
kom fees jóú plek vol 17

musiek

  Amanda Strydom - Stadig oor die 
  klippers
Met: Amanda 
Strydom en 
Coenraad Rall 
(pianis) 
Met hierdie 
produksie wat 
vanjaar by die 
KKNK gedebuteer 
het, lei Amanda 
die gehoor stadig 
oor die klippers en 
ook oor hoogtes 
en deur dieptes, 
deur die lewe en 
die dood. Die 
skreeusnaakse en 
tragiese kombineer 
in musiek wat vertel 
van eksentrieke 
randfigure. 
Amanda sing van 
haar oorspronklike 
komposisies asook onvergeetlike musiek van Kerkorrel, 
Piaf, Dietrich en Sting. Wim Vorster skryf in sy resensie: 
“’n Skitterende konsert met twee groot kunstenaars 
aan die werk. My musikale hoogtepunt van KKNK 
2018!”
kykNET Konservatorium 3 Okt 19:00 4 Okt 10:00 5 Okt 
19:00, 6 Okt 13:00 R150 70min, Musiekteater, Geen 
o/10, Afr, Eng, Frans

  Bêreboksie vol Vlerke 

 Charl du Plessis Trio: DIS OPERA 

Met: Elize Cawood, Lizanne Barnard, Leon Ecroignard, 
Pyjama Shark en Thys van Deventer Teks: Lidi de Waal 
Regie: Gerrit Schoonhoven
Lidi de Waal se plat-op-die-aarde storiestukkies oor 
Ouma en oom Staal se lief en leed deur die oë van 
’n kind, word meesterlik vertolk deur veteraan-aktrise, 
Elize Cawood. Ouma is nie op die mond geval nie en 
die klein dorpie se inwoners kry gereeld ’n mondvol, 
of hulle daarvoor vra of nie. Met oorspronklike 
toonsettings deur bekroonde musikant Lizanne Barnard 
en orkes.
Elgro Hotelsaal 3, 4 Okt 14:00 5 Okt 10:30 R140, 60 min, 
Musiekteater, Geen o/12 (T), Afr

Deur: Charl du Plessis Met: Charl du Plessis (klavier), 
Werner Spies (bas) en Peter Auret (tromme)
Die Charl du Plessis Trio is bekend vir hulle moderne 
verwerkings van bekende Barokmusiek, maar slaan 
hier ’n nuwe koers in. Die liriese melodieë van Verdi, 
Rossini en Puccini word verweef met jazz. Dink aan 
Carmen, Tosca, of die Barbier van Sevilla gestroop tot 
slegs die musiek, sonder enige sangers. Die Charl du 
Plessis Trio het vanjaar vir die tweede opeenvolgende 
jaar die SAMA-toekenning as beste klassieke en 
instrumentale album gewen, asook ’n Ghoema en 
Fiësta.
kykNET Konservatorium 3 Okt 13:00, 4 Okt 19:00 R130, 
70 min, Klassiek, Gesin, Afr, Eng 

  Chris Chameleon - ’n Boo!tiful
  geraas

Met: Chris Chameleon en Riaan van Rensburg 
Vanjaar is die mondigwording van Boo!, een van Suid-
Afrika se mees opwindende musiekuitvoerprodukte. 
Hierdie Monki Punk-groep het kultusstatus bereik in 
meer as 17 lande en is plaaslik en internasionaal met 
treffers en toekennings beloon. ’n Boo!tiful geraas 
is die eerlike, onbeskaamde verhaal van ruk-en-rol 
dekadensie, uitspattige hoogtepunte, uitmergelende 
laagtepunte en ’n liefde vir musiek. Dit was uiteindelik 
verantwoordelik vir die vorming van een van 
Afrikaanse musiek se mees geliefde kunstenaars, Chris 
Chameleon.
Elgro Hotelsaal 4, 5 Okt 17:00 6 Okt 17:00 R130, 60 min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr, Eng
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musiek

