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lenique Isaacs

WOORDE OPEN WêRElDE (WOW) 
DAGPROGRAM

VRyDAG 2 feBRUARIe 

19:30 Langarm Snack Dans Laerskool Rietenbosch

 SATeRDAG 3 MAART

8:00 WOW-dag vir Graad 12-leerders Coetzenburg

9:00 RSG Radiodrama-Slypskool Coetzenburg

9:00 WOW-skoolmediakursus Danssaal, Coetzenburg 

9:00 Verf en vers-slypskole Laerskool St. Idas

9:30 Grondslagfase-geletterdheid RW Wilcocks-gebou 1001

9:30 WOW-dag vir onderwysers Bloekomhoek

 MAANDAG 5 MAART

09:30
Graad 3: Z is vir Zackie, Professor 
Fungus 11 en 12 en Skwiek

JS Gericke-ouditorium 

14:30 Geletterdheid op skool, lees in alle leerareas Laerskool Cloetesville

 DINSDAG 6 MAART

09:30
Graad 4-5: Hoendervleis, Stalmaats 
19 & 20 en Zackie Mostert 13 & 14 

JS Gericke-ouditorium 

14:30 Lees is ’n fees in die intermediêre fase Laerskool Cloetesville

20:30 Maties gesels oor... Die Khaya 

WOeNSDAG 7 MAART

09:30 Graad 6-7: Om te dans en Kupido.com  JS Gericke-ouditorium 

14:30 Pret met taal in die senior fase Laerskool Cloetesville

DONDeRDAG 8 MAART

9:30 Graad 8-10: Strikdans en Pienk bikini  JS Gericke-ouditorium 

14:00 WOW grafiese kuns werkswinkel PJ Olivier Kunssentrum 

14:30 WOW-voorleesslypskool Laerskool Cloetesville

20:30 Maties gesels oor... Die Khaya 

 SATeRDAG 10 MAART

8:00 WOW-debatfees
Lettere en Sosiale 
Wetenskappe 

8:30
VVA Leeskonferensie: Kom lees 
vir kleuters en peuters 

Laerskool Eikestad

9:00 WOW-toneelslypskool: Hoërskole Laerskool Idasvallei

9:00 WOW-toneelslypskool: Laerskole Laerskool St. Idas

9:30 Slypskole vir skoolkore Laerskool Idasvallei
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buurvrou, mev. Langenhoven, en die boelie, 
Anton, voer. Jaco laat leerders interessante 
aktiwiteite doen en stel hulle voor aan die 
geheimsinnige skrywer Lize Roux. 

6 Maart 09:30 | 
90 min | JS Gericke-ouditorium | Gratis

GRAAD 6 EN 7: 
Om TE DANS EN kUPIDO.cOm

Met: Noreen Nolte en Annabel Allers

Kom skryf saam. Noreen, ’n Paarliet, en 
Annabel, ’n Pretorianer, gesels oor hul 
debuutboeke, twee heerlike liefdesverhale 
met ’n kinkel in die kabel. Om te dans vertel 
van Lisa wat haar groot liefde, ballet, moes 
prysgee en in Kupido.com raak die vaal 
Léa op die aantreklike hoofseun verlief – 
natuurlik met katastrofiese gevolge. Die 
skrywers daag leerders uit om kreatief te 
wees en hand aan die pen te waag.

7 Maart 09:30 | 
180 min | JS Gericke-ouditorium | Gratis

GRAAD 8 EN 10:
STRIkDANS EN PIENk BIkINI 

Met: Christien Neser

Lees maak die verskil. Christien, ’n 
spraakterapeut, kom gesels met leerders 
oor die belang van lees, en vertel daarna 
van die nuwe titels in haar uiters gewilde 
Elle-reeks, ’n moderne Maasdorp-reeks 
vir graad 8- tot 10-leerders. Sy bied ook ’n 
lekker skryfaktiwiteit aan om hul kreatiwiteit 
aan te wakker. 

