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DISKOERS    DAGPROGRAM

SATERDAG 2 MAART
09:30 kykNET-gespreksreeks: Afrikaanse fi lms wat 

internasionaal presteer
kykNET Leefarea

16:00 Teatergesprekke: MI(SA) Adam Small 
Seminaarkamer

SONDAG 3 MAART
09:30 kykNET-gespreksreeks: Hannes op die Kwêla-

bank met Karen Meiring
kykNET Leefarea

10:00 inVia-gespreksreeks: Pelgrimstogte: 
'n Sin vir heiligheid in die daaglikse lewe

Protea Hotel 
Technopark

20:00 RSG: Kommentaar Die Plataan

MAANDAG 4 MAART
06:00 RSG: Monitor Die Plataan

08:00 RSG Praat Saam: Bestuursvaardigheid in 
Suid-Afrika in die openbare en private sektor

Die Plataan

09:00 Ongehoord: Feminisme in 'n distopiese wêreld - 
The Handmaid's Tale as vertrekpunt

Adam Small 
Seminaarkamer

09:30 kykNET-gespreksreeks: Klop! 
Met Heindrich Wyngaard

kykNET Leefarea

11:00 Die Woordfees-gespreksreeks: Gaan Cyril 
die pyp rook?

Die Plataan

13:00 RSG: Spektrum Die Plataan

16:00 Teatergesprekke: Endgame kykNET Leefarea

18:30 Kuier met Dave Pepler in die Botaniese Tuin US Botaniese tuine

19:00 Filosofi ekafee Waterford Estate

22:00 Naggesprekke: Teatertoekennings - Jy het gewen, 
wat nou?

Bosch Restaurant

DINSDAG 5 MAART
06:00 RSG: Monitor Die Plataan

08:00 RSG Praat Saam: Die impak van tegnologie 
op die verkiesing

Die Plataan

09:00 Ongehoord: Grond, natuur en landskap - 
'n feministiese perspektief

Adam Small 
Seminaarkamer

09:30 kykNET-gespreksreeks: KN Verslag in gesprek 
met Waldimar Pelser

kykNET Leefarea

11:00 Die Woordfees-gespreksreeks: Verkiesing 2019 Die Plataan

12:00 Mediclinic-gesprek: Om eeue lank te leef - 
droom of nagmerrie?

Adam Small 
Seminaarkamer

13:00 RSG: Spektrum Die Plataan

14:00 Resonans-gespreksreeks: Jonk en jeukerig ATKV Boektent

16:00 Teatergesprekke: Katvoet kykNET Leefarea

17:00 Suna Venter-gedenklesing Drostdy Teater
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DINSDAG 5 MAART
17:30 Frederik van Zyl Slabbert-gespreksreeks:  

Politieke deelname onder die jonger geslag
Visuele Kunste 
Vierkant

18:30 Science Café: Geheime van die Kaapse blommeryk Die Plataan

22:00 Naggesprekke: Transformasie in teater - 
kwotaspelers en kwotakaartjies

Bosch Restaurant

WOENSDAG 6 MAART
06:00 RSG: Monitor Die Plataan

08:00 RSG Praat Saam: Klimaatverandering -  
is dit reeds te laat?

Die Plataan

09:00 Ongehoord: Is ons post genoeg vir post- 
feminisme?

Adam Small 
Seminaarkamer

09:30 kykNET-gespreksreeks: Prontuit met Kabous 
Meiring

kykNET Leefarea

11:00 Teatergesprekke: Afrikaan kykNET Leefarea

11:00 Die Woordfees-gespreksreeks: Suid-Afrika in 'n 
onstuimige wêreld

Die Plataan

13:00 RSG: Spektrum Die Plataan

14:00 Resonans-gespreksreeks: Jonkmanskas ATKV Boektent

15:00 Netwerk24 Sake en Sauvignon: Wanneer is  
genoeg nou eintlik genoeg vir aftrede?

Die Plataan

17:30 Frederik van Zyl Slabbert-gespreksreeks: Sosiale 
integrasie in die Suid-Afrikaanse hoër onderwys

Visuele Kunste 
Vierkant

18:30 Science Café: Ons waterbronne - opgaarplek vir 
chemiese drek?

Die Plataan

22:00 Naggesprekke: Shots of shows - hoe kry ons 
millenniërs in die teater?

Bosch Restaurant

DONDERDAG 7 MAART
06:00 RSG: Monitor Die Plataan

08:00 RSG Praat Saam: 'n Inkomste vir almal - werk of te 
nie

Die Plataan

09:00 Ongehoord: He/She said - Joernalistiek in 'n 
postfeit, postwaarheid #MeToo-wêreld

Adam Small 
Seminaarkamer

09:30 kykNET-gespreksreeks: Verslag met Lourensa 
Eckard

kykNET Leefarea

11:00 Teatergesprekke: Katrina: Die dansende taal kykNET Leefarea

11:00 Die Woordfees-gespreksreeks: Die groot geveg oor 
grond

Die Plataan

13:00 RSG: Spektrum Die Plataan

14:00 Resonans-gespreksreeks: 353 jaar jonk ATKV Boektent

15:00 Netwerk24 Sake en Sauvignon: Diversifikasie 
en oorsese beleggings - Hoe, wanneer en die 
gevaarligte

Die Plataan



81

DONDERDAG 7 MAART
17:30 Frederik van Zyl Slabbert-gespreksreeks: Leierskap 

en gesondheid
Visuele Kunste 
Vierkant

18:30 Science Café: Indringerplante in ons  
opvanggebiede - hoe gemaak?