  Classic Nataniël 
Met: Nataniël, Charl 
du Plessis (klavier), 
Juan Oosthuizen 
(kitaar), Werner Spies 
(bas), Peter Auret 
(tromme), Leonie 
Greyling (viool), 
Daline Wilson (viool), 
Kate Moore (altviool) 
en Susan Mouton 
(tjello)
Welbekend vir sy TV-
reekse, blitsverkopers 
en uitsonderlike 
verhoogoptredes, 
het Nataniël ook 
jare lank komposisie, 
klavier en orrel 
bestudeer voordat 
hy van ernstige musiek af wegbeweeg het om sy 
huidige unieke loopbaan te bou. Ondersteun deur 
agt uitstekende musikante – een jazz-kwartet plus ŉ 
strykkwartet – sal hy musiek uitvoer van komponiste 
van Bach tot Piazzolla tot Ramirez, asook splinternuwe 
musiek wat hy self geskryf het, en ’n paar van die 
wêreld se mooiste lofsange. Nataniël se kenmerkende 
Afrikaanse stories sal die gehoor bekoor. 
Beeld Ouditorium 2 Okt 17:00 2 Okt 20:00 R180/ R200, 
90min, Musiekteater, Geen o/15 (I), Afr en Eng

  Ella Fitzgerald – a Century in Song

  Elvis Blue - Stories

Met: Anna Davel, Sima Mashazi en John Fresk Regie en 
samesteller: Anna Davel
Anna Davel en Sima Mashazi sing die musiek van 
Ella Fitzgerald, alombekend as die Koningin van Jazz. 
Sy word veral onthou vir haar tydlose musiek wat ’n 
eeu na haar geboorte steeds op radiostasies oor 
die hele wêreld speel. Op klavier is die fenomenale 
Amerikaanse pianis John Fresk, ’n grammy-benoemde 
wat al saam met musikante soos Bobby McFerrin en 
Ronan Keating gewerk het.
Elgro Hotelsaal 2 Okt 14:00 3 Okt 17:00 4 Okt 20:00 
R125, 75 min, Musiekteater, Gesin, Afr, Eng

Met: Elvis Blue en 
orkes Tegniese 
regisseur: 
Duane Brown 
Verhoogbestuur: 
Kona Brown
“Stories begin as 
letters”. Die idee van 
woorde wat in beide 
Engels/ Afrikaans 
dieselfde lees en 
spel weerspieël wat 
gehore van hierdie 
unieke musiekreis te 
wagte kan wees, ’n 
keurspel van treffers 
uit ons almal se 
jongdae, en van Elvis 
se grootste liedere 
van onlangs. Kom beleef Elvis Blue in STORIES!
Beeld Ouditorium 4 Okt, 20:00, R140/R160, 80 min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr, Eng

Die Boulevard Harmoniste – 
25 Jaar Top a Capella

Regie: Kobus Venter Vervaardiger: Peet Ryke (namens 
NWU PUK-Kunste) Ondersteun deur: NWU PUK-Kunste
Die immer gewilde a capella sangensemblegroep, die 
Boulevard Harmoniste, bring vanjaar iets besonders 
na Aardklop: buiten die optrede van die huidige 
ensemble, tree saamgestelde ensembles van oud-
Boulevard Harmoniste ook op met van die gewildste 
items uit vorige jare. Oudlede vanuit die buiteland en 
dwarsoor Suid-Afrika kom om jou ’n unieke ervaring 
van a capella-sang te gee. Die huidige groep sal ’n 
verskeidenheid werke uitvoer.
kykNET Konservatorium 2 Okt 19:00 R100 75 min, 
Klassiek, OB, Veeltalig
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  Faire un Voyage

  Gesnaarde gedigte

  Händel Masterpieces

  Helena Hettema 21+

HELENA HETTEMA

21+

Met: June van Merch en Hilandi du Toit Tegniese 
regisseur: Werner Bosman Regie: Marí Borstlap Musiek: 
Hilandi du Toit
Hierdie US Woordfees bekroonde produksie is ’n 
reis deur bekende Afrikaanse gedigte, vertolk deur 
June van Merch en Hilandi du Toit. Van Merch 
se oortuigende, emosiebelaaide vertolking word 
gekomplementeer deur Du Toit se kitaarbegeleiding. 
Sy maak gebruik van verskeie kitare, onder meer ’n 
akoestiese staalsnaar-, nylonsnaar- en akoestiese 
baritonkitaar. Gesnaarde gedigte blaas nuwe lewe 
in die Afrikaanse digkunsargiewe en pak relevante 
onderwerpe soos seksisme, rassisme en die kerk aan.
Roots Intiem: 2, 3 Okt 14:00 4 Okt 17:00 5 Okt 14:30 
R130, 60 min, Musiekteater, Geen o/13, Afr