8 Maart 09:30 | 
180 min | JS Gericke-ouditorium | Gratis

SPESIAAl VIR 
WOW-STUDENTE

mATIES GESElS OOR…

Kom maak jou stem dik! Hier word al die 
brandende kwessies wat studente raak 
bespreek. Bestuurslede van die Adam 
Tas-studentevereniging gesels met 
medestudente en ander gaste oor dinge 
soos taal- en toegangsbeleid, sowel as 

WOORDE OPEN WêRElDE 
(WOW)

Woorde open Wêrelde (WoW) is 
’n bemagtigingsprojek van die US 
Woordfees. Dit word in al nege 
provinsies aangebied en is reeds va-
naf 2003 aan die gang. in 2017 is die 
lewe van meer as 220 000 mense op 
ingrypende maniere geraak. Kreatiewe 
programme gerig op die bevordering 
van taal, letterkunde en die kunste 
bemagtig leerders en opvoeders deur 
hul taalkennis en -vaardighede te slyp. 
WoW bied voornemende studente 
al die inligting oor tersiêre studie wat 
hulle nodig het en WoW-studiebeurse 
van die US word aan talentvolle 
kandidate toegeken. Die Sanlam 
WoW-spelfees is tans die grootste 
spelkompetisie in Suid-Afrika. 

Aangebied deur deur LAPA Uitgewers

Hoe skryf jy ’n jeugboek? Die ATKV se 
WOW-leeskringe betrek deur die jaar 
leerders van 25 hoër- en laerskole asook 
graad R-leerders. Hulle beoordeel onder 
meer kinder- en jeugboeke vir die 
ATKV-Woordveertjies en ontmoet hul 
gunstelingskrywers en leer die geheime 
van stories skryf by dié ervare skrywers.

GRAAD 3: 
Z IS VIR ZAckIE, PROfESSOR 
fUNGUS 11 EN 12, EN SkWIEk

Met: Jaco Jacobs

Jaco gaan graad 3’s lekker besig hou met 
vier van sy boeke. Zackie Mostert woon 
in Granaatstraat en hy en sy beste vriend, 
Vincent, is gereeld in die moeilikheid, 
veral by die moeilike buurvrou, mev. 
Langenhoven. Die tweeling Benny en Jenny 
se oom, professor Fungus, is ’n verstrooide 
wetenskaplike wie se eksperimente 
gereeld skeefloop. En laaste maar nie 

die minste nie gesels hy oor Skwiek, die 
hipnotiserende hamster. Leerders gaan deur 
middel van interessante aktiwiteite aan die 
stories deelneem.

5 Maart 09:30 | 
90 min | JS Gericke-ouditorium | Gratis

GRAAD 4 EN 5: 
HOENDERVlEIS, STAlmAATS 
19 EN 20, EN ZAckIE 
mOSTERT 13 EN 14

Met: Jaco Jacobs

Gril-gril so. Nadat Jaco ’n paar van sy 
grillerigste rympies voorgedra het, gaan 
leerders hul eie grilrympies skryf. Dan 
hoor hulle van die vier nuutste boeke in 
sy twee baie bekende reekse – Stalmaats, 
oor Anri en die Dagbreek-ryskool, en die 
Zackie-reeks oor die ondeunde Zackie en 
sy beste vriend, Vincent, wat maar altyd 
’n opdraande stryd teen die moeilike 

WOW-SkRyWERSfEES

Gerhard KoopmanChris Joostefaye-Rose Ceaser
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kampuskultuur. Toegang sluit pizza en 
’n drankie in.