Die Plataan

22:00 Naggesprekke: Hoekom praat niemand meer oor 
kulturele toe-eiening nie?

Bosch Restaurant

VRYDAG 8 MAART
06:00 RSG: Monitor Die Plataan

08:00 RSG Praat Saam: Verkiesingsdebat Die Plataan

09:00 Ongehoord: Vroue en die Reg - van "die redelike 
man" tot Brett Kavanaugh

Adam Small 
Seminaarkamer

09:30 kykNET-gespreksreeks: Grapkas-komedie van teater 
tot TV

kykNET Leefarea

11:00 Die Woordfees-gespreksreeks: Sosiale media - waar 
gaan dit alles eindig?

DIe Plataan

12:00 Stellenbosch Biennale 2020: Om te verbeel, is om 
te wees

Adam Small 
Seminaarkamer

13:00 RSG: Spektrum Die Plataan

14:00 Resonans-gespreksreeks: Jonk en oud Suid-Afrika ATKV Boektent

15:00 Netwerk24 Sake en Sauvignon: Hoe bemaak jy 
welvaart?

Die Plataan

16:00 Teatergesprekke: Rokkie en Rooilug kykNET Leefarea

22:00 Naggesprekke: Jou beste shows, wat staan uit? Bosch Restaurant

SATERDAG 9 MAART
09:30 kykNET-gespreksreeks: Tussen ons kom gesels kykNET Leefarea

09:30 Jeugafrikaans: Einde of toekoms van die taal? Adam Small 
Seminaarkamer

10:30 Hoe skep ons 'n beter Stellenbosch? ATKV Boektent

11:00 US Woordfees -  Terugvoersessie kykNET Leefarea

16:00 Teatergesprekke: SAMSON kykNET Leefarea

22:00 Naggesprekke: Oop gesprek Bosch Restaurant

SONDAG 10 MAART
09:30 kykNET-gespreksreeks: Befondsing vir TV en film kykNET Leefarea

10:00 inVia-gespreksreeks: Pelgrimstogte: Hallo, my naam 
is Johnny Cash!

Protea Hotel 
Technopark
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deBatte en 
geSprekke

atr-jeUggeSprek

jeUgafrikaanS: einde of 
toekomS van die taal?

Hoe klink die Afrikaans wat vandag 
se jongmense gebruik? Gebruik hulle 
te veel Engels? Is taalvermenging ’n 
onding wat Afrikaans ondermyn of is 
dit ’n manier om skeppend te wees? Is 
jeugafrikaans ’n sosiolek wat slegs in ’n 
sekere konteks gebruik word of gaan 
jongmense ook só praat wanneer hulle 
ouer is? Kan taalsuiwerheid ook cool 
wees? Niemand stem saam nie – wat nou 
gedaan?

9 maart 09:30 
Adam Small Seminaarkamer | 90 min

filoSofiekafee

Met: Stan du Plessis as 
seremoniemeester en onder andere die 
filosowe Louise du Toit, Dirk Louw, Vasti 
Roodt, Hannes Smit, Anton van Niekerk 
en Minka Woermann.

Filosowe, woordsmouse en wysgere 
gebruik woorde om mekaar om die bos 
te lei, kluitjies te bak en spek te skiet. 
Wie gaan vir wie ore aansit? Stem ná 
afloop vir jou gunsteling-bogprater. Die 
kaartjies vir dié kafee verkoop altyd soos 
soetkoek. Moet dus nie te lank wag nie.

4 maart 19:00
120 min | Waterford Estate | R60 | R70 by 
die deur

Hoe Skep onS ’n Beter 
StellenBoSCH?

In samewerking met Stellenbosch 360 

Die gewilde Stellenbosch 
360-diskoersgesprek bekyk vanjaar hoe 
Stellenbosch behandel word: Stiefkind 
of prinses? Die voorsitterstoel behoort 
aan die legendariese prof. Andreas van 
Wyk, in wie se bekwame hande die 
Aspoestertjie-skoeisel pasmaats vind.

9 maart 10:30
50 min | ATKV Boektent | Gratis

mediCliniC-geSprek: 
om eeUe lank te leef – 
droom of nagmerrie? 

Alles dui daarop dat die biomediese 
rewolusie van ons tyd sal meebring dat 
mense op die punt staan om beduidend 
langer te lewe. Voorste navorsers 
beweer dat die eerste mens wat 200 
jaar oud gaan word, reeds gebore is, 
en dat in laasgenoemde se leeftyd, die 
eerste mens wat 1 000 jaar gaan haal, 
die lig gaan sien. Dit gaan moontlik ook 
nog gepaard met die ontstaan van ’n 
nuwe spesie, gebaseer op wie ons tans 
is, maar in staat tot oneindig meer. Is 
dit alles ’n goeie idee – iets om na uit 
te sien? Watter implikasies sou so ’n 
radikale verlenging van lewe vir ons 
inhou? Die bio-etikus Anton van Niekerk 
lei ’n gesprek oor hierdie opwindende 
(of is dit ontstellende?) onderwerp in.

Hierdie jaarlikse gesprek word geborg 
deur dr. Edwin Hertzog en Mediclinic 
South Africa.

