste regisseur)
Teks: PG du Plessis
Met: Marcel van Heerden, Richard 
van der Westhuizen, Rina Nienaber, 
Lochner de Kock, Hennie Oosthuizen, 
Gert van Tonder, Kosie Eloff, Johannes 
Slabbert, Riana Wilkens, Emgee 
Pretorius en Johan van der Merwe
Regie: Robert Young

Plaston (Grieks vir ‘hy wat gemaak is’) 
is ’n 19-jarige beeldskone jong man 
wat kunsmatig deur wetenskaplikes 
geskep is. Hy kom op die afgeleë dorpie 
Aardendal aan waar hy in die gemeenskap 
geïntegreer word. Hier ontmoet hy vir 
die eerste keer ander mense, soos die 
dorpsidioot, die mooi jong meisie, Kotie 
en die predikant, Genopen. Plaston is 
’n wese in wie daar geen kwaad is nie, 
maar wat juis ’n diep begeerte het om 
mens te word, pyn en liefde te ervaar 
en bo sy programmatiese self uit te 
styg. ’n Professor en sy personeel hou 
elke beweging wat hy maak fyn dop en 
luister na elke woord wat hy sê. Hulle 
raak onthuts wanneer Plaston afwyk 
van sy programmatiese beheer en sy 
nuutgevonde vryheid besef en begin 
geniet. 

5 Maart 14:00
80 min | Bibsaal | Gratis 

AkWARIUS 

(Finalis: RSG/Sanlam Radiodrama-
skryfkompetisie 2016) 
Teks: Marion Erskine
Met: Anrich Herbst, Anton Dekker, 
Magda van Biljon, Denver Vraagom, 
Duncan Johnson en Su-An Muller-Marais
Regie: Bettie Kemp

’n Brutale reeksmoordenaar wat sy vroulike 
slagoffers nadoods soos meerminne laat 
lyk, teister Johannesburg en omstreke. 
Die net om die gevreesde misdadiger trek 
al nouer, totdat een van die lede van die 
ondersoekspan ’n skokkende onthulling 
maak wanneer dit reeds te laat is … 

5 Maart 16:00
60 min | Bibsaal | Gratis

DIE kIND 

(Tweede plek: RSG/Sanlam 
Radiodrama-skryfkompetisie 2016)
Teks: Janine van der Linde
Met: Leandé Valentyn, Ivan Abrahams, 
Jill Levenberg, Marlo Minnaar, 
Charlton George, Johann Nel, Crystal 
Donna Roberts en Hein Poole
Regie: Margot Luyt

’n Jong ma van die Kaapse Vlakte rou 
steeds oor haar seun wat op sy sewende 
verjaardag spoorloos verdwyn het. Sy 
bly glo dat hy sal terugkom en dat hy nie 
dood is soos almal meen nie. Die skrywer 
het ’n gawe om kleurvolle mense en 
dialoog te skep en ‘n storie met humor en 
patos te vertel. Die geweldige toename 
in kinderontvoerings en misdade wat 
kinders teiken, was die prikkel vir dié werk.

6 Maart 10:00
85 min| Bibsaal | Gratis
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POINTE-NOIRE 
(Ek EN DIE mAJOOR)

(Wenner: RSG/Sanlam Radiodrama-
skryfkompetisie 2016)
Teks: Jan Lampen
Met: Erik Holm, Albert Maritz, André 
Terblanche, Ronel Geldenhuys, Frieda 
van den Heever, Cintaine Schutte, 
Chris Madjiet en Zenobia Kloppers
Regie: Johan Rademan

Suid-Afrikaanse huursoldate word 
in die Kongo gevange geneem ná ’n 
mislukte operasie. Hulle word onder 
haglike omstandighede in ’n gevangenis 
in Pointe-Noire in die suide van die 
land aangehou. Uiteindelik, ná twee 
jaar, slaag die laaste twee oorlewende 
soldate  daain om te ontsnap. Net een 
oorleef om hulle storie te vertel.