6 en 8 Maart 20:30  | 
60 min | Die Khaya | R25

SPESIAAl VIR ONS 
SENIOR lEERDERS

RSG RADIODRAmA-SlyPSkOOl
In samewerking met RSG

Leerders word touwys gemaak in die 
skryf van radiodramas deur kundiges van 
RSG. Alle noodsaaklike komponente van 
’n radiodrama word bespreek en deeglik 
deurgewerk, veral die tegniek van ’n teks 
skep vir radio. Hulle word ook aangemoedig 
om deel te neem aan die RSG-kompetisie 
vir radiodramaskrywers.

3 Maart 09:00 | 
3 ure | Coetzenburg | 
Gratis, maar plek is beperk

WOW-DAG VIR 
GRAAD 12-lEERDERS

Die toekoms wink. Bekende rolmodelle uit 
die mediawêreld gesels met voornemende 
studente en motiveer hulle om eendag 
hul drome aan die US te kom verwesenlik. 
Daarna gee Afrikaans-spesialiste van die 
WKOD wenke oor hoe om ’n NSS-vraestel 
vinnig en suksesvol te voltooi. Ná ’n sessie 
oor tersiêre studies aan die US deur die 
Sentrum vir Studentewerwing, ontmoet 
leerders bekende akteurs met ’n WOW-
gesprekleier wat hul vrae hanteer. Spesiale 
gaste gesels saam voordat daar op groot 
skaal musiek gemaak word. Ná afloop kuier 
almal saam by die Familiedag.

3 Maart 08:00 | 
11 ure | Coetzenburg | Gratis

WOW-DEBATfEES

So ’n bek moet jêm kry! Dis ons negende 
debatfees in die negentiende Woordfees-
jaar! Debatvoerders van skole uit die Wes- 
en Oos-Kaap gaan kragte meet. Verlede 
jaar het Bellville Hoër die Harde Koejawel-
afdeling (ervare spanne) gewen, Bloemhof 
die Ou Hande-afdeling (spanne met 
taamlike ervaring) en Atlantis Sekondêr die 
Nuwe Besems-kategorie (spanne met min 
ervaring). Die onderwerpe sluit by vanjaar 
se Woordfees-tema, 100%, aan. Ja-nee, by 
dié fees gaan leerders ongetwyfeld sommer 
lekker 100’e met hul woorde aanteken. Vir 
navrae, stuur ‘n epos aan wow3@sun.ac.za.

10 Maart 08:00 | 
7 ure | Lettere en Sosiale Wetenskappe | 
R400 per span (drie leerders en 
een opvoeder) 
Inskrywings sluit 31 Januarie 2018.

WOW GRAfIESE-
kUNSWERkWINkEl
In samewerking met NB-Uitgewers

Graad 8- en 9-leerders wat belang stel in 
grafiese kuns ontmoet die wêreldbekende 
illustreerders Piet Grobler en Roger Mello 
wat wenke gee oor hoe om te illustreer 
sodat lesers die boodskap snap. Tydens dié 
interaktiewe sessie word hul vaardighede 
geslyp en verborge talent ontsluit. Vir 
navrae, stuur ‘n epos aan wow@sun.ac.za.

8 Maart 14:00 | 
2 ure | PJ Olivier-kunssentrum | Gratis, 
maar plek is beperk.

WOW

Zahn Viljoen
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10 Maart 09:30 | 
3 ure 30 min | Laerskool Idasvallei | 
Gratis, maar plek is beperk.

VERf-EN-VERS-SlyPSkOlE

Dié gewilde slypskole wakker kreatiwiteit 
en ’n liefde vir lees by leerders in die 
grondslag- en intermediêre fase aan. 
Opvoeders word touwys gemaak in 
nuwe, prettige maniere om dit te doen, 
byvoorbeeld slypskole in kreatiewe skryf, 
visuele geletterdheid, teken- en verfwerk 
en selfs vingerverf. Aktiwiteite word aan 
kreatiewe skryftegnieke en die Woordfees-
tema, 100%, gekoppel. Deelnemers skryf 
kort gediggies en stel dit skeppend voor 
op A3-papier. Die eindproduk: ’n kleurryke 
plakkaat met elke leerder se gediggie 
daarop. Elke kunswerk kom in aanmerking 
vir WOW se jaarlikse Verf-en-vers-wedstryd 
met pryse vir die wenplakkate.

