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SKRYWERSFEES  DAGPROGRAM

VRYDAG 1 MAART
10:30 MT Steyn se briewe ATKV Boektent

12:00 Provence retoer ATKV Boektent

12:00 Jansen oor opvoeding US Biblioteek Ouditorium

14:00 Bloedbande met Verwoerd ATKV Boektent

15:30 1Recce ATKV Boektent

SATERDAG 2 MAART
09:00 Tweespoor en 'n skerfi e glas   Adam Small Seminaarkamer

12:00 Valse vriende ATKV Boektent

14:00 Deon Meyer: Prooi ATKV Boektent

14:00 Van ver en hier Adam Small Seminaarkamer

15:30 Waar bendes regeer ATKV Boektent

17:00 Rebellie en verset ATKV Boektent

MAANDAG 4 MAART
09:00 Die Kriegler-gesprek ATKV Boektent

10:00 Is God nog relevant? Drostdy Teater

10:30 Geraamtes van 'n ou regime   ATKV Boektent

11:00 There Goes Teacher Adam Small Seminaarkamer

11:30 The Last Hurrah Drostdy Teater

12:00 Rainbow Nation - By Car ATKV Boektent

14:00 Pepe Marais: Growing Greatness Drostdy Teater

14:00 Kick-Ass Heroines ATKV Boektent

15:30 Amore Bekker: Toe-val-lig ATKV Boektent

15:30 Engel in my koskas Drostdy Teater

15:30 Maya Fowler: Tebatso gaan see toe Adam Small Seminaarkamer

17:00 Die braambos bly brand ATKV Boektent

18:45 Boekklub: Deon en Yrsa van Ysland ATKV Boektent

DINSDAG 5 MAART
09:00 Poacher ATKV Boektent

10:00 “Papboek” vir 'n verraaier Drostdy Teater

10:30 Steinhoff 's Shadow ATKV Boektent

11:30 Afrikaans se Afrika-komvandaan  Drostdy Teater

12:00 Humor teen die pyn ATKV Boektent

14:00 The Coroner's Wife Adam Small Seminaarkamer

14:00 Theo Kemp: Strafjaart Drostdy Teater

15:30 Stamina vir 'n speurreeks ATKV Boektent

15:30 Min Shaw: Die sprokie Drostdy Teater

15:30 Slimfone koop nie geluk nie Adam Small Seminaarkamer

17:00 Opstokers en fopdossers Adam Small Seminaarkamer

17:00 Die rol van verbeelding ATKV Boektent 

18:45 Boekklub: Ingrid met Zakes Mda ATKV Boektent

WOENSDAG 6 MAART
09:00 Pieter van Zyl: Gert & Joey ATKV Boektent

10:00 Die oorkantste oewer Drostdy Teater



WOENSDAG 6 MAART
10:30 Ton Vosloo: Oor grense ATKV Boektent

11:30 Soos 'n koeipaal Drostdy Teater

12:00 Our Love Letters ATKV Boektent

12:00 Rita Gilfillan Adam Small Seminaarkamer

14:00 Crime in Heels Drostdy Teater

14:00 Nuwe bloed Adam Small Seminaarkamer

15:30 Jeanette Ferreira: Bloedlelie ATKV Boektent

15:30 Vladislavić en Kalmer Drostdy Teater

17:00 “The Boss” word 70 Drostdy Teater

17:00 Die verevrou ATKV Boektent

19:00 Skrywerslangtafel by De Volkskombuis De Volkskombuis Restaurant

DONDERDAG 7 MAART
09:00 Albert Blake & Hermann Giliomee ATKV Boektent

10:30 The Karoo's Carol Campbell ATKV Boektent

11:30 Johan Heyns – 25 jaar later Drostdy Teater

12:00 Murray se rubrieke Adam Small Seminaarkamer

12:00 Hans Pienaar: Die generaal ATKV Boektent

14:00 Zapiro captures Zuma Drostdy Teater

14:00 Kinnes, Melk en vleis Adam Small Seminaarkamer

15:30 John Hunt's 60s Hillbrow Drostdy Teater

15:30 Erns se koshuisstories ATKV Boektent

17:00 Witboy in Berlyn ATKV Boektent

18:45 Boekklub: Antjie en Adriaan van Dis ATKV Boektent

VRYDAG 8 MAART
09:00 Sophia Kapp: Kantelpunt ATKV Boektent

10:00 Killing Karoline Drostdy Teater

10:30 Susan Coetzer: Selma & Louise ATKV Boektent

11:30 Jaco Wolmarans: Bos Drostdy Teater

12:00 Die vertes in ATKV Boektent

14:00 Ek wou nog sê Drostdy Teater

14:00 Karaktermoord Adam Small Seminaarkamer

15:30 Doodmenslik Drostdy Teater

15:30 Die tronkgesprekke ATKV Boektent

15:30 Daggaboer en Pamina Adam Small Seminaarkamer

17:00 20/20 – Met 'n kelkie! Drostdy Teater

18:45 Boekklub: Martie met Joanna Trollope ATKV Boektent

SATERDAG 9 MAART
09:00 Gaan die NG Kerk onder? ATKV Boektent

11:00 As sy weer kom Adam Small Seminaarkamer

12:00 Frank Rautenbach: The Vagabond ATKV Boektent

12:30 Stof en dr*lle Adam Small Seminaarkamer

14:00 Hot noot* ATKV Boektent

17:00 Digtersparadys ATKV Boektent

SONDAG 10 MAART
15:00 KACF-Gedigtefees 2019 Amazink



49

SkrywerSfeeS

niefikSie

afrikaanS Se afrika-
komvandaan 

Met: Theresa Biberauer, Karin Brynard en 
Willa Boezak

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Waar het Afrikaans begin? Wie het 
eerste Afrikaans gepraat? Hoe het die 
Khoi en Portugese met mekaar handel 
gedryf? Watter rol het slawe gespeel 
in die ontstaan van Afrikaans, die 
Kalahari, die townships? Christo van 
Rensburg se Van Afrikaans gepraat 
ondersoek hierdie vrae. Willa Boezak, ’n 
plaaslike taalaktivis, Theresa Biberauer, 
’n taalkundige aan die universiteit van 
Cambridge en Karin Brynard, wie se 
misdaadroman Tuisland/Homeland in die 
Kalahari afspeel, gesels met Adri Breed.

5 maart 11:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur              a   

alBert Blake en Her-
mann giliomee
Met: Fransjohan Pretorius 

Aangebied deur NB-Uitgewers

Militante Afrikaners het gedurende die 
Ossewabrandwagjare ’n terreurveldtog 
gevoer, met sabotasiedade, spioenasie-
intriges, opspraakwekkende 
hoogverraadsake en gewaagde 
ontsnappingspogings wat Suid-Afrika 
in die 1940’s bitter naby aan ’n afgrond 
van anargie gebring het. In Wit terroriste 
probeer Albert Blake in die koppe 
klim van dié groep, terwyl Hermann 
Giliomee met die wye blik van The Rise 
and Demise of The Afrikaner konteks 
gee aan dié ongemaklike deel van 
die Afrikanergeskiedenis. Fransjohan 
Pretorius lei die gesprek.

7 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              a   

amore Bekker:  
toe-val-lig

Met: Izak du Plessis 

Aangebied deur NB-Uitgewers

Amore Bekker van RSG se keuse van 
die 100 beste, soms ongelooflike ware 
stories van toeval, soos uitgesaai in 
haar middagprogram, Tjailatyd, is ’n 
spanpoging. Luisteraars landwyd deel 
hulle ervaringe van die vreemde toeval 
wat ons lewens soms so onverklaarbaar 
aanraak, wat weer eens bewys: Feit is 
vreemder as fiksie. Amore gesels met 
kollega Izak du Plessis oor die beste 
stories. 

4 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              a   

Willa Boezak
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BloedBande met 
verwoerd

Wilhelm Verwoerd, in gesprek met 
Lukhanyo Calata

Aangebied deur NB-Uitgewers

Ná jare in Ierland keer Wilhelm Verwoerd 
terug na Suid-Afrika om vrede te maak 
met sy eie familie en geskiedenis. In die 
Verwoerd-strandhuis, Blaas ’n bietjie, sit 
en skryf hy onder ’n gesinsfoto waarop 
sy oupa, Hendrik French Verwoerd, 
hom as ’n baba vashou. In Bloedbande 
probeer hy nie net dié menslike oupa 
versoen met die algemene beeld 
van die gehate onderdrukker nie. Hy 
vind ook sy ouma Betsie se private 
dagboeke en begin in ’n uitreikpoging 
onderhoude met mense voer. Só ontvou 
’n geskakeerde blik op wat dit beteken 
om vandag met integriteit in Suid-Afrika 
te leef.

1 maart 14:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur

die kriegler-geSprek

Johann Kriegler gesels met Rafael 
Marques de Morais en Adriaan Basson 

Oudregter Johann Kriegler ondervra 
twee topjoernaliste, 2018 se World 
Press Freedom Hero Rafael Marques 
de Morais van Angola, en News24-
redakteur en skrywer Adriaan 
Basson, oor die wisselwerking tussen 
persvryheid en menseregte en watter 
rol ondersoekende joernaliste kan 
speel in ’n korrupte samelewing. 
Dit was Rafael se 2011-boek, Blood 
Diamonds, wat die vonk in die kruitvat 
was. Sy ontmaskering van menseregte-
vergrype en die Angolese regering se 
betrokkenheid het tot eindelose hofsake 
en selfs tronkstraf gelei, maar ook tot 
talle internasionale pryse vir etiese 
verslaggewing – ’n groot eer vir iemand 
wat as arm seuntjie langs sy ma se 
markpleinstalletjie leer koerant lees het.

