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TONEEL  DAGPROGRAM

PRODUKSIE DATUM
'n Oulap se Rooi 5, 6, 7 Maart

3 Susters... 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Maart

Afrikaan 4, 6, 7 Maart

Babbelagtig 2, 8, 9, 10 Maart

Bal-oog en Brommel: Milnerton 6, 9, 10 Maart

Carpets 3, 7, 8 Maart

Deurmekaar 2, 5, 7, 10 Maart

DEURnis 20-voor-2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maart

DEURnis een-tot-een: Pakket 1 & 2 2, 3, 4, 5 Maart

DEURnis een-tot-een: Pakket 3 & 4 6, 7, 8, 9 Maart

Die begrafnis 3, 6 Maart

Die intermissie 6, 7, 8, 9, 10 Maart

Die reuk van appels 4, 5, 9, 10 Maart

Die road trip 1, 2, 3 Maart

DOOS/BOX 2, 4, 5, 6, 7, 8 Maart

Dr. Hans Spatel en die Boeksuster 7, 9, 10 Maart

Endgame 1, 2, 3, 4 Maart

GodgOdgoD 1, 3, 4, 6 Maart

Harry & Jackie: Tussen die bokse 1, 2, 3 Maart

Huishou 2, 3, 4, 7 Maart

In Slavenhuis 39 1, 2, 4, 5 Maart

Johnny Boskak Is Feeling Funny 7, 8, 9 Maart

Kansel 1, 2, 4 Maart

Katrina: Die dansende taal 5, 7, 8 Maart

Katvoet 1, 2, 3, 5, 6 Maart

Kleedkamer-blues 1, 2, 3, 4, 5 Maart

Klip Kween 6, 8, 10 Maart

Klippe wat val 7, 8, 9, 10 Maart

Koek en tert 1, 5 Maart

Large, asseblief? 1, 6, 8 Maart

MI(SA) 1, 2, 3 Maart

My mense is die kluts kwyt 1, 2, 3, 5 Maart

My seuns 5, 6, 7 Maart

Narkose 6, 7, 8, 9 Maart

Nêrens, Noord-Kaap 7, 8, 10 Maart

O, die donkie! 1, 2, 3, 5 Maart
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PRODUKSIE DATUM
Ons is nie almal so nie 4, 5, 6, 9, 10 Maart

Onweer 5, 6, 9 Maart

Oom Goltros van Verneukpan vertel... 10 Maart

Operasie HOLM! 6, 8 Maart

Ou Blou 7, 8, 9 Maart

RAAK 2, 3, 4 Maart

Rocket Boys 2, 7, 9 Maart

Rokkie 4, 8, 9 Maart

Rooilug 6, 7, 8, 9 Maart

SAMSON 8, 9, 10 Maart

Sky en Czech 2, 3, 4, 6 Maart

Slim se baas 6, 8, 9, 10 Maart

Soebatsfontein 1, 2, 3 Maart

Stof 4, 5, 6 Maart

Swartskaap 2, 3, 4 Maart

Swerfgoed 2, 3, 4, 6 Maart

Terapie 6, 7 Maart

The Borrow Pit 5, 6, 7 Maart

This Again? 2, 10 Maart

Tien duisend ton 5, 7, 9, 10 Maart

Toutjies & Ferreira 4, 5, 7, 8, 9 Maart

Uit die bloute 6, 8 Maart

Valentynsdag (nie die movie nie) 1, 4 Maart

Veelvoud van bestaan 6, 9 Maart

Vlug 2, 3, 4, 7 Maart

Walk 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maart

Woolworths 1, 2, 3, 5 Maart

Xhoulag 8 Maart
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3 SUSterS …

komieSe drama

In samewerking met: Innibos-
Kunstefees, LW Hiemstra-trust, KWV, 
Clemengold, Vision Insurance en Hannon
Skrywer: Louis Pretorius
Regisseur: Tara Notcutt
Stelontwerp en kostuums: Scenic Studio
Beligtingsontwerp: Scenic Studio en 
Tara Notcutt
Klankbaan: Gideon Lombard
Met: Lizz Meiring, Margit Meyer-
Rödenbeck en Nicole Holm
Verhoogbestuurder: Jeanne Steenkamp
Vervaardiger: Arena Produksiehuis

Christine, Anel en Bianca se vlug na 
Thailand is vertraag. Dis Christine se 
50ste verjaarsdag en dis die tweeling se 
geskenk aan haar. ’n Bord sushi sou net 
so goed gewees het. Hulle weet mos sy’s 
bang vir vlieg. Sal hulle ooit daar kom? 
Of is almal net te vlugvoos? 