5 maart 12:00
90 min | Adam Small Seminaarkamer

Tim du Plessis
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StellenBoSCH Biennale 
2020: om te verBeel, iS 
om te weeS

Die Stellenbosch Biennale is ’n ruimte 
vir kritiese besinning en verbeelding 
en daarmee vir die ontwikkeling van 
nuwe idees. In ’n Stellenbosch wat 
wil transformeer, kan kuns nie net vir 
estetiese plesier gemaak word nie, maar 
moet dit as ’n waarevolle geleentheid 
beskou word om die verlede te 
ondersoek en moontlik perspektiewe vir 
’n volhoubare toekoms te verken. 

Die hoofkurator van die Stellenbosch 
Biennale, Khanyisile Mbongwe, bespreek 
met dr. Mike Mavura, lektor in visuele 
kunste, en die kunsprojekbestuurder 
Andi Norton die rol van kunsbiennales in 
die samelewing – dwarsoor die wêreld 
maar met spesifieke fokus op Afrika.

8 maart 12:00 
90 min | Adam Small Seminaarkamer

SUna venter-
gedenkleSing 

Die joernalis Suna Venter, wat in 2017 
op 32-jarige ouderdom aan Gebroke 
Hart-sindroom (streskardiomiopatie) 
dood is, was een van Suid-Afrika se 
nuwe generasie vryheidsvegters. As 
lid van die sogenoemde SABC 8 het sy 
opgestaan teen pogings om vryheid van 
spraak by die SABC te muilband. Saam 
met haar sewe kollegas ontvang sy die 
Nat Nakasa-prys vir media-vryheid, maar 
betaal met haar lewe weens volgehoue 
intimidasie en teistering. 

Prof. Pumla Gobodo-Madikizela, bekleër 
van die navorsingsleerstoel in Studies 
oor Historiese Trauma en Transformasie 
aan die Universiteit Stellenbosch, en 
ontvanger van die Alan Paton-prys vir 
haar boek A Human Being Died that 
Night, lewer in 2019 die Suna Venter-
gedenklesing. 

5 maart 17:00
50 min | Drostdy Teater | Gratis

geSprekSreekSe

die woordfeeS- 
geSprekSreekS

Ondersteun deur Die Burger

Met: Tim du Plessis 

Omdat die onderwerpe aktueel en die 
sprekers se programme besig is, sal die 
volledige program vir dié gespreksreeks 
op 1 Februarie 2019 aanlyn by  
www.woordfees.co.za beskikbaar 
gemaak word.

gaan Cyril die pyp rook?

Hoe lyk pres. Cyril Ramaphosa na ’n jaar 
in die tuig? Het sy posisie verstewig? 
Het hy sy opponente binne die ANC 
genoegsaam geïsoleer? Het hy die 
vermoë om ANC-kiesers wat ophou stem 
het, terug te lok na die party? Sal hy 
opposisiekiesers kan oorhaal na die ANC?

4 maart 11:00
50 min | Die Plataan | Gratis

Pumla Gobodo- 
Madikizela
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verkieSing 2019

Vanjaar word Suid-Afrika se belangrikste 
verkiesing sedert 1994 hou. Gaan die DA 
deur die 30%-“klankgrens” breek? Is die 
EFF se kurwe opwaarts of afwaarts? En 
waar kan die ANC eindig: nader aan 60% 
of nader aan 50%? Wat gaan die impak 
van die benarde ekonomie wees? Gaan 
die DA se Afrikaaanssprekende kiesers ’n 
ander heenkome soek? 

5 maart 11:00
50 min | Die Plataan | Gratis

SUid-afrika in ’n 
onStUimige wÊreld

Waar gaan Trump se handelstariewe-
oorlog teen China en ander lande 
eindig? Terwyl Amerika en in ’n mate 
selfs Europa hulle toenemend isoleer, 
is China besig met ekspansionisme, 
wat reeds gesien word as ’n vorm 
van neokolonialisme. Hoe moet SA 
geposisioneer wees?

6 maart 11:00
50 min | Die Plataan | Gratis

die groot geveg oor 
grond 

Die grondkwessie het Suid-Afrika (en 
die toekoms) onherroeplik verander. Is 
die land nou op vaster voet ná onlangse 
verwikkelinge? Of is daar na dese meer 
onsekerheid oor die toekoms as selfs 
voor 1994?  

7 maart 11:00
50 min | Die Plataan | Gratis

SoSiale media: waar 
gaan dit alleS eindig?

Die president van die VSA kondig 
buitelandse beleid af op Twitter, politieke 
partye myn jou data om nommerpas 
propaganda te ontwerp, en jou aandag 
is net nog ’n kommoditeit om te koop 
en te verkoop. Is ons by die punt waar 
sosiale media ’n krag ten kwade begin 
word eerder as een ten goede?

8 maart 11:00
50 min | Die Plataan | Gratis

frederik van Zyl 
SlaBBert- 
geSprekSreekS

Ondersteun deur US Alumni en die 
Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir 
Studenteleierskapsontwikkeling

Met: Kabous Meiring

politieke deelname 
onder die jonger 
geSlag

Is die jonger geslag se deelname aan 
die politiek beperk tot ’n kruisie in die 
stemhokkie elke vier jaar? Is die politiek 
iets wat net plaasvind in die gange 
van die parlement of in die raadsale 
van Luthuli-huis? Hoe kan die jonger 
generasie aktief deelneem aan die 
prosesse en besluite wat hul wêreld rig? 