4 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              e

die tronkgeSprekke

Willie Esterhuyse en Gerhard van 
Niekerk, in gesprek met Martie Meiring

Aangebied deur NB-Uitgewers

Dié boek onthul hoe PW Botha reeds in 
1984, te midde van die Totale Aanslag, 
opdrag gegee het dat sy minister van 
justisie, Kobie Coetsee, gesprekke met 
Nelson Mandela in die tronk voer. Tussen 
Coetsee en Mandela begin wedersydse 
respek ontwikkel en mettertyd 
bestuur die gevangene selfs sy eie 
vrylatingsproses – alles hoogs geheim. 
Willie Esterhuyse, self ten nouste 
betrokke by geheime onderhandelinge 
tussen die ANC en NP-regering, vertel 
saam met sy medeskrywer, Gerhard 
van Niekerk, die verhaal van Coetsee en 
Mandela, waarsonder die 1994-oorgang 
nie moontlik sou gewees het nie. Martie 
Meiring lei die gesprek.

8 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

Liza Smit
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engel in my koSkaS

Met: Willie Strauss

Aangebied deur NB-Uitgewers

Hy sing, hy kook en hy vertel stories – en 
alles sommer gelyk! In Daar is ’n engel 
in my koskas neem die sjarmante Willie 
Strauss jou op ’n nostalgiese kosreis. 
Resepte of enkele bestanddele word 
verweef met soms komiese vertellings. 
So is daar die blikkie kondensmelk 
(engelemelk) waaruit menige kind die 
lekkerte gesuig het en die wonderlike 
kondensmelkbeskuit wat Ma gebak 
het, die laning granaatbome naby die 
plaasdam en die verleidelike granaatkoek 
waarmee jy jou gaste sal beïndruk. Kom 
beleef sy boek op die verhoog.

4 maart 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur              a   

geraamteS  
van ’n oU regime     

Liza Smit, Raquel Lewis en Evelyn 
Groenink, in gesprek met Anneliese 
Burgess 

Liza Smit was 13 toe haar aanneem- 
ouers, die NP-politikus Robert Smit en sy 
vrou, raaiselagtig vermoor is, met “RAU 
TEM” teen die muur geverf as die enigste 
leidraad. In Incorruptible ondersoek die 
Nederlandse joernalis Evelyn Groenink 
oor ’n tydperk van 12 jaar die eweneens 
raaiselagtige sluipmoorde op die akti- 
viste Dulcie September, Chris Hani en 
Anton Lebowski. Anneliese Burgess be-
spreek Incorruptible asook Raquel Lewis 
se Ek is Liza Smit met Liza, Evelyn en 
Raquel aan die hand van vrae, soos die 
relevansie vandag van stories wat die 
wandade van ’n vorige regime aan die 
kaak stel, en die verantwoordelikheid wat 
dit van verslaggewers vereis.

4 maart 10:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur       a  e  

Hot noot*

Gelei deur Heindrich Wyngaard

’n Gesprek oor bruin/swart skrywers 
en denkers soos Hein Gerwel, Jeremy 
Vearey en Leslie van Rooi, se belewenis 
van en bemoeienis met die Afrikaanse 
leef- en denkwêreld: Gelykes? Maar 
net saamgekom? Of jollie meelopers? 
(*Erkenning aan wyle prof. Jakes Gerwel 
vir hierdie nuutskepping – en op wie se 
doktorale proefskrif van 1979 hierdie 
gespreksonderwerp losweg geskoei is.)

9 maart 14:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur

janSen oor opvoeding

Aangebied deur die Dokumentesentrum, 
US Biblioteek

As een van die voorste opvoeders 
van ons tyd deel Jonathan Jansen, 
wat deesdae aan die Universiteit 
Stellenbosch verbonde is, sy siening 
oor gelykheid en die stand van die 
onderwys in die land. Hy gee ook jong 
navorsers advies oor wat nodig is om te 
kan slaag aan die hand van ’n uitstalling 
van toekomstige wetenskaplike 
navorsingspublikasies wat in die 
Dokumentesentrum te sien sal wees. 

1 maart 12:00
60 min | US Biblioteek Ouditorium 
R55 | R70 by die deur       a  e  

Rafael Marques de Morais 
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joHan HeynS –   
25 jaar later

Aangebied deur kykNET

Vyf-en-twintig jaar sedert die kerkleier 
prof. Johan Heyns langs sy vrou, Renée, 
en voor sy kleinkinders vermoor is met ’n 
koeël deur sy agterkop, vertel sy wedu-
wee van daardie aand, maar ook haar 
man se dagboeke, wat saam met ’n pak-
kie tuisvideo’s haar filmmaker-kleinseun, 
Adam, geïnspireer het om ’n kort doku-
mentêre film oor sy oupa te maak. Adam 
deel sy indrukke, terwyl Piet Meiring, des-
tyds verbonde aan die Waarheids-en-ver-
soeningskommissie, insae gee in die man 
wat al as “die gewete van sy volk” beskryf 
is. Karin Brynard lei die gesprek, wat be-
gin met Adam se film en ’n kort lokprent 
van ’n nuwe kykNET-profiel oor Heyns.

7 maart 11:30
75 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur              a   

killing karoline

Met: Ruda Landman as gespreksleier

Aangebied deur MFBooks Joburg

Nie baie mense kan sê hulle ma het 
hulle, om haar huweliksontrouheid te 
verdoesel, as pasgebore baba landuit 
geneem, vir aanneming opgegee en in 
Suid-Afrika as dood laat registreer nie. 
Maar dis die verstommende ware verhaal 
van Karoline, wat as die aangenome Sara 
Jayne King in Engeland grootgeword 
het. Sy vertel vir Ruda Landman van 
die vreemde omstandighede van haar 
aanneming en hoe dit voel om jou eie 
doodsertifikaat vas te hou.

8 maart 10:00
60 min | Drostdy Teater   
R55 | R70 by die deur              e

min SHaw: die Sprokie 

Met: Shaun Andrew Mynhardt en Min 
Shaw

Aangebied deur Protea Boekhuis

Sy was die prinses in die sprokie, met ’n 
soet stem wat menige sterk man ’n traan 
sou laat pink. Die Jy is my liefling-ster, 
Min Shaw, se biografie, Sprokie van ’n 
liefling – ’n plakboek van herinneringe, 
het pas verskyn, propvol foto’s en 
aandenkings uit Min se persoonlike 
albums en, ja, plakboeke. Haar jarelange 
vriend en skrywer van die biografie, 
Shaun Patrick Mynhardt, vra haar uit 
oor die “Wilde Weste”-dae van die 
Afrikaanse rolprentbedryf, juffrou-wees, 
en haar pa wat altyd geglo het “Sussie” 
gaan ’n groot ster wees. Min sing ook  
’n keur uit haar liedjies.

5 maart 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur

mt Steyn Se Briewe

Chris van der Merwe, Con de Wet en 
Elizabeth van Heyningen, in gesprek met 
Fransjohan Pretorius

Aangebied deur die Van Riebeeck-
vereniging

President Steyn is een van die groot 

Murray la Vita 
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helde in die Afrikaner-geskiedenis, soos 
blyk uit dié seleksie van Steyn-briewe. 
Na die oorlog teen Brittanje, wat hy tot 
die einde op die slagveld meegemaak 
het, het hy met baie moed en humor die 
stryd aangeknoop teen ’n uitmergelende 
siekte, en met sy wysheid en integriteit 
kon hy ’n sleutelrol speel by die 
Nasionale Konvensie in 1908. Dié kenners 
gee ’n seldsame intieme blik op ’n groot 
Vrystater én staatsman in hulle gesprek 
met Fransjohan Pretorius.

1 maart 10:30
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur       a  e

mUrray Se rUBrieke 

Met: Martie Meiring

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Murray la Vita is ’n groot man. Hy’t 
’n imposante haardos wat aan ’n 
leeumannetjie se maanhare herinner. 
Maar dié sagmoedige reus het ’n 
eweneens sagte stem. Murray neem fyn 
waar, weeg sy woorde, vra diep vrae en 
skryf dan vreesloos oor sake wat hom na 
aan die hart lê. Martie Meiring vra hom 
uit oor sy spliternuwe bundel rubrieke, 
Boodskapper van die gode – Fabels en 
fantasieë van ’n vlieg teen die muur.

7 maart 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur              a   

oUr love letterS 

Karina Szczurek, in gesprek met 
Kerneels Breytenbach 

Aangebied deur Protea Boekhuis

Haar man het haar met briewe die hof 
gemaak, vertel Karina Szczurek van 
die skrywer André P. Brink, met wie 
sy ’n dekade getroud was. Nou is dié 
briefwisseling sedert hulle ontmoeting 

in Desember 2004 in Oostenryk deur 
Karina gebundel as laaste liefdestaak 
teenoor André. You Make Me Possible 
begin in die roes van die ontdekking 
van ’n geesgenoot, dokumenteer die 
brose begin van ’n byna onmoontlike 
verhouding, en daarna die verdieping 
daarvan tot ’n volwasse verhouding 
in ’n nuwe wêreld van saamwees en 
erkenning. Kerneels Breytenbach vra 
haar uit.