Met: North-West Consort en Odeion School of Music 
Camerata Dirigent: Xavier Cloete Vervaardiger: 
Conroy Cupido en Marius Coetzee in samewerking 
met RSG Moontlik gemaak deur: NWU, UFS, RSG
’n Barokkonsert saamgestel uit die gewildste werke 
van Händel: werke en arias uit die Messias, Judas 
Maccabeus, asook operas is in die program ingesluit. 
Conroy Cupido is in 2017 vir ’n kykNET-Fiëstas 
toekenning benoem. 
kykNET Konservatorium 4 Okt 16:00 5 Okt 13:00 R130, 
75 min, Klassiek, Gesin, Eng Italiaans

Met: Helena Hettema Orkes: Lindsay Liebenberg, 
Gerald Brookshaw, Congrazia (Sharon en Syntiche), 
Marelize Koch Moontlik gemaak deur: Skinergy
’n Kragtoer en glansproduksie deur Helena Hettema 
vertel van 21+ jare in die musiekbedryf. Helena begin 
by die Kommissie van Ondersoek-dae en haar verhaal 
sluit in Jasmine Lament wat gebore is in Italië se strate 
en ook Divided Heart wat in Londen gebeur het. 
Helena sluit die reis met van haar jongste werk af. 
Elgro Hotelsaal 2 Okt 10:30 3 Okt 20:00 R140, 80 min, 
Musiekteater, Gesin, Afr, Eng, Frans, Italiaans

Met: Magdalena de Vries (marimba) en Malané 
Hofmeyr-Burger (fluit) Kostuums: Sies! Isabelle
Hierdie musiekprogram bestaan uit komposisies van 
onder andere Joseph Haydn, Béla Bartók en Maximo 
Pujol. Faire un Voyage kombineer die swewende 
klanke van die dwarsfluit met die soel klanke van 
die konsertmarimba. Die aardse klanke van die hout 
marimba skep ’n ritmiese polsslag waaroor die fluit se 
langsame melodielyne sweef. Die program kombineer 
musiek uit verskeie wêrelddele, onder meer Japan, 
Suid-Amerika en Estland, en so voer die musiek die 
gehoor weg op ’n musikale reis.
kykNET Konservatorium 5 Okt 10:00 R120 70min 
Klassiek Geen o/8 jaar Afr
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musiek

  Joie de Vivre trio   Kiekies – Lucas se liedjies 

  Jak de Priester - Reënboog oor 
  Suid-Afrika
Met: Jak de 
Priester (sanger), 
Hoenderboer 
(klawerbord en 
trekklavier), Heinrich 
Pelser (kitare) 
Jak de Priester 
bied in Reënboog 
oor Suid-Afrika ’n 
kleurkaart van ons 
pragtige land in 13 
nuwe, oorspronklike 
Afrikaanse liedjies 
deur homself geskryf. 
Die kreatiewe visie 
is om die gehoor op 
reis te neem na die 
oorsprong, die lewe, 
die hartseer en die 
blydskap van elkeen 
van hierdie nuwe 
liedjies en om die 
kleurkaart van ons pragtige land met die gehoor te 
deel. Die “Pasop”-liedjie is ’n opvolg op sy treffer “Ek 
sny dit af”, wat reeds ’n gunsteling by gehore regoor 
die land is.  
Elgro Hotelsaal 2 Okt 18:00 3 Okt 10:30 R140, 90 min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr

Met: André Oosthuizen (fluit), Liesl van der Merwe 
(fagot) en Catrien Mulder-Wentink (klavier)
Ons begin in die klassieke tydperk met ’n genotvolle 
sonate deur die Franse komponis François Devienne, 
bestaande uit twee bewegings: Allegro moderato en 
Rondeau. Die tweede werk in die program is die trio in 
G-mineur deur Carl Maria von Weber. Hierdie pragtige 
romantiese werk is oorspronklik vir fluit, tjello en klavier 
gekomponeer, maar die tjello-deel word ook pragtig 
deur ’n fagot vertolk. Ons eindig die konsert met ’n 
prettige stuk – ’n suite uit Gershwin se Porgy and Bess. 
KykNET Konservatorium 2 Okt 10:00 3 Okt 16:00 R100, 
60 min, Klassiek, Gesin