6 Maart 12:00
70 min| Bibsaal | Gratis

NAGmAAl VIR TWEE 

(Derde plek: RSG/Sanlam Radiodrama-
skryfkompetisie 2016)
Teks: Die Gebruikerskomitee van 
Die Moot Biblioteek, Pretoria
Met: Paul Lückhoff en 
Jerry Mofokeng wa Makhetha
Regie: Christelle Webb-Joubert

’n Bejaarde Afrikaanse plaasboer en sy 
swart jeugvriend, ’n oudplaaswerker, 
bevind hulle saam in dieselfde ouetehuis. 
Op die vooraand van die kerkbasaar besluit 
die boer om ’n paar lekkernye te gaps om 
langs die rivier te gaan braai. Met brood 
en wyn wag hulle vir die hout om kole te 
word, maar die gesprek neem ’n wye draai 
terug tot in die verlede, met verreikende 
gevolge vir albei. Dit is ’n sensitiewe 
drama wat met groot deurdagtheid en 
menslikheid geskryf is.

6 Maart 14:00
75 min| Bibsaal | Gratis

DIE JUDASBOk

(Radiodrama: 2017: ’n Kortverhaal 
van Dalene Matthee vir die radio 
verwerk deur Anton Treurnich)
Teks: Anton Treurnich
Met: June van Merch, Dean Balie, 
Susanne Beyers en Daneel van der Walt
Regie: Eben Cruywagen

Karel Philander is ’n prokureur in 
Johannesburg. Hy reis na die plaas 
Wolwedans om sy ma, Bet, te groet. Hy het 
besluit om met 'n Engelse meisie, Lilian 
Stewart, te trou en die land te verlaat. Die 
afskeid lei tot die oopkrap van 'n ou wond 
en die vredeliewende Bet word gedwing 
om haar geloof in ‘God is Liefde’ te beproef.

6 Maart 16:00
60 min| Bibsaal | Gratis

kOSDEmONSTRASIES 

  

kOSDEmO: ANNA-cAROlINA 
SkEP BOTTER EN lIEfDE

Aangebied deur Quivertree 

‘Kom sit ’n bietjie’ is die leuse van die jong 
kosskrywer en plaaskind van Pipeklipberg 
in Mpumalanga, deesdae ’n bekende 
TV-kosstilis in die Kaap. Anna-Carolina, of 
Caro, Alberts wys hoe jy die waarheid en 
eenvoud van gister in die mooi en modern 
van vandag kan omskep – of sommer ’n 
plaastafel in ’n onthaaltafel. 

9 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: BOEkklUBS 
kUIER SÓ

Aangebied deur Quivertree 

Dis nie net op TV waar kunstenaars 
boekklub hou nie. Die bekende 
Kaapse keramiekkunstenaar Louise 
Gelderblom wys met The Book Club 
Cookbook: Eat Your Words hoe 24 jaar se 
leeskringbyeenkomste haar geleer het 
enigeen kan stresvry onthaal as jy iets 
lekkers vroeg kan klaarmaak.

3 Maart 14:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: BOEREkOS 
mET ’N TWIST 

Aangebied deur Human & Rousseau

Annelien Pienaar gee ’n kwyllekker kinkel 
aan die eenvoudige huiskos wat jou ma, 
ouma en oumagrootjie gemaak het. Sy 
deel van haar 140 familieresepte, wat 
elkeen die ‘resep-met-’n-les’-konsep 
voortsit wat haar blog so suksesvol maak.

10 Maart 14:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: GEURE 
VAN DIE BO-kAAP 

Aangebied deur Quivertree

Hulle noem haar Laysa, maar eintlik sien 
sy haarself as Liza Minnelli. Want sien, as ’n 
mens nie personality het nie, hoe oorleef 
jy die dag wanneer jou man loop om 
brood te koop en terugkom met ’n ander 
vrou? Nee wat, vandag leef Ms Jabaar 
haar passie voor die kospotte uit in al die 
eksotiese geure so reg uit die glansboek, 
Bo-Kaap Kitchen. Kom leer by haar en 
vriendin Shireen Narkedien omtrent die 
geheimenisse van speserye en tradisionele 
Maleier-kerries, knibbel aan happies soos 
bollas en ope bekkies, en hoor wat jy nooit 
by ’n begrafnis kan voorsit nie! 

9 Maart 14:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

Piet Matipa Kristel loots
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kOSDEmO: HERmAN VIER 30

Aangebied deur Human & Rousseau

SARIE se kosredakteur is 30 – en dit vier 
Herman Lensing op allerhande maniere, 
maar hoofsaaklik met kos. Leer saam met 
hom watter geregte net 30 minute neem 
om te maak, die 30 dinge wat jy van wyn 
moet weet, en 30 goeie kosgewoontes. 

