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  PAKKET 1
Skaam
Met: Roche van Blerk Teks: Erna Jo Regie: Johan van 
der Merwe
“As ek moet erken dat ek skuldig is aan iets, dan is 
daar net een ding: skaamte. Skaam oor elke skop, elke 
vuishou, elke kneusplek wat ek toegesmeer het.”

Droom
Konsep en choreografie deur: Ignatius van Heerden 
Met: Ignatius van Heerden Regie: Lihan Pretorius 
Animasie: Naret Loots. In samewerking met Leftfoot 
Productions
Ons elkeen droom en sien uit na daardie 
onwaarskynlike, maar bereikbare, eendag. Droom nooi 
jou in – net vir ’n oomblik – om te ontsnap daarheen. 

Witvlag
Met: Llewellyn Steenkamp Teks: Nico Scheepers Regie: 
Nico Scheepers
’n Jong hart. ’n Optog deur die are. ’n Kind met sy 
wortels in vandag. Stoei met die onbeantwoordbare, 
en die plek van liefde is die nag.

Aardklop Atrium: 2-6 Okt 15:00, 16:30 en 18:00. 
Komedie, drama, riller, tragikomedie, satire. Multimedia. 
R220, 90 min, geen o/16 (T, S, G, N, V). Afrikaans.

  PAKKET 2
Gra(a)f
Met: Jannes Erasmus Teks: Henque Heymans Regie: 
Henque Heymans
Kort na ’n gru-moord, met die moordwapen steeds in sy 
hand, moet hy besluit of hy die enigste getuie daarvan 
kan laat gaan, of in dieselfde graf moet begrawe as sy 
slagoffer. ’n Riller met deernis.

  PAKKET 3
Lem
Met: Tiaan Slabbert Teks: Celia du Toit Regie: Ben 
Pienaar
Ek wou haar kerf soos biltong tot daar niks oorbly nie.
Toe ek ’n laaitie was, het ek geweet vergifnis, liefde en 
sulke crap is vir mense wat badkamers met warm krane 
het. Dis maklik om goed te wees as jou gat vol seep en 
deodorant is.

Kwas 
Met: Alet Rooy Teks: Braam van der Vyver Regie: Èmil 
Haarhoff
’n Esel, skoon papier, kwasse en verf. Jy is die 
kunstenaar en Esther poseer. Net miskien kry jy meer 
as waarop jy gehoop het. Terwyl jy kuns pleeg, vertel 
Esther jou van haar lyf. Want elke lyf het sy eie storie.

DEURnis een-tot-een teater
DEURnis een-tot-een is ’n opwindende nuwe teaterervaring en ’n eerste 
vir Suid-Afrika: teater tussen een akteur en een gehoorlid op ’n keer. 
Dié unieke en grensverskuiwende een-tot-een produksie speel af binne 
of rondom ’n huis of gebou en het as plekspesifieke teater dus ’n baie 
intieme benadering. As gehoorlid beweeg jy tussen die vertrekke om drie 
saamgegroepeerde stukke te beleef.

DEURnis het die kykNET Blou Fiësta in 2018 ontvang vir innoverende 
teater. Dit is ook benoem as Beste Algehele Aanbieding en Beste Akteur 
(Dewie van der Merwe) by Aardklop 2017; Beste Opkomende Kunstenaar 
(Dewie van der Merwe) by die 2018 kykNET Fiësta-toekennings; en Beste 
Nuutgeskrewe Teks (2017 ATKV-Woordveertjies).

Kaartjies het verlede jaar vinnig uitverkoop, so bespreek dadelik!

Vervaardig deur Theatrerocket.
Moontlik gemaak deur AK21, ondersteun deur NATi.

Skei
Met: Erna Jo Teks: Braam van der Vyver Regie: Tiaan 
Slabbert
Melanie boer in die skeihof. Van haar en Flip se eerste 
raakdrink in ’n dameskroeg tot hul uitkamp-wittebrood 
is daar nou min sprake. Vandag gaan sy hom los, 
maar eers moet sy vertel wat daai aand by die Zillertal 
gebeur het.

Lelik
Met: Johann Smith Teks: Johann Smith Regie: Roche 
van Blerk
Koerantadvertensie: “Wees die laaste mens op aarde 
om die grootste natuurfrats te sien voordat dit vir ewig 
met ’n masker vir die wêreld versteek gaan word. As 
jy dié gelukkige persoon wil wees, stuur ’n brief met ’n 
motivering aan.”