5 maart 17:30
50 min | Visuele Kunste Vierkant | Gratis
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SoSiale integraSie in die 
SUid-afrikaanSe HoËr 
onderwyS

Wat is die stand van sosiale integrasie 
in Suid-Afrikaanse hoër onderwys? 
Is daar ’n punt waarop ons kan sê 
integrasie is nou voldoende? En hoe 
sal ons dit beoordeel? By wie lê die 
verantwoordelikheid om hieroor te 
besluit? Wat kan ons doen om te 
verseker dat elke persoon integrasie 
ervaar en aanvaar? 

6 maart 17:30
50 min | Visuele Kunste Vierkant | Gratis

leierSkap en 
geSondHeid

Perfeksionisme, toksiese 
omgewingsfaktore, ’n ongebalanseerde 
lewe en die konstante druk om te 
presteer kan uiteindelik sy tol eis. 
Die fokus val op studenteleierskap in 
hoër onderwys. Is daar groter druk op 
moderne leiers en waarom? Hoe bestuur 
leiers hul gesondheid? Hoe bestuur leiers 
hul spanne se gesondheid? Wat is die 
faktore wat verhoed dat moderne leiers 
betyds vir hulp vra?

7 maart 17:30
50 min | Visuele Kunste Vierkant | Gratis

invia- 
geSprekSreekS

pelgrimStogte: ’n Sin 
vir HeiligHeid in die 
daaglikSe lewe

Theo Geyser in gesprek met Erns 
Grundling en Johan Geyser

Pelgrimstogte is ’n eeue oue tradisie wat 
bekend is onder alle gelowe. Hoewel 
die Westerse wêreld reeds grootliks 
gesekulariseer is, wil dit voorkom of daar 
naarstig gesoek word na ’n spiritualiteit 
wat sin kan gee aan ons daaglikse 
bestaan. Hierdie gesprek verken die rol 
wat pelgrimstogte binne hierdie soeke 
speel. 

3 maart 10:00
50 min | Protea Hotel Technopark | Gratis

Hallo, my naam iS 
joHnny CaSH!

Met: Francois van der Merwe, Theo 
Geyser, Etienne Terblanche, Frieda van 
den Heever en Sophia van Taak

Johnny Cash, ’n plaasjapie van Arkansas, 
bekend vir sy diep baritonstem en sy 
opstandige dog depressiewe Johannes 
die Doper-temperament, se lewensreis 
was vol liefde en leed. Sy blootstelling 
aan Baptiste, hell-fire-and-brimestone, 
demone en gospelmusiek, het ’n bewese 
invloed op sy lirieke en musiek gehad. 
Hy is die Amerikaanse paradoks: ’n 
Republikein met ’n groot hart vir die 
Ander.

10 maart 10:00
50 min | Protea Hotel Technopark | Gratis

Erns Grundling
Foto: Liza van Deventer
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kyknet- 
geSprekSreekS

Gesprekke elke oggend van 9:30 – 10:30.

afrikaanSe filmS 
wat internaSionaal 
preSteer

Hoor by van ons land se voorste 
filmmakers hoekom Afrikaanse films 
internasionaal aandag trek en hoekom 
dit so nodig is vir die bedryf. 

2 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

HanneS op die kwÊla- 
Bank met karen meiring 
(m-net direkteUr:  
kyknet-kanale)

Staaltjies en stories oor kykNET se 
20 jaar as Suid-Afrika se gunsteling- 
Afrikaanse TV-kanaal – en oor wat voorlê 
vir die volgende 20 jaar. 

3 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

klop! met HeindriCH  
wyngaard

Studentwees in ’n moderne Suid-Afrika 
Studentwees in Suid-Afrika is vandag nie 
meer ’n eendimensionele ervaring nie – 
sosiale ongelykheid, kulturele verskille, 
geskiedenis, ras en politieke spanning 
gee ’n nuwe dimensie aan jongmense 
se ervaring. Daar is gedurig ’n botsing 
van jou eie agtergrond met jou nuwe 
werklikheid en omgewing. 

4 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

kn verSlag in geSprek 
met waldimar pelSer

Grond as verkiesingskwessie 
Grond as hoop. Grond as politieke 
afleidingsmaneuver. Grond as toekoms. 
Wat kan uit die gronddebat geleer 
word? En hoe seker is ons grondwetlike 
regte nou eintlik? 

5 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

prontUit met kaBoUS 
meiring

Elkeen vir hom- en haarself: Beweeg 
ons (terug) na etnisiteit en nasiona- 
lisme as norm? 
Kultuur- of identiteitspolitiek blyk 
wêreldwyd toenemend veld te wen. Is 
Suid-Afrika se leuse: ǃke e: ǀxarra ǁke 
(Eenheid in verskeidenheid) ’n hersen-
skim? Trek ons laer en vorm impi’s? 
Speel globalisering steeds ’n rol of is 
dit besig om ’n stille dood te sterf met 
fenomene soos Trump en Brexit? 