3 Maart 09:00 | 
4 ure | Laerskool Idasvallei | 
Gratis, maar plek is beperk.

SPESIAAl VIR 
ONDERWySERS

GElETTERDHEID OP SkOOl, 
lEES IN AllE lEERAREAS

Raak kreatief met lees. Opvoeders en 
skoolhoofde word uitgenooi na die WOW-
projek se aanbieding oor die rol van ’n 
leeskoördineerder op skool. Met hierdie 
aanbieding word waardevolle wenke 
gegee oor hoe om die geletterdheidsvlakke 
op ons skole kreatief en strategies aan 
te spreek. Wenke en bruikbare notas oor 
die leeskoördinering en die onderrig van 
lees in alle leerareas word verskaf. Alles 
word aan die hand van die KABV- (CAPS) 
dokumente gedoen.

5 Maart 14:30 | 
2 ure 30 min | Laerskool Cloetesville | 
Gratis

WOW-SkOOlmEDIAkURSUS
In samewerking met INK

Kom ontwikkel jou neus vir nuus! In dié 
voldagprogram vir 200 leerders en hul 
onderwysers van deelnemende WOW-skole 
word die wêreld van gedrukte en digitale 
media op ’n prettige manier ontsluit. 
Verskillende aspekte van die joernalistiek 
word bespreek, met raad oor hoe om ’n 
skoolkoerant interessant, maar steeds 
prakties aan te pak. Deelnemers kry ’n 
voorsmaak van die fantastiese pryse en 
beursmoontlikhede wat aan die projek 
gekoppel is. Navrae: wow3@sun.ac.za.

3 Maart 09:00 | 
5 ure | Danssaal, Coetzenburg | 
Gratis, besprekings vir WOW-skole sluit 
31 Januarie 2018.

WOW-TONEElSlyPSkOOl

Planke toe! Aspirant-akteurs en -dramaturge 
leef weer hul kreatiewe drome uit. Basiese 
teoretiese onderwerpe, soos spel, teks, 
regie en ontwerp, en tegniese aspekte word 
bespreek. Toneelstukke word ontleed met 

behulp van DVD’s van ATKV-Tienertoneel-
opvoerings. Vind meer uit omtrent die 
vereistes en verloop van toneelfeeste en 
-wedstryde. Opvoeders word ook gehelp 
om self woordkunsprogramme saam te stel.

10 Maart 09:00 | 
7 ure | Laerskole: Laerskool St. Idas, 
Hoërskole: Laerskool Idasvallei | 
Gratis, maar plek is beperk.

SPESIAAl VIR DIE JUNIORS

SlyPSkOlE VIR SkOOlkORE
In samewerking met die US-Koor

Warm solank jou stem op vir die derde 
keer dat die wêreldberoemde Stellenbosch 
Universiteitskoor ons bystaan met ’n 
slypskool vir skoolkore. Onderwerpe 
soos die noodsaaklikheid van skoolkore 
word aangeroer, terwyl belangrike dinge 
soos hoe om ’n skoolkoor te dirigeer en 
die fynere kunsies van verhoogoptrede 
deurtrap word. Moontlikhede vir 
jaarprogramme en kooroptredes word 
uitgewys en besonderhede oor deelname 
aan WOW-koorfeeste verskaf.