Aardklop Atrium: 2-6 Okt 15:00, 16:30 en 18:00. 
Komedie, drama, riller, tragikomedie, satire. Multimedia. 
R220, 90 min, geen o/16 (T, S, G, N, V). Afrikaans.
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Kleur
Met: Ben Blignaut Teks: Johann Smith Regie: Johann 
Smith
Tannie Trudie het gesê hy’s spesiaal: mense soos hy 
bring kleur in ’n vaal wêreld. Daarom hou hy van inkleur. 
Sy ma verkies ’n grys bestaan en hy moet nou in die 
buitekamer bly. Tot daar iemand opdaag wat dalk net 
soveel van kleur hou.

Aardklop Atrium: 2-6 Okt 15:00, 16:30 en 18:00. 
Komedie, drama, riller, tragikomedie, satire. Multimedia. 
R220, 90 min, geen o/16 (T, S, G, N, V). Afrikaans.

DEURnis 20-voor-2

  PAKKET 4

kop. As sy terugkyk oor haar lewe, kook sy ook van 
binne oor al die spyt en verwyt.

Wieg
Met: Dominique Fourie Teks: Philip Rademeyer Regie: 
Jade Bowers
As die ding slaap, as die duiwel rus en die monster 
nie honger is nie, dan is hy weerloos, so weerloos in sy 
bedjie. Die bedjie wat ek aanhou wieg en wieg en 
wieg terwyl ek bid.

Net
Met: Ben Pienaar Teks: Henque Heymans Regie: 
Henque Heymans
Koop jou sirkuskaartjie nou. Net vanaand: die 
land se beste duo sweefstokartieste herhaal die 
skouspelagtigste toertjie van die eeu. Twintig meter in 
die lug, sonder ’n net.

Aardklop Atrium: 2-6 Okt 15:00, 16:30 en 18:00. 
Komedie, drama, riller, tragikomedie, satire. Multimedia. 
R220, 90 min, Geen o/16 (T, S, G, N, V). Afrikaans.

DEURnis 20-voor-2 is die uitbreiding van die een-tot-een 
ervaring: teater tussen 20 gehoorlede en twee akteurs. 
Dit is egter allesbehalwe tradisionele teater, daarom 
ideaal vir dié gehoorlid wat graag meer wil waag. Plek-
spesifieke teater waar die gehoor strategies in ’n vertrek 
geplaas word. Gehoorlede sal byvoorbeeld aansit om 
’n gedekte etenstafel terwyl twee akteurs tussen hulle 
optree. Verskeie teaterstyle word gebruik (onder meer 

absurde teater, installasieteater, ens) en dit beloof om 
grense te verskuif. 

Vir een kaartjie beleef die gehoorlid twee stukke van 45 
minute elk, met ’n pouse tussen die twee.

Moontlik gemaak deur AK21, ondersteun deur NATi.    

  PAKKET A 
Vier 
Met: Berdene Burger en Jacques Adriaanse Teks en 
regie: Johann Smith Vervaardiger: Theatrerocket
Vandag is ’n dag van feesvier. Daar is ’n huwelik wat 
herdenk moet word. Die familie is vir die eerste keer in 
jare weer bymekaar. En die verlore seun (en dogter) 
het as’t ware teruggekeer. Maar vandag is dalk ook 
die dag waarop die heilige olifant in die kamer geslag 
moet word.

Droog
Met: André Lotter en Drikus Volschenk Teks: Braam 
van der Vyver Regie: Lihan Pretorius Vervaardiger: 
Theatrerocket  
Vir Vincent en Hendri is dit net nog ’n dag by die werk, 
en gewoonlik maar taamlik saai. Waterkwotas is ’n 
werklikheid en Dag Zero het aangebreek. Hoewel die 
kwik tussen Vincent en Hendri styg, is die watervlak 
aan’t daal. Dit is olie op die vuur – sonder enige 
water. ’n Satiriese en komiese blik op water, die tekort 
daaraan, korrupsie op voetsoolvlak, en wat jy sal doen 
vir jou druppel of twee. ’n Satire. 

Aardklop Atrium A 2-6 Okt 11:00 R220, 90 min, Geen 
o/16 (T, D, V), Afr 

  PAKKET B 

BA(R)rok 
Met: Michelle Botha en Èmil Haarhoff Teks: Henque 
Heymans Regie: Johan van der Merwe en Marié-
Heleen Coetzee Kostuumontwerp: Leonard de Villiers
Daar is opwinding in die lug: die Sprankelende 
Nagtegaal gee vanaand haar laaste uitvoering. Jy 
word hartlik uitgenooi om die gebeure van agter die 
gordyne te beleef, as deel van haar private gevolg. 
Ontmoet die diva wat die “bar” terugsit in Barok. 
Absurde teater.