1 maart 15:00 | 2 maart 17:00   
3 maart 19:30 | 4 maart 20:30   
6 maart 20:30 | 9 maart 20:30  
10 maart 15:00 
80 min | kykNET HS Stellenbosch 
R135 - R145 | R160 by die deur             a  

AFRIKAAN    

mUSiekteater

Skrywer en regisseur: Deon Opperman
Musiek: Janine Neethling
Met: Stephanie Baartman, Wessel 
Pretorius, Dizu Plaatjies & vriende, 
Akustika Kamerkoor, Janine Neethling & 
vriende 
Vervaardiger: Jam Events 
 
In 2012 het Janine Neethling en haar 
man, Deon Opperman, saamgespan 
om die eerste volwaardige Afrikaanse 
oratorium, Die Skepping, op die planke 
te bring. Deon het die libretto geskryf en 
Janine het die musiek, vir beide orkes en 
stem, gekomponeer. 
Nou het Janine en Deon weer talente 
saamgespan om spesifiek vir Woordfees 
2019 `n nuwe werk te skep – Afrikaan. 
Die stuk het sy wording gehad in ’n 
enkele vraag: “Wat beteken dit om te sê: 
‘Ek is ’n Afrikaan?’ ”  
Met haar toonsetting van Deon se 
libretto vir Afrikaan word Janine 
Neethling se veelsydigheid as komponis 
ten toon gestel – soms a capella, 
soms met orkestrale onderskraging 
en begeleiding, maar altyd, soos net 
Janine kan, ontroerend, opheffend en 
musikaal skouspelagtig. Die aanslag is 
kontemporêr en toeganklik, maar die 
fondament is klassiek. 

4 maart 20:30 | 6 maart 15:00   
7 maart 16:00
90 min | Adam Small Ouditorium 
R100 - R180 | R200 by die deur             a  

BaBBelagtig

narre- en mimiekSpel

’n NATi / Feesteforum-produksie

Regie: Jenine Collocott
Skrywer: Die geselskap

Wessel Pretorius  
Foto: Antonia Steyn

toneel



106

Stel- en beligtingsontwerp: Wolf Britz
Kostuums: Rouvé en Lara Hattingh
Musiek: Charl-Johan Lingenfelder
Verhoogbestuurder: Lize van Rooyen
Met: De Klerk Oelofse, Dean Balie, 
Jemma Kahn, Roberto Pombo, Klara van 
Wyk, Thami Baba en David Viviers
Vervaardiger: Aapstert Produksies in 
opdrag van Kunste Onbeperk
In samewerking met: Supergroup 
Dealerships en Cube Capital

Ontmoet sewe kleurryke, liefdevolle, 
aweregse narre met manewales wat jou 
sal laat lag en frons. Babbelagtig is ’n 
mimiekspel en wipwarit van betowering 
en plesier. Dit was die wenner van 
2018 se KKNK-Kannatoekennings 
vir Beste debuutproduksie en Beste 
kinderaanbieding. Wim Vorster het in 
Krit geskryf: “Babbelagtig is bevrydend, 
vry en bowenal ongelooflik vindingryk 
… sonder twyfel een van die mooiste en 
verfrissendste toneelaanbiedings in ’n 
lang tyd.”

2 maart 09:30 & 12:00 | 8 maart 15:00  
9 maart 09:30 & 12:00   
10 Maart 10:00
60 min | Stadsaal 
R60 - R120 | R140 by die deur 
Taal: Daar is geen dialoog nie.             

Bal-oog & Brommel:  
milnerton

akSie-komedie

’n US Woordfees-produksie

Skrywer: Sjaka Septembir
Regisseur en beligtingsontwerp:  
Gideon Lombard

Musiek: Gertjie Besselsen
Met: De Klerk Oelofse en Richard 
September
Vervaardiger: Gideon Lombard en 
Sjaka Septembir in opdrag van die US 
Woordfees

Wat het ons hier teen 200 km per uur? 
Twee akteurs, een musikant en 20 
karakters. Niks tussenin nie. Dis fisieke 
teater wat jou uitasem gaan laat van die 
lag. Bal-Oog & Brommel is die kleinkind 
van Bitterkomix, Quintin Tarantino en 
Tintin. Kortom: Dis ’n seks, drugs en rock 
& roll murder mystery in Milnerton en 
dis afdraand allie pad. (Dieselfde stuk as 
verlede jaar se Moord in Ixiastraat – nou 
met ’n minder skrikwekkende titel.)