Austin  PeparBrownwen Davids Ronald Barry Tes-Adri Page
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GRONDSlAGfASE-
GElETTERDHEID
In samewerking met NB-Uitgewers

Hoe spel ‘n mens ‘ongebreideld’? WOW-
onderwysers woon ’n slypskool in 
grondslagfase-geletterdheid by met die 
oog op deelname aan 2018 se Sanlam 
WOW-spelfees. Kenners deel waardevolle 
inligting oor hoe om die jongklomp speel-
speel geletterd te kry en remediërende en 
verrykingsaktiwiteite word gedemonstreer. 
Kry wenke oor hoe om leerders se leeslus te 
prikkel en stories lewendig te maak. Nuwe 
storieboeke en handboeke word uitgestal 
en onderwysers word gewys hoe om stories 
lewendig te maak. Mart Meij gesels oor 
die Alles-in-een-reeks en Gertie Smit oor 
Rympies en Liedjies vir pikkies en peuters en 
Rympies vir kleintjies en kleuters.

3 Maart 09:30 | 
4 ure 30 min | RW Wilcocks-
gebou 1001 | Gratis

lEES IS ’N fEES IN DIE 
INTERmEDIêRE fASE
In samewerking met NB-Uitgewers

Maak kinders van kleins af lief vir lees! Ons 
glo lees moet ’n fees wees en die WOW-
projek maak opvoeders touwys oor hoe om 
leerders besig te hou met lekkerleesstories 
en aktiwiteite. Tydens hierdie interaktiewe 
sessie tussen die aanbieders, opvoeders en 
WOW-leeskringe word waardevolle lees- en 
skryftegnieke deurgegee. NB-Uitgewers 
stel van hul jeugboeke bekend en Troula 
Goosen en Nadine en Adriaan Blom deel 
hul skryftegnieke aan die hand van hul 
boeke. Dan kry almal die geleentheid om 
self iets te skryf.

6 Maart 14:30 | 
2 ure 30 min | Laerskool Cloetesville | 
Gratis

PRET mET TAAl IN 
DIE SENIOR fASE

Skud die stof van die taalhandboeke en 
woordeboeke af! Vanjaar word opvoeders 
in die senior fase gewys hoe om dié 
hulpmiddels vir heerlike taalspeletjies in 
die klaskamer in te span. Dit is kreatief, 
kundig en korrek, maar ook propvol pret 
sodat almal maklik die taal onder die knie 
kan kry. WOW se Toer met Taal met wenke 
om taalleer prettiger aan te bied, word 
bekend gestel.

7 Maart 14:30 | 
2 ure 30 min | Laerskool Cloetesville | 
Gratis

Octavia Spandiel

WOW

VVA-lEESkONfERENSIE: 
kOm lEES VIR klEUTERS 
EN PEUTERS 
In samewerking met WOW

Maak kleuters gereed vir die wêreld van 
woorde. WOW, die V VA en RSG (Groeipyne) 
nooi kenners om te besin oor die rol van 
woorde en boeke by voorskoolse leer. Doen 
al die kleingoed in jou klassie ’n guns en 
kom na hierdie konferensie.

10 Maart 08:30 | 
4 ure | Laerskool Eikestad | R50 

WOW-DAG VIR ONDERWySERS

Kom ontmoet die skrywers. Sowat 200 
onderwysers en finalejaarstudente van 
UWK volg ’n dagprogram wat begin 
met ’n skrywersgesprek tussen WOW-
studente en Marion Erskine (Vlerke vir 
almal) en Carin Krahtz en Jan Vermeulen, 
twee finaliste in die Sanlam-kompetisie 
vir jeugboeke. Simon Bruinders gesels 
oor sy nuwe boek, Die DJ, en John W. 
Fredericks, skrywer van Noem my skollie, 
deel sy storie. Daarna tree ’n genooide 
kunstenaar op en volg ’n ligte ete. 
Uitgewers stal ook hul jongste jeugboeke 
en skool-ondersteunende materiaal uit.