Rouer
Met: Dewald van der Merwe en Bertha le Roux Teks: 
Henque Heymans Regie: Esther Rossouw
As ’n slagoffer van mensehandel moes Jantjie oornag 
leer dat seks nie net is om jou klere uit te trek en te 
soen nie. “Vir sekere dinge moet jy nie te lank wag om 
voor jammer te sê nie, en vir ander dinge durf jy nooit 
probeer nie.”

Aardkop Atrium B. 2-6 Okt 20:00, R220, 90 min, Geen 
o/18 (T,S,G,D,N,V) Afr

Spyt 
Met: Marintha Labuschagne Teks: Flip Schutte Regie: 
Rudi Sadler
Soos die potte op die stoof, prut en borrel daar dinge 
in Else se gemoed. Die laaste tyd raas die spoke in haar 



kom fees jóú plek vol10

toneel

Bloed en Bodem

Met: De Klerk Oelofse, Richard September en Gertjie 
Besselsen Teks: Sjaka Septembir Regie en Tegniese 
regisseur: Gideon Lombard. Musiek & musiekregie: Gertjie 
Besselsen. Vervaardiger: US Woordfees & Swart Septembir
Wie het Kobus vermoor? Wie in die skaduwêreld van 
Milnerton kon dit gedoen het? Bal-Oog en Brommel stel 
ondersoek in. Boltjie, Bal-Oog se hond, kry snuf in die 
neus en meteens bevind ons twee speurders hulself in 
’n skreeusnaakse en opwindende avontuur. Kort voor 
lank raak hulle verstrengel in ’n onderwêreld bevolk met 
bedenklike karakters. Om sake verder te kompliseer is Bal-
Oog dolverlief op Anja, die vermoorde Kobus se meisie. 
ATKV Boys High 2 Okt 16:30 3 Okt 13:30 4 Okt 20:00 5 Okt 
10:00 6 Okt 16:30 R130, 65 min, Komedie, Geen o/13 (T), 
Afr & AfriKaaps

  Drie susters

Met: Anna-Mart van 
der Merwe, Schalk 
Bezuidenhout, Emma 
Kotzé, Devonecia 
Swartz, Wessel 
Pretorius en Bibi 
Slippers Teks en 
verwerkings: Bibi 
Slippers, Wessel 
Pretorius Regie: 
Wessel Pretorius 
Aardklop-speelvak 
moontlik gemaak 
deur: KunsStig. 
Vervaardiger: US 
Woordfees. ’n 
NATi/ Feesteforum-
produksie.
’n Veelsydige 
ensemble blaas 
lewe in die gedigte 
van Bibi Slippers 
se veelbekroonde 
digbundel 

Bal-oog & Brommel - Moord in 
Ixiastraat

Fotograaf: Sven Kristian

Regie: Tara Notcutt Met: Lizz Meiring, Nicole Holm, Margit 
Meyer-Rödenbeck Teks: Louis Pretorius Klankbaan: 
Gideon Lombard Verhoogbestuur: Jeanne Steenkamp 
Vervaardiger: Arena Produksiehuis & Innibos Kunstefees 
Ondersteun deur: KWV, Hiemstra Trust, Sarie, Clemengold, 
Vision Insurance, Hannon
Christine, Anel en Bianca se vlug na Thailand is vertraag. 
Dis Christine se 50ste verjaarsdag – haar tweelingsusters 
se geskenk aan haar. ’n Bord soesji sou net so goed 
gewees het. Hulle weet mos sy is bang vir vlieg. Terwyl die 
susters die tyd verwyl met kaarte, boeke, cappuccino’s 
en vlymskerp tonge, word lewenskeuses bevraagteken en 
ou koeie opgegrawe. So hier sit hulle nou. Sal hulle ooit 
daar kom? Of is almal net te vlugvoos? Drie susters is ’n 
“dramedy” geskryf deur Louis Pretorius van Die Boekklub-
faam.
Totius Saal 2 Okt 17:00 3 Okt 14:00 4 Okt 20:00 5 Okt 19:00 
R140, 80 min, Drama, OB, Afr