6 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              e

opStokerS  
en fopdoSSerS     

Herman Lategan, in gesprek met  
Nic de Jager

Aangebied deur Penguin Random House  

Herman Lategan se verhouding met 
Afrikaans is soos ’n huwelik: stormagtig, 
uitbundig, wild, liefdevol. Sy stories 
en besinnings, Opstokers, fopdossers 
en tweegatjakkalse, versamel uit sy 
“Woorde wat wip”-rubriek in Rapport, 
sal lesers met selfs die stroefste 
hallelujagesigte opkikker. Die inhoud val 
dikwels uiteen as ’n tipe abecedarium 
– speelse inskripsies volgens die letters 

Karina Szczurek
Foto: Antonia Steyn



van die alfabet, dikwels met woorde wat 
nie meer alledaags gebruik word nie of 
die gevaar loop om in onbruik te raak. 
Hy en Nic de Jager probeer mekaar met 
woorde troef.

5 maart 17:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer   
R55 | R70 by die deur              a   

“papBoek” vir   
’n verraaier

Harry Kalmer en Hanlie Coetzee, in 
gesprek met Ingrid Winterbach

Die storie van ’n Hollander wat vir die 
Boere geveg het en as verraaier deur 
die Wolmaransstad-krygshof gefussileer 
is, het Harry Kalmer en kunstenaar 
Hanlie Coetzee só geïnspireer dat hulle 
’n “anderse” boek daarvan wou maak. 
Die uiteinde is ’n unieke kunstenaar-
”slapboek” – oftewel ’n papboek, wat 
in beperkte genommerde oplaag 
beskikbaar sal wees. Ingrid Winterbach 
gesels met hulle oor “verborge” 
geskiedenis en wat die boekformaat en 
storie in gemeen het. ’n Video oor die 
maak van die boek word ook gewys.

5 maart 10:00
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur              a   

pepe maraiS:  
growing greatneSS

Met: Andries Bezuidenhout

Hy’s ’n rocker en ’n roei-skiër, ’n 
koerantafleweraar wat ’n reklame-
entrepreneur geword het. En hy glo in 
toeval, sê Pepe Marais. Soos ’n amperse 
verdrinking wat hom na sy surfer-
vennoot gelei het en die begin sou word 
van hulle Take-Away-agentskap en Joe 
Public. En die Flossie-ontmoeting tydens 
sy weermagjare wat hom laat kuns swot 
het. Pepe gesels met mede-rocker en 
kunstenaar Andries Bezuidenhout oor 
hoe die skeefste planne dikwels tot die 
beste idees lei, soos uitgebeeld in sy 
lewensverhaal, Growing Greatness. 

4 maart 14:00
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur

pieter van Zyl:  
gert & joey

Aangebied deur Penguin Random House  

Pedofilie. Ontvoering. Moord? In Suid-
Afrikaners se koppe het dié begrippe 
sinoniem geword met die name van Gert 
van Rooyen en Joey Haarhoff. In die 30 
jaar sedert die tragiese verdwyning van 
ses jong skoolmeisies en die dramatiese 
skietdood van die land se berugste 
paartjie, hang onbeantwoorde vrae 
steeds in die lug. Joernalis Pieter van 
Zyl bespreek sy navorsing, waarvoor hy 
eksklusiewe toegang tot Huisgenoot se 
uitgebreide argief gehad het, met die 
sielkundige Rosa Bredekamp.

6 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent 
 R55 | R70 by die deur             a   

Sihle Khumalo
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poaCHer 

Met: Kimon de Greef en Shuhood 
Abader, in gesprek met Julian 
Rademeyer

Aangebied deur NB-Uitgewers

Van buite die gevangenismuur het 
die verhaal elemente van ’n dodelike 
skattejag: Duik agter ’n gordyn van die 
duisternis, die see soos swart ys, riwwe 
vol maagdelike perlemoen – en haaie. 
Die enigste verskil is al die gebeure wat 
hier beskryf word, is waar. In Poacher 
bring Shuhood Abader ’n menslike 
gesig na ’n gevaarlike onwettige handel, 
aangevul deur die storievertelling van 
die National Geographic- en New York 
Times-joernalis Kimon de Greef. Julian 
Rademeyer voer die onderhoud.

Streng: geen foto’s toegelaat nie

5 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent 
R 55| R70 by die deur              e

provenCe retoer 

Marita van der Vyver, in gesprek met 
Ingrid Jones

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Sy beskryf haar boek as: “Die 
ongelooflike avonture van ’n skrywende 
ma”. Met Retoer, Pretoria – Provence 
neem Marita van der Vyver haar leser op 
reis – van haar jeugherinneringe tot haar 
dae op Stellenbosch, Pretoria tot in die 
Franse platteland. Sy gesels met Ingrid 
Jones oor die karre van haar kleintyd  
(’n bruin Opel en ’n geel kewer), liefde, 
ma-wees van ’n tienerdogter in die tyd 
van #MeToo, en ouer word.

1 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              a   

rainBow nation –  
By Car

Dana Snyman en Sihle Khumalo,  
in gesprek met Erns Grundling 

Aangebied deur Penguin Random House 
en NB-Uitgewers  

Net soos Dana Snyman in Uit die 
binneland, openbaar Sihle Khumalo 
’n groot liefde vir die platteland en 
sy mense. En dis hierheen waarna hy 
terugkeer in Rainbow Nation My Zulu 
Arse, sy tong stewig in sy kies, want dit 
is net sónder daardie rooskleurige bril 
en met humor dat jy kan sien watter 
skoonheid daar ook in verval kan wees. 
Hy en Dana vergelyk hulle avonture, 
praat oor wat die Suid-Afrikaanse 
platteland uniek maak, maar wonder 
veral of daar ’n spesiale soort mens is 
wat die verste uithoeke van ons land 
bevolk. Mede-reisverslaafde  
Erns Grundling vra die twee uit.

4 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur       a  e
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1reCCe 

Met: Alexander Strachan in gesprek met 
Fransjohan Pretorius

Aangebied deur NB-Uitgewers

1Recce was die skerpste, veelsydigste 
en dodelikste spesialiseenheid in die 
Suid-Afrikaanse weermag. Dié manne 
was superfiks, bomenslik taai en het 
vir niks gestuit nie. Hulle het telkens 
hulle lewens op die spel geplaas in die 
uitvoering van hoogs geheime operasies 
agter vyandelike linies. Dekades lank 
is oor al dié hoogs geheime sendings 
geswyg. Nou, vir die eerste keer, 
openbaar die Recces se groot generaals 
(waaronder die legendariese kol. Jan 
Breytenbach) hoe hulle gestuur is om 
verskeie polities sensitiewe operasies uit 
te voer. Alexander Strachan skryf vanuit 
persoonlike perspektief en vertel meer 
aan Fransjohan Pretorius.

1 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              a   

SteinHoff’S SHadow

Rob Rose, James-Brent Styan en Pieter 
du Toit, in gesprek met Peter Bruce

Steinhoff se ineenstorting het ’n lang 
skadu gegooi oor die Johannesburgse 
Effektebeurs, die pensioenfondse van 
miljoene gewone Suid-Afrikaners én 
magnaat Christo Wiese – veral toe 
stories van gekookte syfers en ’n vinnige 
lewe van renperde en ’n minnares die 
ronde begin doen. Onder leiding van 
Peter Bruce, hoofredakteur van BDFM 
Uitgewers, gee Rob Rose (Steinheist), 
Pieter du Toit (die opkomende The 
Stellenbosch Mafia) en James-Brent 
Styan (Steinhoff – Inside SA’s Biggest 
Corporate Crash) ’n binneblik op die 
man, die maatskappy én die langdurige 
impak van wat wêreldwyd gebeur het. 

5 maart 10:30 
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              e

“tHe BoSS” word 70 

Met: Danie Marais, Kerneels 
Breytenbach, Desmond Painter, Andries 
Bezuidenhout en Lise Swart

“Ek het die toekoms van rock ’n roll 
gesien en sy naam is Bruce Springsteen,” 
kondig die musiekskrywer Jon 
Landau in 1974 aan. ’n Jaar daarna 
word sy voorspelling bewaarheid toe 
Born To Run die wêreld tref. In 2019 
word die toekoms van rock 70. Die 
musiekmissionarisse en Springsteen-
entoesiaste Kerneels Breytenbach, 
Danie Marais en Desmond Painter vier 
die Boss met ’n terugblik op sy lewe, 
werk en topverkoper-outiobiografie. 
Met akoestiese weergawes van ikoniese 
Springsteen-liedjies deur Andries 
Bezuidenhout en Lise Swart.