3 Maart 09:30 | 
3 ure | Bloekomhoek | Gratis

WOW-VOORlEESSlyPSkOOl 
In samewerking met Vriende van Afrikaans

Deur van kleins af vir kinders voor te lees, 
kan jy hulle lewenslank lief maak vir lees 
en verseker dat hulle optimaal leer. Kom sit 
om ’n tafel saam met Amanda de Stadler en 
Chareldine van der Merwe van die Vriende 

van Afrikaans en gesels saam oor maklike, 
kreatiewe maniere om kinders so vroeg 
as moontlik aan die wêreld van woorde 
en stories bloot te stel. Ons gaan lekker 
saamwerk, saam lag en saam planne maak.

8 Maart 14:30 | 
2 ure 30 min | Laerskool Cloetesville | 
Gratis

SPESIAAl VIR 
WOORDfEESGANGERS

lANGARm SNAck DANS
Ten bate van gemeenskapsontwikkeling

Oud en jonk kappityt op die dansbaan. Ná 
al die lees, notas maak en lag, is dit tyd vir 
dié feesinstelling. Paddy se orkes gaan sorg 
dat niemand te lank stilsit nie.

2 februarie 19:30 | 
4 ure | Laerskool Rietenbosch-
skoolsaal | R80

fAmIlIEDAG

Bring almal saam! Dié jaarlikse familiedag 
is ’n hoogtepunt op die feesprogram met 
gewilde kunstenaars en plaaslike orkeste 
wat die voete behoorlik laat jeuk. Daar 
is hope gesonde, veilige gesinsvermaak 
met stalletjies en mallemeulens, asook ’n 
biertent vir die grootmense. Dié dag is altyd 
groot pret en bied groot waarde vir geld! 

3 Maart 11:30
       
11 ure 30 min | Coetzenburg | R150 
volwassenes (R60 vir leerders en 
studente) | Kinders onder 6: gratis | R50 
per koelboks (geen drank en glas nie)
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Karen Meiring: Direkteur, M-Net Afrikaanse Kanale

esmaré Weideman: Uitvoerende hoof van Media24

Carl Roothman: Uitvoerende hoof: Kleinhandel: Sanlam Beleggings

AfRIkAANS  IS ‘N BRUGBOUER 
IN DIE GEMEENSKAP

kREATIEWE OPlOSSINGS 
EN NUWE RIGTINGS

lUISTER  SAAM MET 
ONS NA DIE STORIES

BOODSkAPPE VAN ONS BORGE

kykNET is 100% verbind tot die 
vooruitgang en groei van Afrikaans en 
al haar sprekers – daarom ondersteun 
ons kunstefeeste wat dit 100% uitleef. 
Afrikaans staan egter nie in isolasie van 
ander tale nie; ons woon in ‘n land waar 
ons oor kultuur- en taalgrense heen moet 
werk en kommunikeer. Afrikaans is reeds, 
en kan ‘n nog groter brugbouer word in 
‘n verdeelde gemeenskap. Afrikaans is 
egter ook ‘n taal wat vermaak en verryk 
– en dit is kykNET se kernbesigheid.

Dit maak nie saak waar jy vandaan 
kom nie, of hoe jou Afrikaans klink 
nie – Afrikaanssprekendes is almal deel 
van die familie van Afrikaans. Ons wil 
graag ons familie ingelig hou; ons wil 
vir ons kykers van waarde wees, en ook 

waarde tot hulle lewe toevoeg. kykNET 
is aktief betrokke by ‘n verskeidenheid 
inisiatiewe om die Afrikaanse 
vermaaklikheidsbedryf uit te brei en te 
bestendig. Deur projekte soos die Fiestas, 
die Silwerskermfees en die Ghoemas 
te stig en te dryf, maak ons ‘n groter 
belegging in die vermaaklikheidsbedryf 
as die vervaardiging van meer as 4 000 
ure nuutgeskepte Afrikaanse televisie 
per jaar. Die kykNET-kanale is 100% 
skeppend en oorspronklik, soos die 
mense vir wie ons die beste en mooiste  
stories wil vertel, natuurlik in Afrikaans!