Fotostaatmasjien. Kabaret, revue, satire, beweging, 
poësie en Taylor Swift word saamgeklits om ’n geheel te 
skep wat vir elke gehoorlid iets anders mag nalaat. Ouer 
gehore sal hulself verlekker in Slippers se heerlike poësie, 
terwyl jonger generasies hulle leefwêreld sal herken in die 
verwysings en ironiese toonaard van Bibi se werk.
Banketsaal 2,3 Okt 15:00 4 Okt 20:00 5 Okt 10:00 6 Okt 
20:00 R135, 75 min, Woordkuns, Geen 0/14 (T,D,V), Afr

  Fotostaatmasjien
Teks: Marina Albertyn 
Regie: Marthinus Basson 
Produksiebestuur: Chris 
Pienaar Vervaardiger: 
Aardklop. Moontlik 
gemaak deur: AK21
Jana kom besoek haar 
pa en oom op die 
familieplaas. Die plaas 
gaan agteruit, en haar 
pa sit deesdae meer 
op die kroegstoel as die 
kerkbank. Een nag laat 
hy in dronkenskap die hek 
oop… Die enigste ander 
een wat toegang tot die 
huis het is Sibongile. ’n 
Bitter relevante verhaal 
oor grense, grond en familie; oor plaasaanvalle en die 
desperate nalatenskap van Afrikanermans wat nooit 
kon heel nadat hulle aan die “verkeerde” kant van die 
apartheidstryd geveg het nie. Die bekroonde Melk en 
Vleis-span bring hierdie eg Suid-Afrikaanse verhaal op die 
planke.
Banketsaal, 2 Okt 20:00, 3 Okt 10:00, 4 Okt 15:00, 5 Okt 
17:30, 6 Okt 10:00 R135 80min, Drama, OB, Afr

Fotograaf: Robert Hamblin



kom fees jóú plek vol 11

  Harry & Jackie: Tussen die bokse

  Hierdie lewe

  Huishou 

  Klippe Wat Val 

Fotograaf: Jeremeo Le Cordeur

Fotograaf: Nardus Engelbrecht

Met: Christel van den Bergh en Markus Haywood Teks en 
Regie: Christo Davids Vervaardiger: Adette Bos
Dis die dag waarop die Carstens moet trek. Iets is nie pluis 
nie. ’n Nuwe huis beteken mos ’n nuwe begin dink Harry, 
maar sewe jaar hou baie in. Die verhuisingsmaatskappy 
kom oor ’n uur en skielik wil Jackie skei. Jy trou mos 
for better or worse – tot die dood ons skei. ’n Boks vol 
foto’s val om en so word ons op ŉ reis deur hulle lewe 
saam geneem. Hoe pak ’n mens jou lewe in ’n boks en 
beweeg aan? 
ATKV C6 POK 2 Okt 09:30 3 Okt 19:00 4 Okt 13:30 5 Okt 
20:00 6 Okt 14:00 R120, 70 min, Drama, Geen o/13 (T), Afr

Met: Antoinette Kellermann Klankbaan: Braam du 
Toit Verhoogbestuur: Danielle Louw Regie: Wolf Britz 
Vervaardiger: US Woordfees Aardklop-speelvak moontlik 
gemaak deur: KunsStig. ’n NATi/ Feesteforum-produksie.
Die nabetragting van ’n onvervulde lewe: ’n Ou vrou 
sterf in ’n eindelose nag. Hoe is dit moontlik om soveel 
herinneringe te hê, soveel om te onthou? Al wat jy kan 
doen, is om te wag, die donkerte in te beur. Dié produksie 
bring gepas hulde aan ’n groot skrywer. Na die roman 
van Karel Schoeman.
kykNET Gimmies 2 Okt 13:00 3 Okt 16:00 4 Okt 20:00 5 Okt 
20:00 6 Okt 20:00 R135 60 min Drama Gesin Afr

Met: Cintaine Schutte en Nadia Valvekens Teks: Philip 
Rademeyer Regie: Nico Scheepers Verhoogbestuurder: 
Lara Hattingh Vervaardiger: Cintaine Schutte in opdrag 
van Aardklop Moontlik gemaak deur: KunsStig
Twee wit vroue wil ’n  swart kind aanneem. Die jonger 
vrou (’n  swerwer wat jare tevore haar plattelandse 
tuisdorp verlaat het)  se ouers emigreer, en dít veroorsaak 
’n  identiteitskrisis en ’n  soeke na haar wortels en 
Afrikaner-erfenis. Die ouer vrou, ’n  selfverklaarde 
progressiewe vrou, wil sorgvuldig en noukeurig ’n  huis 
opbou en vol maak. Maar wat beteken dit as die jonger 
vrou nie daar tuis voel nie?
ATKV C6 POK 2 Okt 14:30 3 Okt 13:30 4 Okt 10h00, 5 Okt 
10:00 6 Okt 18:00 R130, 80 min, Drama, Geen o/16 (T), Afr