6 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

Heindrich Wyngaard
Foto: Antonia Steyn
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kn verSlag met 
loUrenSa eCkard

Die rol van Suid-Afrikaanse media in die 
verkiesingstyd 
Dit is verkiesingstyd en politieke partye 
baklei hard om soveel as moontlik 
publisiteit te kry. Maar kan die media 
werklik neutraal wees in hierdie 
belangrike tyd? En hoekom volg die 
Suid-Afrikaanse media nie die voorbeeld 
van hulle eweknieë in Westerse lande 
nie, waar koerante en nuuskanale reguit 
sê wie hulle voorkeurkandidate is? 

7 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

grapkaS: komedie van 
teater tot tv

Gespreksleier Wikus du Toit gesels met 
skrywers van teaterkomedie asook draai-
boekskrywers vir TV en film oor hoekom 
dit belangrik is om mense te laat lag.

8 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis  

tUSSen onS kom geSelS

Aanbieders van die gewilde Tussen ons-
program gesels oor kykNET&kie en klets 
met mekaar oor goed wat jou laat lag, 
én dinge wat jou omkrap.

9 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis  

BefondSing vir tv en 
film

’n Vraag-en-antwoordsessie rondom die 
befondsingsmodelle vir film en TV in 
Afrikaans.

10 maart 09:30
60 min | kykNET Leefarea | Gratis 

naggeSprekke 
Saam met merCy 
kannemeyer

Kom kry jou loopdop en gesels saam.

teatertoekenningS: jy 
Het gewen, wat noU? 

Soms wen jy en soms verloor jy. 
In dié gesprek gesels ons oor 
teatertoekennings en hoe die lewe lyk 
ná ’n akteur of regisseur ’n groot prys 
losgeslaan het.

4 maart 22:00
Bosch Restaurant

tranSformaSie in 
teater: kwotaSpelerS 
en kwotakaartjieS

Is teater getransformeer genoeg? Wat 
beteken transformasie in teater? En waar 
is al die jong bruin skrywers, regisseurs, 
tegnici en teatergangers? Hierdie 
gesprek gaan poog om agter die kap 
van die transformasiebyl te kom. 

5 maart 22:00
Bosch Restaurant

SHotS of SHowS: Hoe 
kry onS millenniËrS in 
die teater?

In dié gesprek gesels ons daaroor dat 
jongmense eerder geld op alkohol of 
ander vermaak en nie op teater bestee 
nie. Watter hase kan uit hoede gepluk 
word sodat die jongelinge meer gereeld 
teater bywoon?

6 maart 22:00
Bosch Restaurant
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Hoekom praat niemand 
meer oor kUltUrele 
toe-eiening nie? Het 
ingrid winterBaCH die 
proBleem opgeloS? 

Ná ’n produksie soos Ons is almal freaks 
hier het gesprekke oor kulturele toe-
eiening so bietjie opgedroog. Hoekom? 
En nou vertel bruin mense wit mense se 
stories. Is dit oukei? 

7 maart 22:00
Bosch Restaurant

joU BeSte SHowS, wat 
Staan Uit?

Het vanjaar se program aan jou 
verwagtinge voldoen? Hoogtepunte, 
laagtepunte en wat val in die flou 
middelklas?

8 maart 22:00
Bosch Restaurant

oop geSprek

Kom maak ’n laaste nagkappie en kom 
kyk saam met Mercy en Saartjie Botha 
terug oor die week wat was. 

9 maart 22:00
Bosch Restaurant

netwerk24 Sake 
en SaUvignon

Beleggings en emosies is nie maats nie. 
Maar dis makliker gesê as gedaan. Wat 
kan ons uit die verlede leer? Hoe vermy 
jy emosionele besluite? Hoe struktureer 
jy jou beleggings vir kapitaalgroei? Theo 
Vorster bespreek dit alles en nog wat 
oor ’n glas yskoue sauvignon blanc. 
Besprekings is noodsaaklik. Bespreek by 

sakegesprek@netwerk24.com. Toegang 
is gratis vir Netwerk24-intekenare.

wanneer iS genoeg 
noU eintlik genoeg vir 
aftrede?

Die grootste risiko is dat jou geld opraak 
voor jou tyd opraak. Ons gesels oor 
die wiskundige beginsels op die pad 
na finansiële onafhanlikheid en lig die 
grootste en duurste foute uit wat mense 
op hul pad na finansiële vryheid maak.

6 maart 15:00
Die Plataan

diverSifikaSie en 
oorSeSe BeleggingS 
– Hoe, wanneer en die 
gevaarligte

Die enigste manier om risiko’s en die 
wisselvalligheid van die finansiële 
markte te bestuur is om kapitaal oor ’n 
verskeidenheid bronne van inkomste, 
groei en risiko te versprei. Ons lê 
klem op buitelandse beleggings, die 
gevaarligte en watter aangeleenthede in 
ag geneem moet word wanneer kapitaal 
in die buiteland belê word.

7 maart 15:00
Die Plataan

Hoe Bemaak jy 
welvaart?

Om iets aan jou kinders of kleinkinders 
na te laat, hoe groot of klein ook al, is 
ons almal se doelwit. Met die oordrag 
van kapitaal na die volgende generasie 
is daar egter beginsels wat in gedagte 
gehou moet word en foute wat vermy 
kan word.