6 maart 17:00 
90 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur
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tHe laSt HUrraH 

Rian Malan, in gesprek met Graham Viney

Aangebied deur Jonathan Ball Uitgewers

Die besoek van die Britse koningsgesin 
op uitnodiging van Jan Smuts in 1947 
aan Suid-Afrika het die vonke behoorlik 
laat spat. Terwyl koning George VI, ko-
ningin Elizabeth en prinsesse Elizabeth en 
Margaret die land in die spesiale “White 
Train” deurkruis het, het nasionaliste ge-
glo die Windsors kan gerus gekniehalter 
word. Een so ’n persoon was Rian Malan 
se oupa, ’n lid van die Ossewabrandwag 
en onderwyser by ’n sogenaamde “kaal-
voetskool”. Ander, soos sy Britse ouma 
– ’n stoere Empire-lojalis, het in hulle 
hordes in die hitte opgeruk om te waai. 
Rian gesels met die skrywer van The Last 
Hurrah: South Africa and the Royal Tour 
of 1947, Graham Viney, oor die heerlike 
teenstrydighede en hoogtepunte van die 
“Royal-toer”, terwyl foto’s uit selfs die 
Royal Archives in Windsor vertoon word. 

4 maart 11:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur               e

tHere goeS teaCHer 

Karin Cronje, in gesprek met Ena Jansen

Teacher, of meer spesifiek English Teacher 
– só lank was dit haar naam in Suid-Korea 
toe sy as ’n wit, enkellopende, middeljarige 
Afrikaanse skrywer net té veel met haar 
manuskrip en uitgawes moes sukkel 
voordat sy besluit het: Genoeg! Sy trek 
Suid-Korea toe om daar te gaan Engels 
gee. Nie dat sy geweet hóé, of waar 
die land is nie. Só begin Karin Cronje se 
bittersoet nuwe lewe van selfontdekking 
en vrede maak met die ouderdom, 
eensaamheid en die proses van skryf, 
soms wel met onbeplande en baie snaakse 
gevolge. Karin praat met Ena Jansen.

4 maart 11:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur       a  e

ton voSloo: oor grenSe

Met: Heindrich Wyngaard

Aangebied deur Jonathan Ball Uitgewers

Gedurende sy loopbaan van sowat 60 
jaar het die land aan politieke front 
’n drastiese ommekeer ondergaan: 
Die Nasionale Party het plek gemaak 
vir ’n ANC-regering, wat gelei het 
tot transformasie op veral sosiale en 
ekonomiese front. Heindrich Wyngaard 
gesels met die gesoute joernalis en 
sakeman Ton Vosloo oor ’n lewe wat 
anderkant die treinspoor begin het, maar 
hom gestaal het vir ’n beroep waar hy 
voortdurend op sy voete moes dink. 

6 maart 10:30
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur              a   

valSe vriende

Vytjie Mentor en Johan Booysen, in 
gesprek met Pearlie Joubert

Die Zuma-fluitjieblaser Vytjie Mentor 
(No Holy Cows) en oudhoof van die 
KwaZulu-Natal Valke, majoor-generaal 
Johan Booysen (Blood On their Hands 
– General Johan Booysen Reveals His 
Truth), praat pront oor die etiket van 
om as “verraaier” gebrandmerk te word, 
en hoe die wiel tóg draai. Johan was 
destyds sy pos kwyt oor bewerings dat 
hy lid van die sogenaamde Cato Manor-
moordbende is, terwyl Vytjie verstoot is 
nadat sy ’n ministerspos van die Guptas 
van die hand gewys het. Pearlie Joubert, 
wat in 2015 by die Sunday Times bedank 
het oor etiese verskille met die bestuur, 
lei die gesprek.

2 maart 12:00 
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur
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waar BendeS regeer

Jeremy Vearey, Anneliese Burgess en 
Judith February, in gesprek met Herman 
Wasserman

Of dit staatskaping is waar ’n groepie 
korrupte elite die geldkoffers plunder, ’n 
transito-paneelwa wat deur balaklawa-
rowers aan flarde geskiet word, of 
’n territoriale vete op die Vlakte wat 
geen kinderlewe ontsien nie, ons land 
word regeer deur bendes wat voor die 
voet vat. Judith February (Turning and 
Turning), Anneliese Burgess (Heist) en 
toppolisieman Jeremy Vearey (Jeremy 
vannie Elsies) gesels met Herman 
Wasserman oor hoekom dié kultuur 
gedy, en hoe die houvas daarvan tot in 
ons land se hoogste kringe verbreek  
kan word. 

2 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur       a  e

witBoy in Berlyn     

Deon Maas, in gesprek met Danie Marais

Aangebied deur Jonathan Ball Uitgewers

Toe sy vrou werk kry in Duitsland, 
besluit Deon Maas in ’n oogwink hulle 
trek altwee Berlyn toe. Hy beskryf sy 
nuwe avonture as “huisman”, waar hy 
veganistiese anargiste, Duitse politici en 

selfs sokkerboewe ontmoet – en ontdek 
alles is ook nie altyd perfek in die Eerste 
Wêreld nie. Danie Marais praat met Deon 
oor sy kopreise as ’n Afrika-immigrant in 
Europa.

7 maart 17:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

Zapiro CaptUreS ZUma

Aangebied deur Jacana Media

Met: Jonathan Shapiro

Die ernstige gekheid en die gekke erns 
van staatskaping en die Zuma-jare is 
die skoppelmaai waarop Zapiro ry in 
WTF: Capturing Zuma – A Cartoonist’s 
Tale. Die bekende spotprentkunstenaar 
kom gee ’n spesiale show ’n tell van sy 
werk – veral daardies wat ’n opskudding 
veroorsaak het – en verwonder hom 
aan die manier waarop die parallelle 
heelal van sy spotprente dikwels met die 
werklikheid kruis, met soms histeriese, of 
verstommende gevolge. 

7 maart 14:00
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R 70 by die deur             e

miSdaadfikSie

Crime in HeelS

Met: Yrsa Sigurdardóttir, Karin Brynard, 
Bettina Wyngaard en Irma Venter, in 
gesprek met Mike Nicol

Sterk vroue, geweld en die broederskap 
van manlike misdaadskrywers is onder 
die vergrootglas wanneer Karin Brynard 
(Homeland), Bettina Wyngaard (Jagter) 
en Irma Venter (Sondag) om ’n tafel sit 
met die internasionaal bekroonde Yrsa 

Bettina Wyngaard
Foto: Antonia Steyn
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Sigurdardóttir (The Silence of the Sea, 
The Reckoning) van Ysland – ’n land 
waar sy “koningin van misdaadfiksie” is, 
ondanks die feit dat Ysland gemiddeld 
net twee moorde per jaar het.

6 maart 14:00
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur               e

deon meyer: prooi

Aangebied deur NB-Uitgewers

Met: Irma Venter 

Griessel en Cupido wil nie die dossier 
hê nie. Die een van Johnson Johnson, 
die oudpoliesman wie se lyk langs die 
treinspoor anderkant Drie Susters gekry 
is. En daar’s groot druk van bo af om 
dit selfmoord te noem. Dit lyk al hoe 
meer of dié ding oor landsgrense strek. 
Dit lyk al hoe meer na staatskaping. Dit 
lyk al hoe meer na moeilikheid. Al weer. 
Irma Venter (Sondag) vra die meester 
van misdaad uit oor sy jongste Bennie 
Griessel, Prooi.

2 maart 14:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

jaCo wolmaranS: BoS

Met: Rudie van Rensburg

Aangebied deur NB-Uitgewers

Die bekende Kaapse fotograaf maak 
sy romanbuiging met ’n verhaal wat sy 
wortels het in sy eie reise deur Afrika 
en die Bosooroorlog. BOS wentel om 
twee bloedbroers, ’n vriendskap en 
totale vertroue gesmee in Angolese 
operasies. Maar jare ná die sluit van 
vrede steek een, die veteraan met ’n 
duister, gewelddadige verlede, die grens 
oor en is daar sprake dat ’n ander speler, 
die gevreesde, onaantasbare Kalingono, 
dood verklaar ná ’n geheime operasie, 
skielik terug is. Rudie van Rensburg vra 
Jaco uit.

8 maart 11:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur              a   

karaktermoord

Carina Diedericks-Hugo, in gesprek met 
Suzanne Paxton

Aangebied deur Penguin Random House  

Vyftien jaar gelede ontmoet uitgewer 
Malan Sinclair ’n enigmatiese, suksesvolle 
en beeldskone digter, Anna Neethling. 
Sy dompel sy lewe in ’n maalkolk van 
destruktiewe passie. Wanneer Anna 
op ’n dag langs sy motor vermoor 
gevind word, begin die poppe dans. 
Veral wanneer ’n uittreksel uit Anna se 
dagboek en ’n bebloede sakdoek by 
Malan afgelewer word ... Die bekende 
en bekroonde jeugboekskrywer 
Carina Diedericks-Hugo bespreek haar 
misdaadbuiging, Karaktermoord, met 
Suzanne Paxton.

8 maart 14:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur              a
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nUwe Bloed

Rudie van Rensburg, Jo Nel en  
Beyers de Vos, in gesprek met  
Carina Diedericks-Hugo

Aangebied deur Penguin Random House 
en NB-Uitgewers

’n Berig oor mensehandel, ’n poedel 
wat verwurg is, of die psigopatie van 
wraak... As dit die vonk vir jou storie is, 
waar begin jy krap om daardie donker 
wêreld realisties uit te beeld? Rudie van 
Rensburg (Medusa), Jo Nel (Die hond 
wat ophou blaf het) en Beyers de Vos 
(Wrok) vertel op watter spore daardie 
brokkies inligting hulle gelei het.