Met: Wilhelm van der Walt, Dean John Smith, 
Gideon Lombard Teks en Regie: Philip Rademeyer 
Verhoogbestuur: Andi Colombo Ontwerp: Studio J Musiek: 
Gideon Lombard Vervaardiger: US Woordfees 
Op ’n afgeleë plaas kruip ’n man, Kannetjie, in ’n 
hondehok weg. Die stapels klippe om hom is dié wat 
weg is – party onlangs, ander lankal. Sy eertydse 
boesemvriend, Abrie, keer na amper twintig jaar terug 
na die plaas. Kannetjie se bedlêende ma roep van binne 
die huis na hom. Abrie se ma is lankal dood. Die een ster 
na die ander verskiet soos die twee hulle verlede oprakel. 
Woordtrofee vir die Beste Woordfees Debuutproduksie 
2018.
ATKV Boys High 2 Okt 13:30 3 Okt 16:30 4 Okt 13:30 5 Okt 
20:00 6 Okt 10:00 R130, 85 min, Drama, Geen o/16 (T,G), 
Afr
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  My Seuns 

  Lykskou   My mense is die kluts kwyt
Met: De Klerk Oelofse, 
Roeline Daneel en Ludwig 
Binge Teks: Ludwig Binge 
Regie: Wessel Pretorius
Gebaseer op die skets-
komedietradisie van 
Monty Python en die 
komiese eenbedrywe 
van Christopher Durang. 
Hierdie stuk kyk met ’n 
satiriese oog na Afrika-
ners in hul gemaksone, 
lewer kommentaar op 
geslagsgelykheid, homo-
fobie en magsmisbruik. ’n 
Lewensmoeë, deeltydse 
geskiedenisonderwyser 
gee sý weergawe van 
wêreldgebeure met dras-
tiese gevolge, terwyl Lady 
Rugga haar manlike kol-
legas touwys maak. ’n Blou Bul-braai in Pretoria neem ’n 
onverwagse wending terwyl Louise en Peter op hul eerste 
Tinder-afspraak ontdek die liefde is bipolêr.
ATKV C6 POK 2 Okt 20:00 3 Okt 10:00 4 Okt 16:30 5 Okt 
13:30 6 Okt 10:00 R110, 75 min, Komedie, Geen 0/14 (T), 
Afr

  Met Ander Woorde

Met: Bouwer Bosch en 
Je-ani Swiegelaar Teks: 
Wessel Pretorius Regie: 
Neels Clasen
Broer en suster, Orph 
en Dizzy, is erfgename 
van ’n begrafnis-
onderneming. Dizzy 
raak bewus van haar 
gawe om met dooies 
te kommunikeer. Hulle 
reis van dorpie na 
dorpie en bied hul 
dienste as kosmetiese 
kunstenaars vir 
lyke aan. By een 
dorpie, waar die 
hele krieketspan in ’n 
busongeluk omgekom 
het, raak hulle in ’n 
raaisel verstrengel 
en alles is nie soos dit 
voorkom nie.
Totius Saal 2 Okt 10:30, 3 Okt 20:00, 4 Okt 17:00, 5 Okt 
10:30, R135, 65min, Komedie, OB, Afr

Met: Lizz Meiring Teks & Regie: Lizz Meiring Stelontwerp: 
Fanus van Deventer Tegniese regisseur en 
verhoogbestuurder: Yvette Hanekom
Hierdie is ’n slim-snaakse, energieke eenvrouvertoning. 
Die aweregse, eiesoortige Lizz deel’n versameling 
sketse, stories en vertellings uit haar eie pen. Met 
haar buitengewone liefde vir woorde en vlymskerp 
woordspelings balanseer sy komedie, ironie, satire en 
patos haarfyn op ’n mespunt. Lizz is ’n teater- en televisie-
ikoon wat Suid-Afrikaanse gehore reeds vier-en-dertig jaar 
vermaak. Met ander woorde is Lizz op haar skitterende 
beste! Dis ongetwyfeld topklas teatervermaak wat nie 
misgeloop mag word nie.
ATKV Boys High 2 Okt 10:00 3 Okt 20:00 4 Okt 10:00 6 Okt 
20:00 R120, 70 min, Tragikomedie, Geen o/14, Afr

