
kom fees jóú plek vol6

atterbury trust pronk podium

leefstyl

  Propper Proe

  Die Aardklop Langtafel

Whiskysprokies – Aspoestertjie en 
die Kaaskop prins

Atterbury Trust Pronk Podium is ’n opwindende tiener- 
en studenteprojek, van stapel gestuur deur Aardklop 
in 2017.
Die projek verskaf ’n platform vir die ontwikkeling 
van kuns en kultuur onder die jeug. Hierdie jaar 
bied Aardklop ses Atterbury Trust Pronk Podium-

produksies aan, daar is drie tiener- en drie 
studenteproduksies te sien. Produksies vind 
Saterdag 6 Oktober by die Totius saal tussen 9:30 en 
17:00 plaas. Sodra alle finaliste bekend gemaak is sal 
die volgorde en produksietye vrygestel word. Hou 
Aardklop se webwerf dop vir finale inligting.

Brandewyn – van vrugte tot vloeibare 
goud
Aanbieder: Nic Holdcroft
Die woord brandewyn beteken letterlik gebrande of 
gedistilleerde wyn. Die skeppingsproses om hierdie 
amberkleurige eindproduk te verkry, weerspieël 
toewyding en passie. Wie sou kon dink dat ryp druiwe 
kan verander in goud in ’n glas! Kom waardeer 
en ervaar die ryk kompleksiteit van geure. Die 
donker en diep karakter van brandewyn sal tydens 
hierdie proegeleentheid gekomplementeer word 
met die flambojante smake van droëvrugte en 
sjokoladebruintjies.
Roots Restaurant Dandelion 4 Okt 14:00 Roots 
Restaurant Boabab 5 Okt 15:00 Roots Restaurant 
Dandelion 5 Okt 16:00 Roots Restaurant Dandelion 6 
Okt 14:00, 16:00 R160, 60min, Geen o/18 (A), Afr, Eng 

Kom vir die eerste keer of kom vir die hoeveelste keer 
– jy kan nie die fees afsluit sonder die feestelikheid nie. 
Onder die rustige skadu van reuse plataanbome – ’n 
lang tafel smaakvol gedek en versier, terwyl ’n heerlike 
vyfgangmaaltyd aan jou bedien word. Die prys sluit 
drinkgoed in.
Bring jou familie en vriende en kom beleef iets
besonders!
NWU Potchefstroomkampus Lover’s Lane 7 Okt 12:15 
R380, 120min, Ete, Gesin, Afr

Vonkelwyn-vreugde 
Aanbieder: Chris de Klerk
Vonkelwyn word met feesviering en genot geassosieer. 
Kom beleef hierdie sentiment eerstehands met 
’n speelse proe-ervaring van die beste Suid-
Afrikaanse vonkelwyne. Kom proe en beleef die 
borrelende vreugde wat vonkelwyn bring, asook die 
interessantheid van verskeie smaakkombinasies – jy sal 
nie spyt wees nie!
Roots Restaurant Boabab 4 Okt 12:00 5 Okt 12:00 18:00 
6 Okt 12:00 14:00 18:00 R160, 60 min, Geen o/18 (A), 
Afr Eng

Aanbieder: Chris Koch Borg: RGBC, Lancewood
Reis weer saam met Chris Koch, die bekende 
Afrikaanse whisky-kenner deur nog ’n aflewering 
in die reeks Whiskysprokies. Kom proe ’n handvol 
Skotse enkelmoutwhiskies gekombineer met 
heerlike kaashappies. Leer meer van die herkoms 
en verskillende karaktertrekke wat elke whisky uniek 
maak en vind uit waarvan jy hou in hierdie lighartige 
aanbieding. 
Roots Restaurant Boabab 3, 4, 5, 6 Okt 16:00 Roots 
Restaurant Dandelion 5, 6 Okt 12:00, 18:00 R160, 75 
min, o/18 (A,T), Afr 
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  Kook en kuier saam met Annelien 
  Pienaar
In haar VIA-program, 
Boerekos met ’n 
twist, kook kuiergaste 
saam met Annelien 
Pienaar, wat 
nostalgiekos omtower 
in splinternuwe lekker 
geure. Kom herleef 
weer die eenvoudige, 
voedsame huiskos 
wat jou ma, ouma en 
oumagrootjie gemaak 
het by Annelien se 
kookdemonstrasie.
NWU Roots Foyer 4 Okt 
15:00 5 Okt 13:00 6 
Okt 15:00 R100, 60min, 
Gesin, Afr
 

  Kook en kuier saam met Herman 
  Lensing
Herman Lensing is 
die kosredakteur van 
SARIE en redakteur 
van SARIE Kos. Kom 
leer van sy beste 
truuks uit sy gewilde 
VIA-programme: 
Inspirasiekos met 
SARIE en Okkasie-
inspirasie. Met drie 
van sy eie kookboeke 
op die kerfstok weet 
hy presies wat die 
kookpotte laat prut.  
NWU Roots Foyer 2, 3 
Okt 13:00 R100, 60min 
Gesin, Afr 

 

Kook en kuier 
saam met VIA

  Kook en kuier saam met Marinda   
  Engelbrecht
In haar VIA-program, 
Maklik met Marinda, 
gee die eksentrieke 
kok kitsklasse vir 
bekendes wat sukkel 
in die kombuis, en 
nou kry jy dieselfde 
geleentheid. Sy is 
nie net handig agter 
die kospotte nie, 
maar laat ook haar 
gehoor skaterlag. 
As jy jou gaste 
met eenvoudige, 
maar steeds 
indrukwekkende 
resepte wil beïndruk, 
dan is hierdie 
demonstrasie 
pasgemaak vir jou.
NWU Roots Foyer 2,3 Okt 15:00 R100, 60min, Gesin, Afr

  Kook en kuier saam met VIA en 
  Elmarie Claassens
’n Maaltyd kan ’n 
duisend dinge sê: ek 
is jammer, ek mis jou, 
of selfs trou met my. 
In haar kosprogram 
Hartskos op VIA help 
die sielkundige en kok, 
Elmarie Claassens, 
mense om ’n maaltyd 
én ’n spesiale 
boodskap vir ’n 
geliefde voor te berei. 
Die agt seisoene van 
dié TV-program bewys 
dat kos ’n hartsaak 
is – en as jy dit self wil 
sien, kom maak ’n 
draai by Elmarie se 
kookdemonstrasie. 
NWU Roots Foyer 5, 6 Okt 15:00 R100, 60min, Gesin, Afr

Vervaardiger: VIA TV

Die gehoor gaan heerlik saam smul en elkeen kry ’n 
stewige geskenksak om huis toe te neem.