6 maart 14:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur              a

Stamina vir ’n 
SpeUrreekS 

Met: Rudie van Rensburg, Mike Nicol 
en Bettina Wyngaard, in gesprek met 
Jonathan Amid

Aangebied deur Penguin Random House 
en NB-Uitgewers 

Hoe hou jy jou Kassies vars? Wanneer 
gaan Fish sy branderplank in die 
motorhuis los en Nicci die klomp in die 
Khayelitsha-polisiestasie onder hulle jis 
skop? Drie ervare reeksskrywers, Rudie 
van Rensburg (Medusa), Mike Nicol 
(Sleeper) en Bettina Wyngaard (Jagter), 
verklap meer omtrent hul hoofkarakters 
se hebbelikhede, maar ook watter 
fyntrap dit verg om vol te hou met ’n 
karakter wat vir hul aanhangers al soos 
’n huisgas voel.

5 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur        a  e

godSdienS 

die BraamBoS Bly Brand 

Met: Chris Jones, Pieter Malan, Julian 
Jansen, Rachelle Greeff en Valiant Swart 

Aangebied deur Naledi

Pieter Malan en Chris Jones, samestellers 
van Die braambos bly brand – nie-teoloë 
se perspektiewe op Bybelverse, gesels 
met sanger Valiant Swart, skrywer 
Rachelle Greeff en joernalis-skrywer 
Julian Jansen oor hulle bydraes tot dié 
spesiale boek. Meer as 30 bekende Suid-
Afrikaners – van die ontslape politikus 
Pik Botha en kletsrymer Churchil Naudé, 
tot die reisskrywer Dana Snyman en 
ekonoom Dawie Roodt – het bygedra. 
Die opdrag? Skryf iets oor ’n Bybelvers 
wat vir jou belangrik is.

4 maart 17:00
60 min | ATKV-Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

die oorkantSte oewer 

Abel Pienaar en Flip Schutte, in gesprek 
met Carel Anthonissen en Theo Geyser 

Aangebied deur Naledi

Julian Jansen
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Godsdiens is ’n vlot vir spiritualiteit, 
en tot onlangs was dit ’n heel nuttige 
vlot. Maar tye het verander. Ons het 
nou die oorkantste oewer bereik. Die 
landskappe het indringend verander. 
Dit plaas enorme druk op tradisionele 
godsdiensbeskouings van God en die 
lewe. In Die oorkantste oewer daag Abel 
Pienaar en Flip Schutte tradisionele 
denkwyses en lewensbeskouings uit, en 
kom hulle vorendag met ’n reeks nuwe 
uitdagings saam met gespreksleiers 
Carel Anthonissen en Theo Geyser.

6 maart 10:00
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur              a

frank raUtenBaCH:  
tHe vagaBond

Met: Karien Basson 

Aangebied deur NB-Uitgewers

Frank Rautenbach is ’n bekende akteur 
wat Suid-Afrika vir Hollywood verruil 
het. Maar Frank kon nie dit maak oorsee 
nie, en word op die ou end sy kerk se 
opsigter. Hy was kwaad, skaam en het 
gevoel God laat hom in die steek. Maar 
hy moes leer dat God nie in ons diens is 
nie en dat die lewe oor Hom gaan, nie 
oor ons eie sukses nie.  

9 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur

gaan die  
ng kerk onder?     

Jean Oosthuizen, in gesprek met 
Johannes de Villiers 

Aangebied deur Penguin Random House  

Jean Oosthuizen kyk krities na die NG 
Kerk se geskiedenis sedert Jan van 

Riebeeck se aankoms in die Kaap, tot 
waar die kerk vandag is. In sy bestaan 
van meer as 350 jaar het die NG Kerk 
en die Nasionale Party so verstrengel 
geraak dat die kerk as “die Nasionale 
Party in gebed” bekend gestaan 
het. Die teoloog Ferdinand Deist se 
voorspelling in die laat tagtigs dat die 
kerk sal ondergaan wanneer apartheid 
tot ’n einde kom, blyk vandag in die kol 
te wees. Jean se reis vanuit die kerk se 
binnekring sluit die verhale in van sowel 
gelowiges as ongelowiges. Hy bespreek 
dit met Johannes de Villiers.

9 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

iS god nog relevant? 

Met: Stephan Joubert, Johan Beukes en 
Marius Nel 

Aangebied deur CUM-Uitgewers

Hoe kan die Bybel met al sy oënskynlike 
teenstrydige uitsprake en verskillende 
vertalings vandag nog op ons van 
toepassing wees? Waarom word soveel 
gebede van gelowiges oor siektes en 
rampe nie verhoor nie? Is God werklik 
in beheer? Johan Beukes besin met 
Stephan Joubert en Marius Nel hieroor. 

4 maart 10:00 
60 min | Drostdy Teater  
R55| R70 by die deur              a   

Beyers de Vos



Slimfone koop nie gelUk 

Met: Stephan Joubert en Johan Smith

Aangebied deur CUM-Uitgewers

Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, 
SnapChat ... Alles is op ons slimfoon 
beskikbaar om meer connected te wees. 
Waarom is daar dan meer eensame, 
depressiewe mense, wanfunksionele 
gesinne en slegter verhoudings as ooit 
tevore? Stephan Joubert en Johan Smith 
bespreek dié belangrike vraag.

5 maart 15:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur

digkUnS

20/20 – met ’n kelkie!     

Met: Bibi Slippers, Loftus Marais, Ronelda 
S Kamfer, Pieter Odendaal, Ashwin 
Arendse, Chrystal Williams, Johann 
de Lange, en ander, onder leiding van 
Kabous Meiring

20 digters, 20 skilderye, 20 gedigte. En 
’n skietkelkie voor die tyd. ’n Hele string 
digters reageer in ’n gedig op ’n gekose 
skildery. Hulle lees hulle splinternuwe 
verse langs projeksies van die kunswerke 

op die verhoog. Geen leë museum- of 
galerystilte hier nie. Luister eerder hoe 
kunswerke “klink” wanneer dit deur die 
verbeelding van digters gefiltreer word.

8 maart 17:00
90 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur

digterSparadyS

Met: Frieda van den Heever as gasvrou

Aangebied deur Protea Boekhuis, Naledi 
en NB-Uitgewers

RSG se Frieda van den Heever speel 
vanjaar gasvrou wanneer bekende en 
debuutdigters hulle werk kom voorlees. 
Op die spyskaart is Willie van der Merwe 
uit Nederland met Doodmenslik, Alfred 
Schaffer  met sy bekroonde Mens, 
dier, ding, Corlia Fourie (Die goeie 
vrou en ander mites), Marlise Joubert 
(Grondwater), Johannes van Eeden 
uit Switserland met sy debuut, Die val, 
Gabeba Baderoon met The History of 
Intimacy, en Koos Kombuis (Vandag wil 
ek my blou skoene dra). 

9 maart 17:00
90 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur – glas wyn ingesluit

KACF- 
Gedigtefees  

2018
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doodmenSlik  

Willie van der Merwe, in gesprek met 
René Bohnen

Die onverwagse dood van sy vrou was 
vir die oud-Stellenbosser en filosoof 
Willie van der Merwe ’n dryfkrag om sy 
debuutbundel te voltooi. Doodmenslik 
handel oor religieuse ontnugtering, 
geklee in vele vorme. Die titel verwys 
enersyds na die eenvoudige kwaliteite 
van die alledaagse mens, en andersyds 
die fisiese en geestelike dood wat as 
goue draad deur die gedigte loop. Dis 
’n donker bundel vol swart humor, maar 
met van die mooiste liefdesgedigte nóg 
in Afrikaans. Die bekroonde digter René 
Bohnen lei die gesprek.

8 maart 15:30
60 min | Drostdy Teater 
R55 | R70 by die deur              a   

ek woU nog SÊ 

Aangebied deur Naledi en Avbob

Woorde van verlies en vertroosting in al 
elf landstale het behoorlik ingestroom vir 
die I wish I’d said-poësieprojek. Daarna 
is dit deur redakteurs in alle tale deur-
gegaan, waarna die bestes vir dié ver-
sameling uitgekies is. Om hulle met sulke 
kosbare, eerlike en dikwels rou emosies 
gewerk het, het dit hulle ook verander, 
sê die redakteurs. Hier, om meer te ver-
tel, is die redakteurs van die projek se 
Afrikaanse en Engelse afdelings onder-
skeidelik, Daniel Hugo en Douglas Reid 
Skinner, en die jong Afrikaanse wenner 
uit die Vrystaat, Lynthia Julius. Douglas 
en Lynthia lees ook voor.

8 maart 14:00
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur        a  e

kaCf-gedigtefeeS 2019 

Die KACF-Gedigtefees 2019 is ’n oop 
gedigtekompetisie wat deel vorm van 
die Kayamandi Arts & Cultural Festival. 
Dié kompetisie bied ’n opwindende 
platform vir digters van  
alle ouderdomme, style en tale. 

10 maart 15:00
90 min | Amazink | Gratis                 e  X

tHe Coroner’S wife

Joan Hambidge en Douglas Reid Skinner, 
in gesprek met Louise Viljoen

Aangebied deur Dryad Press

’n Keuse van vertaalde gedigte uit 
meer as 25 van Joan Hambidge se 
poësiebundels is hier versamel met 
verskeie gevestigde digters, soos Johann 
de Lange, Charl Cilliers, Jo Nel en 
Douglas Reid Skinner, wat as vertalers 
daartoe bygedra het. Kom sluit by 
Louise Viljoen aan wanneer sy met Joan 
as digter en Douglas as vertaler, digter 
en redakteur gesels oor die nuanses en 
kompleksiteite wat verband hou met 
die kuns van vertaling, en luister hoe 
Joan uit die Afrikaans en Douglas uit die 
Engels van The Coronor’s Wife voorlees. 