Met: Sandra Prinsloo, André Odendaal, Sandi Schultz, 
Edwin van der Walt, Donovan Pietersen en Buhle Ngaba 
Teks en Regie: Christo Davids Vervaardiger: Aardklop. ’n 
NATi/ Feesteforum-produksie
Ouma se verjaarsdagpartytjie stuur heel moontlik op 
’n familie-oorlog af. Pa wag om te hoor of hy as regter 
aangestel word. Maar gaan die huidige bedeling hom 
oorsien? Die seuns sit duidelik nie langs dieselfde vuur 
nie; miskien is albei verlief op dieselfde meisie, of dalk 
lê hulle verskille veel dieper. En wat presies het destyds 
tydens die bevrydingstryd gebeur – weet Ma meer as 
wat sy voorgee – en by wie lê haar lojaliteit? ’n Eg Suid-
Afrikaanse verhaal, met al die kompleksiteite van vandag: 
die familiedramas, verwyte en onopgeloste vrae. 
Geïnspireer deur Arthur Miller se All my sons. 
Banketsaal 2 Okt 10:00 3 Okt 20:00 4 Okt 10:00 5 Okt 13:30 
6 Okt 15:00 R140, 90min, Drama, Geen o/12 (I), Afr 

Fotograaf: Robert Hamblin
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Met: Schalk 
Bezuidenhout 
Schalk 
Bezuidenhout, die 
krulkopkomediant 
met sy 
kenmerkende 
truitjies en skerp 
tong, is die mees 
opwindende 
nuwe stem in 
Suid-Afrikaanse 
stand-up. Vanjaar 
keer Schalk terug 
na Potchefstroom 
met ’n nuwe 
vertoning, 
Snorseun. 
Feesgangers kan 
uitsien na die snorseun op sy beste, met nuwe materiaal, 
vlymskerp waarnemings en sosiale kommentaar oor 
die lewe en die land waarin ons leef. Snorseun sal baie 
reaksies by jou uitlok, waarvan lag sommer lag-lag die 
sterkste sal wees. 
Totius Saal 2 Okt 20:00 4 Okt 14:00, R120 / R80 (studente), 
80 min, Skerpskerts, Geen o/14 (T), Afr

  Operasie HOLM
Met: Marion Holm 
Regie en Ontwerp: 
Chris Vorster
Marion Holm en 
Chris Vorster het nog 
’n jaar oorleef en 
deel dankbaar en 
plesierig die lesse, 
lawwighede en ander 
absurditeite wat die 
jaar meegebring het. 
Holm kan steeds nie 
ander akteurs bekostig 
nie, so sy vertolk 
alweer al die rolle self. 
Indien jy graag iets 
ontstellend ernstig wil 
sien, is hierdie nie die 
vertoning vir jou nie. 
Maar as jy wil glimlag 
en ’n bietjie wil dink – 
kom kyk gerus!
Totius Saal 2 Okt 14:00 
3 Okt 17:00 4 Okt 10:30 
5 Okt 14:00 R125, 70 min, Komedie, Gesin, Afr

  Schalk Bezuidenhout - Snorseun  My Vrou se Man se Mannetjie 

  Soebatsfontein 

Met: Cobus Venter, Edrien Erasmus, Johan Joubert, 
Paul Lückhoff, Rowlen von Gericke en Tessa DentoK 
Teks: Ray Cooney (vertaal deur Frans Swart) Regie en 
vervaardiger: Frans Swart Tegniese regisseur: Shaun van 
Eck Verhoogbestuur: Gustav van Rooyen Ondersteun 
deur: RSG, Sounds Good en Stuttaford Van Lines
Klugkoning Frans Swart se Afrikaanse vertaling van Wife 
Begins at Fourty, in Afrikaans as My Vrou se Man se 
Mannetjie. In My Vrou se Man se Mannetjie ontmoet ons 
vir Isak wat glo dat hy ’n gelukkige huwelik het, maar 
verpletter word wanner Linda, sy vrou van 18 jaar, sê dat 
sy hom gaan verlaat. Op grond van raad van hulle seun, 
Isak se bejaarde pa, sy beste vriend, en ook ’n  bietjie 
hulp van die drankkabinet, neem Isak ’n waaghalsige 
besluit om sy huwelik te vernuwe! 
Beeld Ouditorium 3 Okt 16:30 4 Okt 09:30 5 Okt 15:00 6 
Okt 14:30, R140, 135 min (15 min pouse), Klug, OB o/13 (I), 
Afr