7 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: kAREN HART 
TOOR mET mAAlVlEIS

Aangebied deur Human & Rousseau

In Maalvleis deel die Toorkombuis-kok 
meer as 100 liplekker maalvleisresepte. 
Leer hoe om Ouma se frikkadelpastei 'n 
nuwe kinkel te gee en enige maalvleis 
met verskillende speserymengsels in iets 
spesiaals om te tower.

5 Maart 14:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: kOOk & 
GENIET mET lISE SWART 

Aangebied deur Human & Rousseau 

Een TV-reeks (op kykNET) en een 
onbeholpe aanbieder (Lise) later, en die 
immergroen kookboek deur S.J.A. de 
Villiers is vir die soveelste keer die nr. 
1-verkoper! Dié slag wys Lise hoe die 
immergroen kookboek relevant bly vir 
vandag se kok, en demonstreer sy en 
Tannie Ina se dogter, Eunice van den Berg, 
’n paar nuwe toevoegings tot die boek.

6 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: mARIlyN 
kUIER EN kOOk

Aangebied deur LAPA-Uitgewers

Kuier se tuiskok het as jong bruid van 
’n dominee op Loeriesfontein beland 
en dáár geleer van tydbestuur. Ook 
kosdiplomasie, want dis met haar maklike, 
vinnige en lekker resepte dat Marilyn 
Gantana die susters se guns kon wen!

10 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: mARTElIZE 
kOOk – EN Jy’S GENOOI 

Aangebied deur Human & Rousseau

Dié RSG-kok was van kindsbeen af die 
uieskiller vir die Brink-span. En g’n wonder 
nie – haar pa was dan die potjiekoskoning, 
Matie Brink. Kom kyk, luister en proe aan 
van haar gunstelingresepte uit haar boek, 
soos ’n spesiale beeswangpotjie, en kry 
wenke oor pasta maak.  

3 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: TEETyD 
mET mARTJIE

Aangebied deur Quivertree 

Koekedoor se Martjie Malan publiseer 
binnekort haar eerste bakboek wat enige 
bakgierige sal inspireer met resepte en 
delikate waterverf-illustrasies deur Claudia 
Liebenberg. Sy gee wenke oor hoe om met 
’n basis te begin en dan voort te bou op 
variasies daarvan. Proe van dié bakjuwele 
saam met ’n koppie tee en kry daarna die 
gratis resepkaartjies.  

8 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

kOSDEmO: THERESA 
DE VRIES SE DEEG

Aangebied deur Human & Rousseau

Die enigste boek oor deeg wat jy ooit 
nodig sal kry. Alle soorte deeg om terte 
of pasteie te maak word bespreek, selfs 
die gewilde Marokkaanse ouarkadeeg. En 
boonop gee dié Kokkedoor 1-deelnemer 
aanwysings oor hoe om alles te versier.

5 Maart 10:00
60 min | Die Khaya | R70 | R80 by die deur

RESTAURANTETES

DINING WITH lOcAlS 
– UNIEkE ERVARING

Sit aan vir ’n onvergeetlike ete sonder 
grense by Kayamandi. Kom geniet Aroma 
van Afrika-disse soos frikkadelle in kool 
toegevou in umami. Dis ’n gesellige 
geleentheid met 30 Woordfeesgangers aan 
tafel saam met die sjarmante Nocawe vir ’n 
eet-en-kultuurervaring wat internasionale 
toeriste gaande het. In die kleurryke 
woorde van Nocawe: ‘Mense met vol pense 
verskuif grense!’

2, 9 Maart 18:30
150 min | Masitandanestraat 26, 
Kayamandi | R230 

DOk cRAVEN 
lEGENDARIESE STORIES

Oud-Springbokkaptein dr. Divan Serfontein 
gesels met ander bekende legendes 
wat saam met Dok Craven gewerk en 
onder sy bekwame vermoëns rugby 

geleer het. Hulle vertel stories van dié 
geniale rugbyman. Dok was wêreldwyd 
gerespekteer, nie net vir sy rugbykennis 
nie, maar ook vir sy standpunt teen 
ongeregtigheid. Die produksie word 
aangebied deur Stellenbrau Craven 
Craft Lager. Dié kampioen-bier, uit die 
Stellenbrau-stal is na Dok Craven vernoem. 
Die prys sluit ’n ete, gratis bier en wyn in. 