8 maart 15:00
Die Plataan
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ongeHoord

Vroue uit verskillende akademiese velde 
laat hul stem hoor oor onderwerpe 
wat hulle na aan die hart lê en belig dit 
vanuit ’n ánder hoek.

feminiSme in ’n 
diStopieSe wÊreld: tHe 
Handmaid’S tale aS 
vertrekpUnt

Met: Amanda Gouws (gesprekleier)

Margaret Attwood se distopiese roman 
The Handmaid’s Tale en die televisiereeks 
wat daarop gegrond is, vind weerklank in 
’n wêreld waar die polisiëring van vroue 
se seksualiteit reeds plaasvind deur 
strenger wetgewing rondom aborsie, 
die aanhang van fundamentalistiese 
godsdiens, kulturele praktyke en vinnig 
ontwikkelende tegnologie. In hierdie 
gesprek bring ons die fiksie by die 
werklikheid uit en vra ons wat dit vir 
feminisme beteken.

4 maart 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer  
Gratis

grond, natUUr 
en landSkap: ’n 
feminiStieSe perSpektief

Met: Louise du Toit (gesprekleier)

Die debat oor grondonteiening ver- 
onderstel dikwels ’n baie eng siening van  
grond, naamlik as blote besitting. Grond  
gaan egter ook oor burgerskap, 
spiritualiteit wat geanker is in spesifieke  
landskappe, ekologiese verantwoordelik-
heid en die oorkoepelende bedreiging 
van klimaatsverandering. Hierdie 
kwessies speel ook in voorstedelike 
en stedelike “landskappe” uit en roep 
vraagstukke op oor die erflating 
van apartheidsargitektuur en 
-stadsbeplanning.

5 maart 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer 
Gratis

iS onS poSt genoeg vir 
poSt-feminiSme?

Met: Stella Viljoen (gesprekleier)

Nuwerwetse “progressiewes” en neo-
konserwatiewes argumenteer dat 
feminisme nou oorbodig is omdat 
vroue stemreg, geboortebeperking en 
groter politieke mag het. Stella Viljoen 
praat met ‘n paneel van die woke-ste 
meningsvormers wat sy ken, om uit te 
vind of hierdie argument oortuigend 
is. Saam bespreek hulle stand-up-
komedie, toksiese manlikheid, Tinder 
en protesaksie om te verstaan   wat dit 
beteken om jouself ’n feminis te noem 
in 2019.

6 maart 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer  
Gratis

He/SHe Said: 
joernaliStiek in ’n 
poStfeit, poStwaarHeid 
#metoo-wÊreld

Met: Julie Claassens (gespreksleier)

Regoor die wêreld begin vroue hulle 
stories van mishandeling en teistering 
vertel. Maar soos hulle stemme sterker 
word, gebeur dit ook dat hulle stories as 
“fake news” afgemaak word. 

Hoe dink ons oor die effek van die 
#MeToo-beweging? En wat is die rol van 
die media in die soeke na wat waar en 
goed en reg is?

7 maart 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer  
Gratis
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vroUe en die reg: van 
“die redelike man” tot 
Brett kavanaUgH

Met: Amanda Gouws (gespreksleier)

#MeToo het ons gewys hoe diep 
die kultuur van seksuele teistering 
op ’n globale skaal plaasvind en 
die mate waartoe mans daarmee 
wegkom. In hierdie gesprek kyk ons 
na die kompleksiteit van seksuele 
teisteringsverhore en verkragtingsake. 
Hoe moet “die redelike man” as ’n 
regsbeginsel verstaan word en wat het 
ons uit die Brett Kavanaugh/ Christine 
Blasey Ford-saak geleer?

8 maart 09:00
50 min | Adam Small Seminaarkamer  
Gratis

reSonanS-
geSprekSreekS

Aangebied deur die Stellenbosch NG 
Moedergemeente

Met: Johan van der Merwe

Omdat die onderwerpe aktueel en die 
sprekers se programme besig is, sal die 
volledige program vir dié gesprekreeks 
op 1 Februarie 2019 aanlyn by  
www.woordfees.co.za beskikbaar 
gemaak word.

jonk en jeUkerig: die 
kerklike oBSeSSie met 
SekS

Wat is dit met die kerk en seks? Eers 
was dit geen onwelvoeglike tydskrifte 
op die kafee se rak en geen gehyg in die 
bioskoop nie. Ongehude swangerskappe 
was skande op die huis en tugwaardig. 

Seks hoort in die huwelik. En die huwelik 
is tussen een man en een vrou. Die kerk 
besluit wie jy mag liefhê en wie nie. 
Wat is seksuele etiek? En veral, wat is 
Christelike seksuele etiek? 

5 maart 14:00
50 min | ATKV Boektent | Gratis

jonkmanSkaS: 
manlike BrooSHeid en 
manSplaining

Moet ons die manlike geslag begin 
jammer kry? Het vroue nou die oorhand? 
Hoe gaan mans werk kry in die toekoms 
met al die gender-transformasie wat 
moet plaasvind? Is dit te gou om te 
praat van omgekeerde seksisme? En, het 
iemand gesê, “seksuele teistering”? Wat 
beteken dit om man te wees? Kan die 
Bybel ons vandag nog leiding hieroor 
gee? 