Met: Jannie du Toit en Thean Kotze. Verhoogbestuur: 
Jopie Koen
Lucas Maree as liedkunstenaar het min gelykes 
in Afrikaans. Hierdie program herontdek sy 
verbeeldingryke kyk na die lewe en laat die gehoor 
met persoonlike anekdotes iets beleef van sy 
uitsonderlike menslikheid en kreatiewe gees. Twee 
ervare verhoogkunstenaars vertolk die liedjies van 
hulle gewaardeerde vriend, kollega en legende van 
Afrikaanse musiek passievol. 
Soos sy tekste is sy musiek ook ryk geskakeer en 
bied vir die kombinasie van twee kitare en twee 
stemme oorgenoeg ruimte vir eksperimentering en 
verskeidenheid. Leer hom opnuut ken deur sy liedjies 
en deur stories oor sy lewe.
Roots Intieme Teater 4 Okt 19:30 5 Okt 11:00 6 Okt 14:30 
R130, 80 min, Musiekteater, Gesin, Afr

  Joshua na die Reën - Someraarde 

Met: Joshua na die Reën, Jean de Villiers (dromme), 
Gerhard Bienedel (baskitaar), Heinrich Berner 
(elektriese kitaar), Raziela de Villiers (viool)
Die kern van wat ek in die wêreld raaksien, is ’n 
hunkering na ’n plek en tyd van vrede en hoop. My 
ouer broer Pierre het hierdie dinge al begin raaksien 
toe ons klein seuntjies was, en al was ek soms ver agter 
hom, sou ek volg waar hy sou gaan. Ek dink as die 
plek ’n naam sou hê, sou dit Someraarde wees. 
Elgro Hotelsaal 5 Okt 14:00 6 Okt 10:00 R130, 90 min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr
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  Korreltjie Kantel

  Krog 

  Mens, Natuur en Dier 

  Musica Sacra – NWU Simfonie-
  orkes en Koor

Met: Luna Paige, Nick Turner, Jamie Jupiter, Christine 
Truter en Wessel Pretorius Regie: Mareli Pretorius Musiek 
en musiekregie: Luna Paige, Nick Turner en Jamie Jupiter 
Vervaardiger: Iluminar Produksies Moontlik gemaak deur: 
Clemengold Gin
’n Sielsroerende musiekteaterstuk geskoei op die 
liefdesverhouding tussen digteres Ingrid Jonker en 
skrywer Andre P Brink. Met drie uitmuntende musikante 
en liedjieskrywers word Jonker se gedigte en die 
liefdesbriewe wat tussen die twee skrywers gewissel 
is, meesterlik omskep in hoendervleismooi musikale 
verwerkings. Twee gesoute akteurs vertolk die rolle van 
’n jong Ingrid en Andre en bring ’n magiese element 
en vertolking van die geskiedenis wat die twee Suid-
Afrikaanse literêre figure oor ’n twee-jaar periode met 
mekaar gedeel het. SAMA-nominasie vir Beste Afrikaanse 
Kontemporêre Album. 
Elgro Hotelsaal 4 Okt 10:30 5 Okt 20:00 6 Okt 14:00 R130, 
70 min, Musiekteater, OB (S), Afr

Met: Babette Viljoen, Hilandi du Toit, Olga Leonard 
Gedigte: Antjie Krog
Antjie Krog het geen bekendstelling nodig nie. Haar 
digkuns spreek sedert 1970 op verskeie vlakke tot vele 
lesers. Liefde, familieskap, rassekwessies en vrouwees 
is maar enkele temas wat uitstaan in haar oeuvre. 
Hierdie kragtoer bevat toonsettings van haar gedigte, 
toegelig met stem, klavier, trekklavier en ’n kas vol 
kitare.
Roots Intieme Teater 2 Okt 17:00 3 Okt 11:00 4 Okt 
14:00 R120, 60min, Woordkuns, Geen o/13 (T), Afr 