10 Maart 19:00 |     
120 min | Neethlingshof | R450

fRIk DU PREEZ 

In 2015 is hy verkies as ons Rugbyspeler 
van die 20ste Eeu, maar Frik du Preez 
kan ook lekker spot dat hy op sy dag die 
kortste slot in die wêreld was. Hy was een 
van die grotes in ’n tyd van amateurrugby, 
toe die Bokspan voor ’n oorsese toer deur 
die bestuur vermaan is om hulle tande 
deeglik te laat versorg en darem ‘een 
goeie sportsbaadjie [sic]’ in te pak. Dié 
rugby-ikoon, wat kon drop, place én score, 
is vanjaar die US Woordfees se eregas 
wanneer die Universiteit sy eie eeufees 
vier. Kom ontmoet die bul van ’n oud-
rugbyspeler, wat – ondanks kanker en ’n 
hartaanval – jare jonger as 82 lyk wanneer 
hy klaarspeel met drie onderhoudvoerders 
oor ’n somerse feesmaal.

7 Maart: 12:30 |     
150 min | Knorhoek | R400 (Plek is beperk)

OlD VINE PROJEcT

Die Old Vine Project (OVP) is begin deur 
Suid-Afrikaanse wingerdboukundige Rosa 
Kruger, wat vergete en verwaarloosde 
blokke opgespoor en gedokumenteer 
het. Sy het dié wingerde bekendgestel 
aan vooraanstaande wynmakers soos 
Eben Sadie, Chris Alheit, Chris en 
Andrea Mullineux en die wynmakers van 
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L’Ormarins. In 2016 het Johann Rupert 
befondsing beskikbaar gestel om die 
OVP te formaliseer deur die ou wingerde 
in die grond te hou, bewusmaking aan 
te help en ’n volhoubare sakemodel te 
skep. Kom luister gerus na die storie en 
proe waarom OVP-wyne so spesiaal is. 

6 Maart 19:00 tapas deur Bertus 
Basson by Spek en Bone
7 Maart 19:00 tapas deur George 
Jardine by Ou Landbousaal
8 Maart 19:00 tapas deur 
Richard Carstens by Tokara
120 min | R950

  

REUBEN EN RIANA By 
JORDAN RESTAURANT

’n US Woordfees-aanbieding in 
samewerking met Stellenbosch Wynroete. 
Sjef George Jardine se The Jordan 
Restaurant is een van dié fynproewers-
bestemmings in die Boland. Daarom is 
daar nie ’n beter plek om die geliefde 
kospersoonlikheid Reuben Riffel beter 
te leer ken nie. Kom luister oor ’n vier-
gangmaaltyd, voorgesit saam met die 
beste wyne in ’n restaurant met ’n uitsig 
oor die berge, na ’n gesprek tussen 
Reuben en die ewe bekende roman- en 
kosskrywer, Riana Scheepers. Die twee 
sal gesels oor sy jongste boek, Reuben At 
Home, waarin hy ‘n kosbare kykie gee in 
sy huislewe en vormingsjare in Groendal 
buite Franschhoek. 

3 Maart 19:00
150 min | Jordan Restaurant | 
R950 (Plek is beperk.)

WANNEER WAS Jy 
OP STEllENBOScH?

Wonder jy ook wat van sommige van 
jou tydgenote uit jou studentejare 
geword het? Die slimmes, die mooies, die 
begaafdes en die los en-lekkeres. Laat weet 
ons oor wie jy wonder en ons spoor hulle 
op. Stuur 'n e-pos na krhode@sun.ac.za 
en laat weet ons met wie jy graag sal wil 
kuier: 1976-1980 (7 Maart) en1986-1990 
(8 Maart). Selfs al word jou jaargroep nie 
genoem nie, en is jy nie 'n alumnus nie, 
is jy steeds welkom. In 2019 sit ons die 
soektog voort na ander jare se slimmes, 
mooies, begaafdes en losses-en-lekkeres.

7 & 8 Maart 19:00 |    
150 min | Neethlingshof | R350

WOORD-EN-WyNETES

’n US Woordfees-aanbieding in same-
werking met Stellenbosch Wynroete.
Kuier saam met ’n gunstelingskrywer en 
-wynmaker oor ’n heerlike ete en van 
Stellenbosch se beste wyne. 

Martelize Brink by Simonsig
6 Maart 13:00
Leon van Nierop by Somerbosch
7 Maart 13:00
Franz Marx by L’Avenir
8 Maart 13:00
120 min | R300 (Plek is beperk)
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