Dis vir kykNET ‘n voorreg om ‘n 
platinum borg te wees van die Woordfees 
in die Universiteit van Stellenbosch se 
eeufeesjaar. Lekker verjaar ou maat( jie)!

Media24 en die fees wat woorde vier 
is natuurlike pasmaats. Woorde is ons 
brood en botter en die fondasie waarop 
ons maatskappy meer as ‘n eeu gelede 
gebou is. En by die US Woordfees 
skitter woorde behoorlik – deur poësie, 
prosa, debat, drama en musiek.

Die fees is egter nie net ‘n viering van 
die kunste nie; dit plaas ook die kollig op 
ons samelewing en die talle uitdagings 
waarvoor ons daagliks te staan kom. Dit 
bied die geleentheid om ons land se 
topskrywers, -digters en -kunstenaars 
elke jaar vir tien dae bymekaar te bring 
om kreatiewe oplossings te vind en 
nuwe rigtings in te slaan. En, natuurlik, 
warm gesprekke in Afrikaans te voer.

Nes die Woordfees moedig Media24 

ook gesprekke in Afrikaans aan. 
Met gesaghebbende en geliefde 
publikasies soos Die Burger, Rapport, 
Son, Huisgenoot,, SARIE, Kuier, 
Landbouweekblad, Finweek en Weg!, 
digitale baanbrekers soos Netwerk24 
en NetNuus, en ons leefstylkanaal VIA 
wat van krag tot krag gaan, bied ons 
geleenthede vir ons lojale gehore om in 
hul taal te gesels, dink en debatteer.

Daar wag jaarliks ‘n smorgasbord 
nuwe ervarings op feesgangers, en die 
fees bied beslis iets vir die hele gesin.

Media24 bly ‘n trotse ondersteuner 
van die Woordfees. Geniet dit – hierdie 
een gaan weer een vir die boeke wees!

Musiek is nie net note en woorde wat 
bymekaar gevoeg is nie. Dit dra ‘n 
boodskap oor, vertel ‘n storie. ‘n Storie wat 
behoue bly vir altyd. Vir almal om nou te 
geniet, maar ook vir generasies daarna.

Daarom is Sanlam bevoorreg om 
vanjaar vir die elfde agtereenvolgende 
jaar die borg te wees van die Musiekfees 
by die US Woordfees. Hierdie is voorwaar 
‘n feesjaar. Nie net vier ons fees met 

musiek nie, maar beide Sanlam en die 
Universiteit Stellenbosch vier hierdie 
jaar hul honderdste bestaansjaar.

Sanlam ondersteun ons musikante 
een honderd persent –- hul werk 
en die kreatiewe proses om kuns te 
skep. Elke woord is ‘n meesterstuk 
wat geslyp word, gevorm en hervorm 
word. En dan gedeel word.

Soos musiek, is die skep van waarde 

en welvaart vir ons kliënte ook ‘n 
fynbeplande proses, iets waarin Sanlam 
as Welvaartmeesters uitblink.  Vir een 
honderd jaar al weet ons die skep van 
welvaart is ‘n persoonlike reis, net soos 
die proses om woorde te laat leef. Vir 
een honderd jaar al sien ons om na 
ons kliënte se persoonlike finansiële 
behoeftes. Daarom is dit gepas dat 
ons musikante ook ondersteun om 
hul persoonlike stories te vertel.

Met “elke woord is ‘n meesterstuk” 

as tema van vanjaar se Musiekfees, 
glo ons dat elkeen wat luister die 
stories sal hoor en geniet. Sanlam se 
ondersteuning van die Musiekfees is ‘n 
bewys van ons toewyding om saam met 
ons vennote ‘n blywende nalatenskap 
vir die taal en haar musiek te skep.

Sanlam nooi elkeen om saam met ons 
fees te vier met woorde en musiek. Om 
saam met ons na die stories te luister.

Geniet dit!
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