6 maart 14:00
50 min | ATKV Boektent | Gratis

Hoe kaler jonker, Hoe 
groter pronker: die 
groot gat onder onS 
jong demokraSie

Wat het geword van die reënboognasie, 
van die mees progressiewe grondwet 
ter wêreld, van ’n samelewing waar 
die waardes van vryheid, gelykheid en 
menswaardigheid ons uit die donkerte 
van apartheid moes lei? Morele leierskap 
is skaars – is ’n inploffing onontkombaar 
en onomkeerbaar? Kan die kerk help 
of moet kerk en staat liewers van 
mekaar af wegbly? Kan Art. 36 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis help? 

7 maart 14:00 
50 min | ATKV Boektent | Gratis
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grondverjonging: 
jUBeljaar en oorBegin

In die Ou Testament was daar ’n 
wonderlike verjongingskuur – die 
Jubeljaar: “In die vyftigste jaar moet 
daar ’n landswye afskrywing van skuld 
geproklameer word. Dit moet vir almal 
’n hersteljaar wees: elkeen moet sy 
grond terugkry en mag na sy familie toe 
teruggaan. Wanneer julle grond verkoop 
of koop, moet julle mekaar nie uitbuit 
nie . . . Geen grond mag permanent 
verkoop word nie, want die land behoort 
aan My. Julle is slegs vreemdelinge en 
bywoners by My.” (Lev. 25) Los dit nie 
die grondkwessie op nie? Is kapitalisme 
Christelik of het ons iewers die kluts 
kwyt geraak?

8 maart 14:00
50 min | ATKV Boektent | Gratis

rSg praat Saam

Ondersteun deur USB-ED

Met: Lynette Francis 

Praat saam word, soos in die verlede, 
regstreeks op RSG uitgesaai. Omdat 
die onderwerpe aktueel en die sprekers 
se dagboeke onvoorspelbaar is, sal die 
volledige progam met sprekers vir dié 
gesprekke op 1 Februarie 2019 aanlyn 
by www.woordfees.co.za beskikbaar 
gemaak word.

BeStUUrSvaardigHeid 
in SUid-afrika in die 
openBare en private 
Sektor

Kenners meen die land se 
grootste uitdaging is leierskap en 
bestuursvaardigehde wat dienslewering 
en groei kniehalter. Volgens hulle 
klink Cyril Ramaphosa se plan om die 
ekonomie te stimuleer goed, maar hulle 
waarsku dat die implimentering en 
bestuur op grondvlak van projekte die 
verskil tussen sukses en protes gaan 
beteken.

4 maart 08:00
50 min | Die Plataan | Gratis

die impak van 
tegnologie op die 
verkieSing

Daar is al heelwat gespekuleer oor die 
moontlike uitwerking wat tegnologie, 
en veral informasietegnologie, op die 
VSA se presidentsverkiesing van 2016 
en die Brexit-referendum gehad het. 
Kan ons iets soortgelyks verwag met die 
komende verkiesing in Suid-Afrika?

5 maart 08:00
50 min | Die Plataan | Gratis
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klimaatSverandering – 
iS dit reedS te laat?

’n Nuwe VN-verslag kom tot die 
gevolgtrekking dat ons hoogstens 
tien jaar het om katastrofiese 
klimaatsverandering af te weer. Dit sal 
onder meer ’n radikale transformasie 
van die globale ekonomie vereis. Is so 
iets moontlik? En besef ons wat dit sou 
beteken indien dit nie moontlik is nie? 
’n Paneel kundiges bekyk ons opsies 
vanuit ’n ekonomiese, politieke en 
klimaatswetenskaplike oogpunt.

6 maart 08:00
50 min | Die Plataan | Gratis

’n inkomSte vir almal – 
werk of te nie

Vele kundiges reken ’n snel 
veranderende globale ekonomie sal 
eenvoudig nie werk hê vir almal wat 
dit nodig het nie, ook in Suid-Afrika. 
Is ’n universele basiese inkomste, of 
sogenaamde UBI, die oplossing? Is dit 
wenslik en/of haalbaar? 

7 maart 08:00
50 min | Die Plataan | Gratis

verkieSingSdeBat

Verteenwoordigers van die belangrikste 
politieke partye tree in debat met die 
oog op die komende verkiesing.

8 maart 08:00
50 min | Die Plataan | Gratis

SCienCe CafÉ 
StellenBoSCH

Science Café Stellenbosch is ’n inisiatief 
van die Fakulteit Natuurwetenskappe 
om gesprekke oor die wetenskap aan 
te moedig in ’n taal wat ons almal 
kan verstaan. Toegang is gratis, maar 
kom vroegtydig om ’n goeie sitplek te 
verseker. 

geHeime van die kaapSe 
Blommeryk

Met: Dave Pepler (gesprekleier), prof. 
Léanne Dreyer en prof. Anton Pauw

Die Kaap is wêreldberoemd vir die 
unieke flora en veral fynbos wat net hier 
in ’n beperkte gebied voorkom. Weet 
ons nou al alles wat daar te wete is van 
die Kaapse fynbos, of begin ons nou 
maar eers meer van miljoene jare se 
evolusie en simbiose verstaan? 

5 maart 18:30
50 min | Die Plataan | Gratis

onS waterBronne 
– opgaarplek vir 
CHemieSe drek? 

Met: Dave Pepler (gesprekleier), dr. 
Andrew Archer en dr. Charon Buchner-
Marais

Wat word van al daardie farmaseutiese 
produkte en ander gemors wat ons 
sonder meer in die drein afspoel? Beskik 
ons afvalwatersuiweringsaanlegte oor 
die nodige tegnologie om antiretrovirale 
middels, dwelms, antibiotika en ander 
middels te verwyder? Of beland dit in 
ons riviere en oseane? Of, erger nog, in 
ons drinkwater? 