5 maart 14:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur       a  e

Frieda van den Heever
Foto: Antonia Steyn
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van ver en Hier 

Ryan Pedro, in gesprek met Ellen 
Deckwitz en Radna Fabias

Moontlik gemaak deur die Kaapse Forum 
vir Neerlandistiek en SASNEV

Die talentvolle digter Ryan Pedro gesels 
met twee jong en suksesvolle digters – 
Ellen Deckwitz uit Nederland en Radna 
Fabias, oorspronklik afkomstig van 
Curaçao – oor die belang van pryse en 
erkenning, die rol van afkoms en die 
lekkerte van skryf en optree. Uiteraard 
vertel dié verhoogpersoonlikhede ook 
hoekom hulle gedigte so goed ontvang 
is in die Lae Lande. 

2 maart 14:00
60 min |  Adam Small Seminaarkamer   
R55 | R70 by die deur 
Taal: Afrikaans en Nederlands

leSingS

die rol van verBeelding

Met: Andries Bezuidenhout

NP van Wyk Louw-lesing, UJ

In sy NP van Wyk Louw-lesing by 
die Universiteit van Johannesburg 
betoog Andries Bezuidenhout vir ’n 
talige transnasionalisme, eerder as 
taalnasionalisme, as strategie om die 
voortbestaan van ’n Afrikaanstalige 
kultuurlewe te bevorder. In Utopiese  
verbeelding en Afrikaans: ’n Gesprek 
met T Dunbar Moodie en NP van Wyk 
Louw gebruik hy die historikus T Dunbar 
Moodie se kommentaar op Van Wyk 
Louw as nasionalistiese denker as 
invalshoek asook die rol wat verbeelding 
in sosiale omwentelings speel.

5 maart 17:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur              a   

SooS ’n koeipaal 

Met: Ronelda S Kamfer

Jan Rabie & Marjorie Wallace-lesing, UWK

“Daar was ’n koeipaal op die plaas in 
Grabouw, maar geen koeie nie. Net 
appels,” sê die digter Ronelda S Kamfer, 
die eerste vroulike en eerste swart wenner 
van die Jan Rabie Marjorie Wallace-beurs 
in haar lesing aan die einde van haar 
beurstermyn. “Vir dié wat nie weet nie, 
’n koeipaal is die melkpos waaraan die 
astrante koeie vasgemaak word wanneer 
hulle gemelk word. Ek het vir jare my plek 
op die plaas gesoek en toe eendag besef 
ek en die koeipaal is dieselfde. En oor 
haar nuwe roman, Kompoun, wat meer 
is as net ’n huldeblyk, sê sy: “Kompoun is 
die vars blomme op die graf van almal 
wat vir eeue lank in stilte bestaan het. 
Baie van ons hier is die afstammelinge 
van een van die oudste groep mense op 
die planeet, maar hierdie geskiedenis is 
geskryf in sand.” 
   Ná die lesing sal Bettina Wyngaard ’n 
kort paneelgesprek lei met Christi van der 
Westhuizen, Valda Jansen en Ronelda oor 
waar Afrikaanse letterkunde vandag in die 
internasionale feminismedebat staan.

6 maart 11:30
75 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur              a   

Ronelda S Kamfer 
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fikSie

aS Sy weer kom 

Met: Marlize Hobbs en Jackie Nagtegaal

Aangebied deur Naledi

Iza het ’n spookkind, iemand wat telkens 
uit die maalkolk van haar siklus haar 
verskyning maak. Met verwysing na 
Hettie Smit se ikoniese Sy kom met die 
sekelmaan van 1947, is in As sy weer 
kom van Marlize Hobbs ook sprake van 
’n lyflike, bebloede belydingsroman, 
maar een vir lesbiese Generasie X’ers, 
waar wêrelde skuil in die op die oog af 
maklike en vele verleidingstonele, en 
epilepsie en bipolariteit die “krake” is 
“wat die lig inlaat”. Jackie Nagtegaal vra 
haar uit.

9 maart 11:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer  
R55 | R70 by die deur                  a   

daggaBoer en pamina

Annie Klopper en Jean-Pierre de Kock,  
in gesprek met Rachelle Greeff

Aangebied deur NB-Uitgewers

Skryfskoolaanbieder en self ’n bekende 
skrywer, Rachelle Greeff, gesels met 
twee jong skrywers oor hulle pad na 
publikasie. Jean-Pierre de Kock se 
ontroerende Die daggaboer is die relaas 
van ’n jong man wat verkies om eerder 
in ’n karavaan te lewe as die waarheid 
te konfronteer: dat hy opgegee het op 
sy loopbaan, sy meisie en sy pa in die 
Alzheimer’s-kliniek. Annie Klopper se Die 
tragiese saak van Pamina Vermaak is op 
sy beurt ’n eietydse romantiese komedie 
met ’n musikale twist, waarin Pamina 
Vermaak druipstert na haar ouerhuis 
terugkeer – net om daar in die rocker 
Wolf de Jager vas te loop.

8 maart 15:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur                 a   

die verevroU 

Jan van Tonder, in gesprek met  
Nélleke de Jager

Aangebied deur NB-Uitgewers

Liora word op ’n volstruisplaas in Algerië 
groot. Van kleins af bring sy tyd deur 
in haar tante se pluimery, ’n magiese 
omgewing waar volstruisvere omskep 
word in kostuums. Maar onrus bou op 
in Algerië, en eindelik word sy en haar 
familie gedwing om landuit te vlug. Ná 
jare in Parys kom Liora in die Klein-Karoo 
aan, op soek na haar oom Moshe. Haar 
lewe word opnuut omgedop en weer, 
nes in haar jeug, lê daar ’n grens voor 
haar wat sy moet oor. Die welkome nuwe 
roman van die skrywer van Roepman. 

6 maart 17:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur                 a   

Annie Klopper 
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die verteS in

Zirk van den Berg, in gesprek met 
Herman Wasserman

Aangebied deur NB-Uitgewers

Duits Suidwes-Afrika, 1905. Die 
ontnugterde soldaat Siegfried Bock se 
pad kruis met dié van Lisbeth Löwenstein, 
’n arm Jodin wat met ’n Duitse setlaar 
moet trou wat sy skaars ken, die 
Damara-man Mordegai Guruseb wat uit 
’n konsentrasiekamp ontsnap het, en 
die pseudo-wetenskaplike Albert Pitzer. 
Zirk van den Berg gesels met Herman 
Wasserman oor sy navorsing vir dié 
roman, maar ook sy nuwe voorstedelike 
sprokie Ek wens, ek wens wat op pad is 
en die heruitgawe van sy misdaadroman, 
’n Ander mens, wat met die uitreiking van 
die fliekweergawe saamval.

8 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent
R55 | R70 by die deur

ernS Se koSHUiSStorieS 

Beer Adriaanse, in gesprek met Erns 
Grundling, Mercy Kannemeyer en Marco 
Botha 

Aangebied deur NB-Uitgewers

Koshuis bevat lekkerlees-vertellings, 
komies, verspot én roerend, oor die 
koshuislewe – op skool, op universiteit, 
oorsee – deur ’n verskeidenheid 
bydraers, insluitend Toast Coetzer, 
Schalk Bezuidenhout, Yvonne Beyers en 
vele meer. Samesteller, Erns Grundling, 
deel staaltjies met Mercy en Marco, 
terwyl Beer, self ’n koshuisbrak, voorsit.

7 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur                 a   

HanS pienaar:   
die generaal 

Met: Kanarie se Charl-Johan 
Lingenfelder

Aangebied deur NB-Uitgewers

Die generaal is ’n onthutsende, 
oorrompelende en aangrypende verhaal, 
wat die absurditeit van die Grensoorlog 
en die verwoestende impak daarvan op 
jong mans se lewens met sensitiwiteit 
teken. In dié debuutwenner van die 
Groot Afrikaanse Romanwedstryd word 
die storie vertel van die 19-jarige Johan, 
wat ná ’n opdrag in die weermag besef 
hy is nie opgewasse vir sy omgewing 
nie. Hans gesels met Charl-Johan 
Lingenfelder, op wie se eie verhaal 
die opspraakwekkende fliek, Kanarie, 
gegrond is.

7 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur

John Hunt
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HUmor teen die pyn

Ingrid Winterbach, Tinus Horn en  
Charl-Pierre Naudé, in gesprek met  
Bibi Slippers

Humor bind die drie skrywers saam. 
In Ingrid Winterbach se Die troebel 
tyd haak Magrieta Prinsloo, ’n dier-
kundige, se kop uit op die verkeerde 
antidepressant en is sy haar loopbaan 
kwyt. Haar nuwe pos by die Buro vir 
Voortgesette Onderrig verwar en 
verwonder haar. In die digter Charl-
Pierre Naudé se debuutroman, Die 
ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey, 
is sy hoofkarakter só skaam hy wil 
nie op foto’s verskyn nie, terwyl Joe, 
die vervaardiger van “kunswerke van 
twyfelagtige waarde” in Tinus Horn se 
Wat het geword van Dinsdag?, by ’n New 
Yorkse backpackers gekonfronteer word 
met figure uit sy verlede. Die drie gesels 
met Bibi Slippers oor lag en skryf.