Met: Christian Bester (Bariton) en Andri Grobler(pianis) 
Mens, Natuur en Dier beklemtoon die noue band 
tussen Moeder Natuur en haar bewoners. Die 
kunslied bied die ideale medium om hierdie intieme 
verhouding te beklemtoon. Drie sangsiklusse vir bariton 
en klavier word aangebied: In Histoires Naturelles 
kristalliseer Ravel vyf diere se persoonlikhede deur ’n 
aantreklike samestelling van musiek en teks. Niel van 
der Watt se Boesman-mite-siklus bied begrip oor die 
wonder van die eerste bewoners van Afrika, en O 
Togga! ’n Gogga – lawwe versies vir stout kinders deur 
Albie Louw versinnebeeld die ligter sy van die lewe.
kykNET Konservatorium 6 Okt 10:00 R110, 50 min, 
Klassiek, Gesin, Afr, Frans

Dirigente: Kobus Venter en André Oosthuizen Musiek: 
John Rutter, Karl Jenkins, Franco Prinsloo Vervaardiger: 
Peet Ryke (namens NWU PUK-Kunste) Moontlik 
gemaak deur: NWU PUK-Kunste
Wat sal die Sondagmiddag-konsert by Aardklop 
wees sonder die opwinding van ’n simfonie-orkes en 
koor? Hierdie jaar vereer ons twee legendes in die 
musiekwêreld – Karl Jenkins en John Rutter. Daarmee 
saam, ’n Suid-Afrikaanse première-werk van die jong 
en talentvolle Franco Prinsloo. MUSICA SACRA beloof 
om gehore mee te voer met die gewyde klanke van 
instrumente en sang. Kom maak kennis met musiek uit 
die boonste rakke en sluit Aardklop op ’n ware hoë 
noot af.
Beeld Ouditorium 7 Okt 15:00 R90 75 min, Klassiek, OB, 
Latyn, Eng
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  Pure Coenie

  Radio Kalahari Orkes 

musiek

 Parlotones en Kie

Met: Parlotones, Nasionale Koorakademie en Vriende 
Musiekregie: Niekie van der Walt Vervaardiger: NKA 
produksies
Onmisbaar! ’n Musikale reis deur die bekende 
Parlotones se 20 jaar op die verhoog, vervleg 
met 10 jaar se “choral pop” deur die Nasionale 
Koorakademie. ’n Definitiewe hoogtepunt.
Beeld Ouditorium 6 Okt 20:00 R190/ R175, 75 min, 
Kontemporêr, Gesin, Eng, Afr 

Met: Coenie de 
Villiers en Mauritz 
Lotz
Hierdie is Coenie 
de Villiers vir 
die fynproewer. 
Pragtige Afrikaanse 
musiektekste 
kombineer 
met Coenie se 
eiesoortige klank. 
Die stuk beklemtoon 
waarom hy een 
van die land se 
mees bekende en 
geliefde musikante 
is. Kritici het dit 
beskou as die beste 
musiekvertoning 
van die KKNK 2018. 
Die vertoning bevat 
musiek opgeneem 
vir Coenie se 
nuwe CD, Pure Coenie. Dit is stil en introspektief. 
Kitaarmeester Mauritz Lotz roer sy eie towerkrag by. 
kykNET Konservatorium 2 Okt 16:00 3 Okt 10:00 4 Okt 
13:00  R150, 70 min, Kontemporêr, Gesin, Afr

Met: Ian Roberts, Dan Roberts, Rian Malan en orkes
RKO se musiek strek vanuit ’n diep gewortelde plek, in 
die vorm van Ghoema-, Latynse en Africana-musiek, 
en enigiets anders wat langs die grondpad te vinde 
is. Met akoestiese toerusting amper so oud soos hul 
leuse speel die klanke saam: viool, kitare, dobro, 
mondfluitjie, bas, trekklavier, gazoos en ’n ou Fender 
Telecaster.
Elgro Hotelsaal 6 Okt 20:00, R130, 60 min, Kontemporêr, 
Gesin, Afr 