Met: Sandra Prinsloo en Franci Swanepoel Teks: 
Annemarie van der Walt Regie en stelontwerp: Philip 
Rademeyer Tegniese regisseur: Philip Rademeyer en Lize 
van Rooyen Vervaardiger: GZ Productions in opdrag van 
Innibos
Wat is die band wat vriendinne met mekaar smee wat 
alle aanslae kan oorleef? Hoe broos en taai is daardie 
verbintenis en wat is elkeen bereid om op te offer vir die 
ander een? Katrien en Emma is vriendinne deur dik en 
dun en reis deur die afgeleë binneland. Die agterpaaie 
bring gedeelde herinneringe mee, maar skud ook 
mettertyd ’n fyn versluierde venyn los. Wanneer die 
deurslot van ’n afgeleefde hotelkamer op Soebatsfontein 
breek en hulle binne vasgekeer is, kom dinge wat deur 
die jare ongesê gebly het, ter sprake en moet albei aan 
mekaar erken: “Dít het jy nie van my geweet nie.” 
kykNET Gimmies 2 Okt 16:30 3 Okt 13:00 4 Okt 13:30 5 Okt 
09:30 6 Okt 20:00 R140, 75min, Drama, Geen o/14 (T) Afr

Fotograaf: Robert Hamblin
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  Toutjies en Ferreira

  Uit die Bloute 

  Wildeals 

toneel

  Swerfgoed

Fotograaf: Robert Hamblin

Met: Frank Opperman, 
Joanie Combrink, Antoinette 
Kellermann en ander 
Teks: Saartjie Botha Regie: 
Wolf Britz en Nicole Holm 
Stelontwerp: Wolf Britz 
Tegniese regisseur: Brechmari 
van Wyk Verhoogbestuur: 
Jeanne Steenkamp. 
Vervaardiger: US Woordfees
Al ooit gewonder wat 
gebeur op die verhoog in 
die uur voor ’n vertoning by 
’n kunstefees begin? Die 
antwoord is ongelóóflik baie. 
Kom benut ’n seldsame kans 
om hierdie gekke, snaakse, 
spanningsvolle uur met akteurs en tegnici te beleef. Jy 
gaan lag en dan gaan jy minder lag in dié produksie 
wat as komedie wegspring en by knop in die keel eindig. 
As jou kinders emigreer is die vooruitsig van Skype op ’n 
Sondag met kleinkinders wat Engels praat, ’n skrale troos. 
Spesiaal vir diesulkes en ander wat sit met ’n gat in die 
hart; ook vir feesfoendies, en almal wat nog nooit agter 
die skerms in ’n teater was nie. 
Beeld Ouditorium 3 Okt 11:00 4 Okt 13:30 5 Okt 10:00 6 
Okt 10:00 120 min R130 Komedie en Drama Geen o/14 (T), 
Afr

Met: Anna-Mart van der Merwe, Nicole Holm, Richard 
September en Andrew Laubscher Teks: Bauke Snyman 
Regie: Tinarie van Wyk Loots. Ontwerp: Jemma Kahn. 
Produksie- en verhoogbestuurder: Michael Garbett. 
Vervaardiger: ’n Ko-produksie tussen NATi, die Baxter-
teatersentrum, Kunste Onbeperk en die US Woordfees 
Aardklop-speelvak moontlik gemaak deur: KunsStig
Op ’n plek in die nabye toekoms is water die duurste 
hulpbron en daar sal selfs moord gepleeg word om dit 
te bekom. By Motel Stillewater êrens op ’n godverlate 
vlakte is daar ’n oerskat opgesluit. Daar woon ’n vreemde 
spulletjie hier, en niemand gaan met hulle mors nie. 
Die stuk lewer ’n distopiese blik op erfenis en opoffering 
wat herinner aan Griekse tragedie, maar in die tragiese 
skuil daar dikwels ook die komiese. Die produksie is met 
drie KKNK Kanna-pryse vereer vir beste nuutgeskrewe 
debuutteks,  beste manlike en vroulike byspelers.
kykNET GImmies 2 Okt 09:30 3 Okt 20:00 4 Okt 09:30 
5,6 Okt 16:00 R135 90 min, Tragikomedie, Geen o/16 
(G,S,V,D,T), Afr