5 maart 12:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur                 a   

jeanette ferreira: 
Bloedlelie

In gesprek met Willemien Brümmer

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Wie was die Magdalena, wat in 1838 haar 
man, Piet Retief, sien vertrek het na ’n 
vergadering met Zulu-koning Dingaan 
om oor grond te onderhandel? Hanna, 
’n hedendaagse vrou, wonder hieroor 
wanneer sy en haar geliefde ondersoek 
instel na ’n grondeis – en hulle vasloop 
teen ’n plaasmoord. Stukkie vir 
stukkie ondersoek Hanna die skim van 
Magdalena en leer só meer van haarself 
en haar eie werklikheid ken. 

6 maart 15:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur                 a   

joHn HUnt’S 60s 
HillBrow

Met: Harry Kalmer

Aangebied deur Penguin Random House 

As die Hunt van die internasionale 
reklame-agentskap Hunt Lascaris, 
deesdae TBWA\Worldwide, bly skryf vir 
John Hunt sy happy place. In sy lieflike 
grootwordstorie The Boy Who Could 
Keep A Swan In His Head neem hy 
die leser terug na die Hillbrow van die 
sestigs, waar ’n seuntjie met ’n enorme 
verbeeldingswêreld smiddae ná skool 
bomme ontduik en Nazi’s uitoorlê tussen 
hulle woonstel en die park, sy getroue 
hondekameraad aan sy sy. Enigiets om 
te vergeet van sy pa wat gekluister 
is aan sy suurstof- “Spit Fire” in die 
slaapkamer, en sy mooi dog tragiese ma. 
Harry Kalmer, skrywer van ’n Duisend 
stories oor Johannesburg, vra hom uit.

7 maart 15:30
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur               e

kiCk-aSS HeroineS

Joanna Trollope, Carina Diedericks-
Hugo, Annie Klopper en Sophia Kapp, in 
gesprek met Hannelie Booyens

Die Britse blitsverkoper (haar 
boekverkope raak-raak aan 7 miljoen!) 
het nie ’n wag voor haar mond nie. As 
ontvanger van die Order of the British 
Empire het sy dalk nie een nodig nie. 
En oor een ding bly sy nie stil nie, die 
suutjiestrapheldinne in gewilde verhale 
vir vroue. Hoekom is daar niemand wat 
sê hulle kies ’n beroep bó ’n huis en 
kinders nie? Waar is die gewilde verhale 
wat vroue in verhoudings eie aan ons 
tyd uitbeeld? Sy en drie sterk plaaslike 
vroueskrywers, Carina Diedericks-
Hugo, Annie Klopper en Sophia Kapp, 
debatteer dié treurige stand van sake. 
Of het dinge al verbeter? Met Hannelie 
Booyens aan die stuur.
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4 maart 14:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur               e

maya fowler: teBatSo 
gaan See toe

Met: Ena Jansen

Aangebied deur Protea Boekhuis

Dis die tagtigs. Daar’s troepe in Angola, 
Lady Di is die mode-ikoon van die dag, 
Geloftedag word nog met groot toewy-
ding gevier. Tebatso, ’n enkelma, hoor sy 
gaan vir die eerste keer see toe wanneer 
die Vrystaatse familie, wie se vier kinders 
sy van babadae versorg, aankondig hulle 
het ’n strandhuis gehuur. En só leer  
Tebatso vir die eerste keer mense ken 
wat buite die norm dink – en wat dit 
beteken om te kies of jy ’n slagoffer wil 
wees. Ena Jansen, skrywer van Soos 
familie, kyk na raakpunte tussen die  
twee boeke.

4 maart 15:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer  
R55 | R70 by die deur

reBellie en verSet

Met: Adriaan van Dis, Connie Palmen, 
Adrian “Diff” van Wyk en Valda Jansen

Moontlik gemaak deur die Kaapse Forum 
vir Neerlandistiek en SASNEV

Die grande dame van Nederlandse 
letterkunde Connie Palmen en De 
Wereld Draait Door-boekprogram-
aanbieder en skrywer Adriaan van Dis 
debatteer met plaaslike skrywers Valda 
Jansen en Adrian “Diff” van Wyk oor 
die jeug, rebellie en verset: Behoort 
dit net aan die jeug? Hoe sien die 
paneel die gevestigde orde? Hoe kom 
húlle in hulle skryfwerk in opstand? 
Dié forumgesprek dien as lusmakertjie 
voor die jaarlikse, feestelike SASNEV-
verwelkomingsborrel ter viering van 
die nou verhouding tussen Afrikaans en 
Nederlands.

2 maart 17:00
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur

rita gilfillan 

Met: Christine Barkhuizen-le Roux

Aangebied deur Naledi

In haar jongste en vierde bundel 
kortverhale, Woorde bruin soos grond, 
speel Rita Gilfillan met die krag van 
woorde – in die uitbeelding van erotiek, 
die onsêbare in ’n spookstorie, tragedies 
geverf op ’n kleiner doek waar dit eerder 
oor die klein dinge van elke dag gaan; 
suggestie pleks van verklaring. Stilte en 
aardsheid. Christine Barkhuizen-le Roux 
vra haar uit oor haar liefde vir kortkuns. 

6 maart 12:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer  
R55 | R70 by die deur                 a   

Maya Fowler
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SopHia kapp: 
kantelpUnt

Met: Anastasia de Vries

Aangebied deur LAPA Uitgewers

Nellie, wat pas 50 geword het, is ’n 
konvensionele, wit, Afrikaanse vrou wat 
haar lewe lank gedoen het wat almal 
van haar verwag – sy’t stilgebly. Dan 
kantel haar wêreld en begin sy haar stem 
terugeis, soms met verreikende gevolge, 
soms teen ’n ontsettende prys. Met elke 
insident, elke veldslag en elke gesprek 
tree sy verder weg van die konvensies 
wat haar stom gehou het.

8 maart 09:00
60 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur                 a   

Stof en dr*lle

Alettie van den Heever, in gesprek met 
Jean Meiring

Aangebied deur NB-Uitgewers

Stof, Alettie van den Heever se 
hoogaangeskrewe debuutroman, is 
toekomsfiksie vir vandag met ’n aards-
poëtiese ontginning van ’n beeldskone 
anderster Afrikaans. Twintig jaar ná die 
Hardskip word dié wat oor is in die Wes-
Kaap, gelooi deur die groot honger ná 
die oesmislukkings, deur die stof en die 
gluur van die son. Jong Amper moet 

gaan soek na haar verlore liefde, én die 
plantsaad, wat so swaar op haar skouers 
rus, veilig hou van Meconium – want in 
2081 wil húlle alle saad beheer. Sy gesels 
met top-boekresensent Jean Meiring.

9 maart 12:30
60 min | Adam Small Seminaarkamer  
R55 | R70 by die deur                 a   

SUSan CoetZer:  
Selma & loUiSe

Met: Karien Basson

Aangebied deur NB-Uitgewers

Selma Barnard se lewe het soos ’n 
kaartehuis inmekaargetuimel. Eers 
verloor sy haar man, toe haar kinders, 
en nou is haar hart gebreek deur ’n 
ridder op ’n wit perd. Hoe kon sy haar 
so misgis het? En waar was Louise, haar 
hartsvriendin van 40 jaar? Sy vlug, wel, 
Indië toe. Solank sy net daai stem binne 
haar kan ignoreer wat sê alles is nie pluis 
nie … Die bekende aktrise Susan Coetzer 
vertel vir Karien Basson meer omtrent 
die geennonsies-heldinne in haar 
lekkerleesroman, Selma & Louise.

8 maart 10:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur                 a   

tHe karoo’S Carol 
CampBell

Met: Dominique Botha

Aangebied deur Penguin Random House  

Carol Campbell se nuwe roman vertel die 
verhaal van Siena, Boetie en Kriekie, wie 
se lewens sedert kinderdae nou verweef 
is. Boetie is verwilderd en verwaarloos, 
altyd besig met kattekwaad. Sy 
vriendskap met Siena laat hom egter 
sy selfwaarde besef. Kriekie is ’n wrak. 
Sy ma is ’n prostituut wat by die 
stilhouplekke langs die N1 werk en hy het 
skaars ’n huis. Die skilpad se laaste traan 

Sophia KappSophia Kapp



is bekroonde skrywer Carol Campbell 
se derde boek oor die Karoo. Soos haar 
vorige werk fokus sy sterk op sosiale 
realisme, maar vir die eerste keer is hier 
ook magiese realisme, so eie aan die 
mense oor wie sy skryf.

7 maart 10:30
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur               e

tHeo kemp: Strafjaart

Met: Kabous Meiring 

Aangebied deur Penguin Random House  

In Strafjaart word ’n wit, middeljarige 
man uit sy gemaksone geruk wanneer 
sy laatlam-tannie, Lizette, in Pollsmoor 
beland. In die wagkamer van die tronk 
word hy ingetrek by die lewens van 
’n vreemde versameling kleurryke 
figure, wat sy lewe totaal onderstebo 
keer, onder andere ’n skipper wat 
sy gebak aan die tronk verkoop, ’n 
tronkbewaarder met groot borste en ’n 
jazz-stem, en ’n vrou wat wraak sweer 
op die verkragter van haar aangenome 
dogter. Skool se Theo Kemp gesels met 
Kabous Meiring oor sy tweede roman.