 No Tenors Allowed! 
Met: Hanli Stapela 
(sopraan), Christian 
Bester (bariton), 
Andri Potgieter 
(pianis)
Kom ervaar 
vanuit die wêreld 
van opera die 
unieke dinamiek 
tussen sopraan 
en bariton. Die 
duette weerspieël 
tragedie, 
stoutigheid, 
verbode liefde, 
jaloesie en haat. 
Geen emosie is 
taboe nie! Gehore kan meesleurende melodieë, 
dramatiese klimakse en onvermydelike tragedies 
te wagte wees. Dit alles sonder ’n tenoor in sig! Die 
program sluit in uittreksels uit Lucia di Lammermoor, La 
Traviata, Les pêcheurs de perles, Don Pasquale, Die 
Zauberflöte, Die lustige Witwe en Thaïs. 
kykNET Konservatorium 5 Okt 16:00  R130, 60 min, 
Klassiek, Gesin, Veeltalig
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  Rooi4 Orrel Duo 

  Snotkop

  Spoke, diewe en digters

  Spanish Fire 

Met: Andrea Kayser-Mitas en Isabelle van Rensburg. 
Musiek: Karl Jenkins, Johann Sebastian Bach, Charles-
Marie Widor, Johann Strauss, Andrew Carter, Coldplay, 
Henk Temmingh, Pyotr Ilyich Tchaikovsky Moontlik 
gemaak deur: Creative Pixels en Potch Eiendomme
Rooi4 verwys na die rooi orrelskoene waarmee 
die twee kunstenaars hulle instrument bespeel. 
Akademiese orrelmusiek sowel as kontemporêre 
verwerkings maak hierdie ’n musiekproduksie vir die 
persoon wat nie so bekend is met orrelmusiek nie 
sowel as die gereelde luisteraar daarvan. 
NG Kerk Miederpark 4, 5 Okt 19:30 R100/R80 
(pensionarisse), 60 min, Klassiek, Gesin, Afr.

’n Kenmerkend energieke vertoning met tong-in-
die-kies partytjielirieke plus van sy hartroerende ouer 
treffers soos “Song vir my Dad” kan verwag word in 
hierdie splinternuwe konsert. Snotkop-treffers van begin 
tot einde, onder andere snitte van sy splinternuwe 
album “Sous”.
Beeld Ouditorium 5 Okt 20:00 R130/R150, 80 min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr

Met: CH2 & Die Montoya Spaanse dansteater 
Spanish Fire beloof om jou mee te voer met polsende 
Spaanse ritmes, nie net deur die virtuose kitaarspel 
van veelbekroonde CH2 nie, maar ook deur die 
ritmiese voete van die Montoya Spaanse dansers. 
Wees gereed om meegesleur te word deur hierdie 
uitverkoop-vertoning wat mense landswyd aan die 
praat het. 
NWU Roots 5, 6 Okt 20:00 R125, 80 min, Kontemporêre 
Musiek en Dans, Gesin

Fotograaf: Hendrina Vos

Met: Bacchus Nel, Die See & Blinkruiter Portret solo 
uitstalling: Ronel Kellerman
’n Spesiale program van musikante uit Pretoria wat 
musikale spookstories oor die toekoms en die verlede 
vertel.
Hulle kom bymekaar om Afrikaans te laat borrel, sing 
en goël soos lanklaas.
Die program bied ook ’n uitstalling van geskilderde 
portrette deur Ronel Kellerman wat ons land se 
bekendste sangerdigters vasvang op doek.
Roots Intiem 5 Okt 19:30 6 Okt 11:00 R120 70 min 
Kontemporêr Geen o/12 Afr
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  Zanta Hofmeyr in VIOOL DIALOOG  
  met Miro Chakaryan 

  Tweespoor - Richard van der 
  Westhuizen en Steffie le Roux

musiek

Met: Richard van der Westhuizen, Steffie le Roux, 
Andrew Roos (klavier), Mariette Galjaard (kitaar), Izelle 
Claassen (viool)
Ons almal laat een of ander tyd êrens ’n spoor. Ons 
trap en laat spore, ontspoor soms en ander kere is 
ons sommer net spoorloos. Richard en Steffie vertel 
met eenvoud en eerlikheid hulle stories en laat ’n 
merkwaardige spoor deur die gehoor op reis te 
neem met hulle ongelooflike musiek en saamwees. 
In hulle kreatiewe samestelling kan uitgesien word na 
liedjies soos: Wag nog ’n bietjie, Hier waar jy hoort, 
Tweemantent, Tussen treine en Dans in die reën. ’n 
Onverwagse mooi weergawe van die Briels se Trein na 
Pretoria sal die gehoor se asem wegslaan.
Roots Intieme Teater 3 Okt 17:00 4 Okt 11:00 5 Okt 17:00 
R120, 80 min, Kontemporêr, OB, Afr 