Met: Paul du Toit, Jenna Dunster, Lizanne Barnard, Leon 
Ecroignard, Jahn Beukes, Pyjama Shark Oorspronklike 
teks: Eugéne Marais (verwerk deur Ilse van Hemert) Regie: 
Henriëtta Gryffenberg Musiekregie: Lizanne Barnard 
Vervaardiger: Konterdans Konserte vir Innibos. ’n NATi/ 
Feesteforum-produksie
Eugène Marais is ’n meesterlike storieverteller en die 
verhale en tydlose gedigte wat in hierdie produksie op 
die verhoog lewe kry, boei die gehoor van die heel 
eerste woord af. Uit die bloute is die herlewing van die 
1996-lokettreffer en in hierdie produksie word klank en 
woord op unieke wyse op die verhoog verweef. Paul du 
Toit en Jenna Dunster vertolk die hoofrolle. Die klassieke 
Lied van die Reën word in storierymvorm vertel. Die 
tweede storie is die boeiende Salas Y Gomez, wat handel 
oor ’n jong man wat maande lank op ’n rotslys vasgekeer 
is. Hierdie is ’n onmisbare ervaring en iets wat gehore lank 
sal onthou.  
kykNET Gimmies 2 Okt 20:00 3 Okt 09:30 4 Okt 16:30 5 Okt 
13:00 6 Okt 09:30 R140, 85 min, Musiekteater, Gesin, Afr

Met: Wilson Dunster en Elize Cawood Teks: Wessel Pretorius 
Regie: Gerrit Schoonhoven
Hilde Kraus is ’n legendariese skrywer wat sukkel om haar 
finale roman te voltooi, jare na haar laaste poging. Sy 
wroeg deur die kronkelpaaie van haar geheue om sin te 
maak van die goed en die sleg om dit einde ten laaste 
in haar boek neer te skryf. Haar muse het saam met haar 
oud geword en sluit vir ’n laaste keer by haar aan om 
die feite van die fiksie te skei. Wildeals is ’n toneelstuk oor 
herinnering, verromantisering, die koue waarheid, die 
kreatiewe proses en die liefde.
ATKV Boys High 2 Okt 20:00 3 Okt 10:00 4 Okt 16:30 5 Okt 
13:30 6 Okt 13:30 R135, 60 min, Drama, OB, Afr, Eng



kom fees jóú plek vol 15



kom fees jóú plek vol16

kinderteater

  Die Laaste Mango

  Gretha Pers 

   Loeloe se liewe, lawwe, loskop 
  Ouma!

Met: Marissa Claasen, Phillru van Achterbergh, Jean-
Pierre Besselaar, Pieter Erasmus Teks: Marissa Claasen 
en Phillru van Achterbergh Regie en kostuumontwerp: 
Rudolph Basson Ondersteun deur: Ford Alberton
Daar is net een mango oor in Rankplantland. Die 
vraatsugtige koningin Moira wil alles vir haarself hê. 
Makker en Mango word gestuur om al die kos en water 
te steel. Daar leer die twee waardevolle lesse oor 
herwinning, waterbesparing, en dat ons almal, groot 
en klein, moet leer om Moeder Aarde op te pas en om 
voedsel te kweek en te deel. Sal die twee trolle, Makker 
en Mango, vir Moira kan stop? Of sal Rankplantland 
vergaan tot niks?
NWU Roots 4 Okt 11:00 5 Okt 09:00 6 Okt 11:00, R70, 50 
min, Kinderteater, Gesin, Afr

Met: David Brink
Gretha Pers vermaak oud en jonk al langer as 14 jaar 
met haar unieke vertonings. Gretha is mal oor familie, 
vriende en om die lewe te geniet. Sy kan dans en sing, 
want Gretha is ’n lêkke ding. Sy sê wat sy wil en maak 
’n verskil. Kom wees pers en positief saam met Gretha 
by vanjaar se fees!
NWU Roots 2 Okt 09:00 2 Okt 11:00 3 Okt 09:00 R70, 40 
min, Kinderteater, Gesin, Afr

Met: Stella Nortier, Oswald Kotze, Ilne Fourie Teks: Ilne 
Fourie Regie: JP du Plessis
Ouma Dot is nie sommer enige ouma nie. Sy drink tee 
soos die Koningin van Engeland met haar pinkie styf 
in die lug en sy is baie lief vir haar enigste kleindogter 
Loeloe. Vinnig leer Loeloe saam met haar maatjie 
Jorsie wat jy alles met verbeelding kan doen, en met 
die hulp van Ouma Dot is daar avonture vol seerowers 
soos Bloubaard Bottelbeen. Maar sal Loeloe en Jorsie 
kan keer dat Riemkiem hulle met sy griepgeweer siek 
spuit? 
NWU Roots 3 Okt 11:00 4 Okt 09:00 5 Okt 11:00 6 Okt 
09:00  R70, 45 min, Kinderteater, Gesin, Afr