5 maart 14:00
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur                 a   

tweeSpoor en  
’n Skerfie glaS 

Helena Gunther en Erika Murray-Theron, 
in gesprek met Elna van der Merwe

Aangebied deur Protea Boekhuis

Die invloed van traumatiese 
wêreldgebeure waaroor mense geen 
beheer gehad het nie, het Erika Murray-
Theron gedryf om deur geslagsregisters 
en selfs haar ouma Issie se kookboeke te 
soek ten einde die vroue in haar famlie 
se lewens na te speur vir ’n Skerfie glas, 
terwyl Helena Gunther in Tweespoor 
se kortverhale wys hoe die inspeling 
van ’n Suider-Afrikaanse verlede op ’n 
stormagtige eietydse werklikheid mense 
dikwels twee rye spore laat loop. Elna 
van der Merwe gesels met hulle. 

2 maart 09:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer  
R55 | R70 by die deur                  a   

vladiSlaviĆ en kalmer

Ivan Vladislavić en Harry Kalmer, in 
gesprek met Frederik de Jager

Aangebied deur Penguin Random House 

In The Distance, Ivan Vladislavić se nuwe 
roman, vertel Branko die verhaal van sy 

Chase Rhys 
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jonger broer, Joe, en dié se fassinasie 
met die bokser Muhammad Ali. Hy roep 
die magiese op van die bokskryt, die 
ligte, die legende wat Ali was – sowel 
in liggaamskrag as sy spitsvondigheid 
(“float like a butterfly, sting like a bee”), 
en stel intieme persoonlike verhale van ’n 
leeftyd teenoor die buitengewone krag 
van sportberoemdheid. Ivan gesels saam 
met Harry Kalmer, wenner van die Barry 
Ronge-fiksieprys, oor vermomming en 
verhulling, verrassings en drome, en ’n 
sportheld met verskeie name. Frederik 
de Jager vra die vrae. 

6 maart 15:30
60 min | Drostdy Teater  
R55 | R70 by die deur               e

drama

kinneS, melk en vleiS

Chase Rhys en Marina Albertyn gesels 
met Lee-Ann van Rooi en Paul du Toit

Aangebied deur NB-Uitgewers en  
Protea Boekhuis

Twee akteurs, twee dramaturge, en twee 
gewilde toneelstukke wat verlede jaar by 
die Woordfees gedebuteer het. Lee-Ann 
van Rooi en Paul du Toit vra Chase Rhys 
(die novelle Kinnes) en Marina Albertyn 
(die drama Melk en vleis) onderskeidelik 
uit oor die oorspronklike dramas waarin 
hulle as akteurs asem geblaas het, en wil 
weet wat dit verg om vlees en bloed op 
papier te skep. Kinnes handel oor vier 
jeugdiges wat in Jurassic Park op die 
Kaapse Vlakte woon, en Marina se Melk 
en vleis oor ’n ma se posttraumatiese 
stres.

7 maart 14:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer 
R55 | R70 by die deur                a   

BoekklUB

antjie en  
adriaan van diS

Antjie Krog gesels met Adriaan van Dis 

Moontlik gemaak deur SASNEV en 
Protea Boekhuis

In Ek kom terug, Daniel Hugo se vertal-
ing uit die Nederlands, skryf Adriaan van 
Dis: “Ons sweer saam: Ek gaan haar ’n 
papierlewe gee, of nog beter: ’n nuwe 
lewe … 
‘Ek kry ’n lewe by,’ – sy grom tevrede – 
‘maar ek wil wel iets in ruil hê.’ 
‘Ek sal al jou inkopies doen, die kombuis-
vloer mop …’ 
‘Pille. Jy kry ’n storie, ek ’n pil.’ ” 
Ná ’n lang lewe van swye en uitsluiting 
begin ’n moeder skielik met haar seun 
praat – aarselende ontboesemings oor 
grensoorskrydende liefde, verraad en 
drie oorloë. Hy mag haar biograaf word, 
maar daar is ’n voorwaarde: Hy moet 
haar ’n sagte dood besorg. Antjie Krog 
gesels met Adriaan oor sy werk, sy lewe 
en Afrikaans. 

7 maart Gratis glas wyn vanaf 18:45 
beskikbaar. Praatjie begin om 19:00. 
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur
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deon en yrSa van 
ySland 

Deon Meyer gesels met   
Yrsa Sigurdardóttír 

Aangebied deur Jonathan Ball-Uitgewers 

Die Yslandse Yrsa Sigurdardóttír is 
die enigste internasionaal bekroonde 
misdaadskrywer in haar land. Sy het 
al die Petrona-prys gewen as beste 
misdaadskrywer in die Skandinawiese 
lande vir Silence of the Sea, terwyl die 
Hollywood-fliekweergawe, I Remember 
You, verlede jaar in Amerika uitgereik 
is. Tog lewer Ysland ’n skamele twee 
moorde per jaar op en ken die speurder 
en die oortreder mekaar dikwels. Yrsa 
gesels oor Ysland se fassinasie met 
gruwelstories en ’n gebrek aan genoeg 
name vir karakters met Deon Meyer, 
wat Sweedse vertalings van sy werk in 
2018 in die Skandinawiese lande bekend 
gestel het.

4 maart 
Gratis glas wyn vanaf 18:45 beskikbaar
60 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur               e

ingrid met ZakeS mda

Ingrid Winterbach vra Zakes Mda uit

Aangebied deur Penguin Random House

In 1885 is ’n groep mans, bekend as 
“Farini’s Friendly Zulus”, na Brittanje 
en toe na Amerika geneem om 

sogenaamde curiosities te verrig. En 
daarom open die veelbekroonde Zakes 
Mda (wat hom deesdae as professor 
in Ohio bevind) se jongste roman, The 
Zulus Of New York, in die winter van 
1885 in New York. Die hoofman van dié 
freak show is Mpiyezintombi, wat die 
Engelssprekendes sommer Em-Pee 
noem en wat gelukkig nie soos die 
ander op hok gehou word nie. Die liefde 
van sy lewe is die pragtige Dinka, met 
haar goue papierkroon, maar sy is die 
duurgekoopte eiendom van Mnr. Duval. 
Ingrid Winterbach gesels met Zakes oor 
hierdie treffende storie van historiese 
ongeregtigheid en die transformerende 
krag van liefde en die kreatiewe gees.

5 maart  
Gratis glas wyn vanaf 18:45 beskikbaar
75 min | ATKV Boektent  
R55 | R70 by die deur               e

martie met joanna 
trollope 

Martie Meiring ontmoet vir   
Joanna Trollope

Sy word as die doyenne van die 
liefdesroman beskou, is ’n blitsverkoper 
van wêreldfaam, het al heelparty mans 
gehad – die laaste kêrel heelwat jonger 
as haar eie nou 70+-jare, en kan skrywers 
wat heeltyd op Twitter is nie verduur 
nie. As ontvanger van die Order of the 
British Empire het Joanna Trollope die 
aksent en pêrels-en-tweestukvoorkoms 
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van die upper class, maar sy het nog 
nooit geglo aan stilsit met ’n sjerrie nie. 
Sy is versot op skryf, veral op skryf oor 
vroue en dan die moderne vrou. Waar is 
die roman waar die hoofkarakter weier 
om die perfekte supervrou te wees en 
haar loopbaan bo kinders en kombuis 
kies, wil sy onder meer by Martie Meiring 
weet.

8 maart Gratis glas wyn vanaf 18:45 
beskikbaar 
75 min | ATKV Boektent 
R55 | R70 by die deur               e

SkrywerSfeeS

2019 woordfeeS-kortverHaal-BUndel

Vanjaar is ’n rekordgetal van 323 inskrywings vir die vierde Woordfees-
kortverhaalbundel ontvang. Die wenner van dié kompetisie word tydens die fees 
by die bekendstelling van die bundel aangekondig en beloon met ’n kontantprys 
van R30 000 – met die komplimente van Du Toitskloof Wyne. ’n Verhaal word 
ook gekies om met die finansiële ondersteuning van kykNET as kortfilm-
draaiboek vir die kykNET Silwerskermfees ontwikkel te word.  
Kry jou eksemplaar van dié nuwe kortverhaalbundel by die ATKV-Boeke-Oase.

SkrywerSlangtafel By 
de volkSkomBUiS

Pas ná sy opspraakwekkende ruimtereis 
in Junie 2002 vra ’n joernalis ons eerste 
Suid-Afrikaner in die ruimte, Mark 
Shuttleworth: “Hoe het die Aarde van 
so ver gelyk?” Sy antwoord: “Mooi, 
klein en so broos.” So hoe lyk ons land 
vir ons skrywers wat elders woon? En 
hoe verskil dit van die indrukke van dié 
wat hier bly? Ses van elke groep vertel 
waar hulle as skrywers vandaan kom, en 
hoe dit lyk vanwaar hulle nou sit. Gaste 
kan saampraat en saam-ontspan om 
’n langtafel in De Volkskombuis. Met, 
onder andere, Zakes Mda, Dana Snyman, 
Ronelda S Kamfer en Melusi Tshabalala.

6 maart 19:00
150 min | De Volkskombuis Restaurant  
R300 (tweegangmaaltyd) | R500 (drie-
gangmaaltyd) (plek is beperk)      a  e