6 maart 18:30
50 min | Die Plataan | Gratis
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indringerplante in onS 
opvanggeBiede:  
Hoe gemaak? 

Indringerplante soos dennebome en die 
Australiese akasias slurp jaarliks duisende 
liters water op wanneer hulle onbeheersd 
in opvanggebiede versprei. Die regering 
bestee jaarliks miljarde rande om dit te 
verwyder, maar sonder sukses. Dave 
Pepler gesels met wetenskaplikes van die 
Sentrum vir Indringerbiologie, die WWF 
en die WNNR oor wat gedoen kan word 
om die situasie om te keer.

7 maart 18:30
50 min | Die Plataan | Gratis

kUier met dave 
pepler in die 
BotanieSe tUin

Soos gebruiklik neem Dave Pepler sy 
Science Café-gehoor na die Universiteit 
Stellenbosch se Botaniese Tuin vir ’n 
kuier rondom die leliedamme en ’n 
rondleiding om van die tuin se unieke 
versamelings te besigtig.

4 maart 18:30
90 min | Katjiepiering Restaurant | Gratis

rSg-UitSendingS

RSG Nuus en RSG bied weer opwinden- 
de regstreekste uitsendings vanaf Die 
Plataan aan. 

kommentaar 

Cobus Bester en sy paneel kundiges 
ontleed die week se nuusgebeure.

3 maart 20:00
40 min | Die Plataan | Gratis

monitor

Kom luister hoe Anita Visser en die RSG-
nuusspan regstreeks uitsaai.

4 - 8 maart 06:00
120 min | Die Plataan | Gratis

naweek-aktUeel 

Die aktualiteitsprogram vir almal wat 
anders na die lewe kyk. 

9 maart 12:00 
60 min | Die Plataan | Gratis

SpektrUm

Suzanne Paxton en die Spektrum-span 
gesels oor brandende kwessies.

4-8 maart 13:00
60 min | Die Plataan | Gratis

Dave Pepler
Foto: Antonia Steyn
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teatergeSprekke

Vir nie-teatermense is die skep van teater 
’n magiese proses. Waar kom die idee 
vandaan? Hoe kry dit lyf? Wie besluit op 
karakters en hoe blaas jy lewe in hulle? 
In dié gesprekke gesels US Woordfees-
direkteur en teatermaker, Saartjie Botha, 
met mense wat gesorg het vir van die 
produksies op vanjaar se fees.

mi(Sa)

Antjie Krog tree met die nuutgeskepte 
Die Nuwe Verbond – ’n Misorde vir die 
Universum, in gesprek met die Missa 
Luba en Misa Criolla. Marthinus Basson 
vermeng rite en liturgie en skep ’n 
grensverskuiwende eietydse klankbeeld 
van Suid-Afrika, in onder meer Afrikaans. 

2 maart 16:00
60 min | Adam Small Seminaarkamer | 
Gratis

endgame

Samuel Beckett se klassieke, absurde 
teater met ’n ongelooflike rolverdeling: 
Andrew Buckland, Antoinette 
Kellermann, Solly Philander en Rob 
van Vuuren onder die bekwame 
regisseurshand van Sylvaine Strike. 

4 maart 16:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis

katvoet

Katvoet verplaas Tennessee Williams 
se klassieke familiedrama Cat on a Hot 
Tin Roof na ’n Suid-Afrikaanse milieu. 
Kom luister hoe die akteurs aan die 
uitdagende karakters ’n Afrikaanse 
kwaliteit gee. Met o.a. Marion Holm, 
Tinarie van Wyk Loots en ander.

5 maart 16:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis

afrikaan

Deon Opperman keer ná ’n lang 
afwesigheid terug na sy teaterwortels 
met die nuutgeskepte Afrikaan. Hy span 
kragte saam met sy vrou, die komponis 
en musikale regisseur Janine Neethling, 
om ’n eietydse oratorium te skep. Hoe 
werk hulle saam? En hoe oorleef mens 
so baie kreatiwiteit in een huis?

6 maart 11:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis

katrina: die danSende 
taal

Katrina: Die dansende taal vertel die 
merkwaardige verhaal van ouma Katrina 
Esau, die laaste lewende spreker van  
N|UU, ’n antieke San-taal. Kom hoor hoe 
Coenie de Villiers en Kirvan Fortuin te 
werk gegaan het om hierdie besonderse 
verhaal op die verhoog gestalte te gee.

7 maart 11:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis

rokkie en rooilUg

Twee kragtige eenmanvertonings: een 
uit die Kaapse vlakte; ’n ander een uit 
Willowmore se stofstrate. Stories wat 
diep tref en te min in teaters gehoor 
word. Charlton George en Jefferson 
Korkee gesels oor hul solovlugte.

8 maart 16:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis

SamSon

Die ikoniese Brett Bailey bring vir die 
eerste keer ’n stuk na die Woordfees. 
Bailey is ’n teatermaker wat nie skroom 
om uit te daag en te ontstem met sy 
onkonvensionele aanpak nie. Maak vas 
jou slingervel. 

9 maart 16:00
60 min | kykNET Leefarea | Gratis
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