Met: Zanta Hofmeyr (viool), Miro Chakaryan (viool)
Die befaamde Suid-Afrikaanse en Bulgaarse violiste 
Zanta Hofmeyr en Miro Chakaryan voer ’n opwindende 
program van virtuose vioolduo’s uit. Hulle deel hul 
liefde vir die instrument in ’n musikale dialoog deur 
werke van: Wieniawski, Sarasate, Leclair, Shostakovich 
en Mozkowski. Miro Chakaryan is die konsertmeester 
van die Johannesburgse Filharmoniese Orkes en Zanta 
Hofmeyr is bekend as konsertviolis en viooldosent. 
Gehore kan verseker wees van ’n konsert gelaai met 
musikale vuurwerke, intensiteit en ongebreidelde passie. 
kykNET Konservatorium 2 Okt 13:00 R130/R100 
(pensionarisse), 90 min, Klassiek, Gesin, Afr 

  Touch of Class

Met: Deon van der Merwe en Ruhan du Toit.
“Hoendervleismooi” is die perfekte woord om die 
bekroonde musiekgroep, Touch of Class, se werk op 
te som. Hierdie duo, Ruhan du Toit en Deon van der 
Merwe het besluit om hulle uitsonderlike talent saam 
te span.
Beeld Ouditorium 3 Okt 20:00 R140/ R160, 90min, 
Kontemporêr, Gesin, Afr, Eng
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Word vandag ’n lid van die ATKV 
deur “ATKV” na 44733* te SMS. 
*Standaardtariewe geld.

Die ATKV-Boeke-oase: 
Ons bielie van ’n boekwinkel 

is terug met ’n fees van boeke 
vir alle ouderdomme. Hierdie 
eenstop-boekwinkel is al ’n 

instelling by Aardklop. ’n Heerlike 
boekprogram word ook hier 

aangebied: skrywersgesprekke, 
boekbekendstellings, 

poësievoorlesings, en nog vele 
meer. RSG is ook terug met 

regstreekse uitsendings vir Monitor, 
Spektrum en Naweekaktueel. 

Kom kuier saam in die binnehof-
koffi ewinkel met heerlike koffi e, 

verversings en drankies. Die 
ATKV-Boeke-oase is ’n moet vir 

alle boekliefhebbers. Maak seker jy 
kom maak ’n draai by die 

ATKV-Boeke-oase in Hoffman-
straat, oorkant die feesterrein.

Kortkursus vir 
verhoogbestuurders:

@ NWU Cachetteater;
28 en 29 September;

R475 per persoon.
Navrae: chris.debruyn@nwu.ac.za

Die Produksie-
bestuurskursus:

In samewerking met die SAAFF 
(Feesteforum) en Artema, bied 

Aardklop (met die ondersteuning 
van die ATKV) ’n omvattende 

kursus vir produksiebestuurders in 
die kunste aan. Toonaangewende 
en ervare teatermakers vorm deel 

van die paneel aanbieders. 
@ NWU Cachetteater; 

2 tot 5 Oktober; 8:30 tot 10:30; 
R200 per dag; 

R475 vir volle kursus.
* Besoek www.aardklop.co.za 

vir meer inligting.

Hoekom ondersteun die 
ATKV kunstefeeste?

Die ATKV ondersteun 
kunstefeeste omdat dit ’n 

belangrike platform gee vir 
nuwe, skeppende werk in 

Afrikaans. Deur middel van 
die kunste, leer ons onsself 

en ander beter ken. Die 
kunste bied nie net blote 
vermaak nie – dit verruim, 
bou brûe en breek grense 

af. Feeste maak danksy 
volhoubare programme en 
opleidingsgeleenthede ’n 

impak op die gemeenskappe 
waarbinne dit plaasvind. 

Daarom raak feesgehore oor 
tyd meer divers, en word 

jonger gehore ontwikkel en 
raak hulle betrokke. 

Ontdek ’n nuwe 
wêreld saam met die 

ATKV by Aardklop!