6 maart 13:00 | 9 maart 16:30   
10 maart 13:00
65 min | Adam Small Laboratorium 
R80 - R130 | R150 by die deur
Geen o/13                  a  

CarpetS

drama

Ondersteun deur die US Woordfees 

Skrywer, regisseur, stel- en 
beligtingsontwerp, kostuums en 
vervaardiger: Caitlin Wiggill
Met: Carla Smith en Andahr Cotton

Uit vrees vir die buitewêreld het Nora vir 
vyf jaar nie haar voet uit die huis gesit 
nie. Sy het haar eie wêreld geskep waar 
alles van tapyte en tekeninge gemaak 
is en mense in die see kan woon. Haar 
enigste kontak is haar vriend Beau. 
Trauma het hulle bymekaargebring en 
nou moet Nora haar ergste nagmerrie in 
die oë kyk – die see roep haar.

3 maart 16:00 | 7 maart 21:30   
8 maart 19:00   
45 min | Adam Small Laboratorium 
R65 - R120 | R140 by die deur             e

Couched
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CoUCHed

danS

Met: Shaun Oelf (danser) en Grant van 
Ster (choreograaf)  
Verhoogbestuurder: Marie Vogts
Vervaardiger: Figure of 8 Dance 
Collective

Couched is ’n dansproduksie met ver-
nuwende choreografie om die veelsy-
digheid van die dansers ten toon te stel. 
Daar is twee karakters wat terugkeer na 
hulle jeug om die dualiteit van ’n dolle 
gejaag teenoor die rustigheid van ’n tuis- 
te te ondersoek. Daardie tuiste van jou 
jeug wat jy eendag verlaat, bly vir altyd 
’n deel van jou. Hierdie duo is vreesloos 
en laat elke beweging moeiteloos lyk.

10 min | Straatteater – hou die Woord- 
fees se Facebook-blad dop vir besonder-
hede.                 

deUrmekaar

SketSkomedie

Ondersteun deur die US Woordfees  

Skrywer en regisseur: Carla Smith
Met: Marichje de Necker, Robert Hindley, 
Melanie Scholtz en Carla Smith
Verhoogbestuurder: Melissa Myburgh
Vervaardiger: Huurgeld Produksies

As jy nie weet wat aangaan nie, dan weet 
jy wat aangaan. Want jy’t te doen met 
al die kompleksiteite en kompleksigeite 
en ander eite wat in elke vrou se 
lewe gebeur. Hier kom stereotipes, 
absurditeite, onwaarhede en konflik voor 
in ’n heel aweregse komedie. Dis aanhou 
beweeg en gelag maak. (En eintlik weet 
jy niks, man!)

2 maart 17:00 | 5 maart 20:30   
7 maart 18:00 | 10 maart 19:30
60 min | HS Lückhoff 
R65 - R120 | R140 by die deur 
Geen o/12                   a  

deUrniS    

intieme teater

Moontlik gemaak deur: AK21 en NATi, 
ondersteun deur die US Woordfees
Met: Verskeie skrywers, regisseurs en 
akteurs
Vervaardiger: Theatrerocket

Ná verskeie uitverkoopte speelvakke in 
Pretoria, by Aardklop en die Vrystaat 
Kunstefees, is DEURnis vir die eerste 
keer in die Kaap te sien.

DEURnis een-tot-een is ’n opwindende 
nuwe teaterervaring en ’n eerste vir 
Suid-Afrika: teater tussen een akteur 
en een gehoorlid op ’n slag. Dié unieke 
en grensverskuiwende produksie speel 
af binne of rondom ’n huis of gebou en 
het as plekpesifieke teater dus ’n baie 
intieme benadering. Dit is bekroon met 
’n 2018 kykNET Fiësta, ’n 2018 ATKV-
Woordveertjie en is benoem as Beste 
Produksie by Aardklop 2017. ’n Kaartjie 
gee jou toegang tot drie toneelstukke 
van ongeveer 20 minute elk. 

DEURnis 20-voor 2 is die uitbreiding van 
die een-tot-een ervaring: twee akteurs 
wat optree tussen 20 gehoorlede. Hier-
die ongewone, plekspesifieke teater-
ervaring ondersoek die grense van 
teater op ’n kreatiewe wyse en is ideaal 
vir teatergangers wat meer wil waag. 
’n Kaartjie gee jou toegang tot twee 
toneelstukke van ongeveer 45 minute elk. 

DEURnis een-tot-een wys elke dag om 
10:00, 14:00 en 15:30. Pakket 1 en 2 
wys die eerste vier dae (2-5 Maart) en 
Pakket 3 en 4 wys die laaste vier dae 
(6-8 Maart). 
Pakket 1: Winkelpop, Rou, Anders 
Pakket 2: Koud, Skaam, Hoffie  
Pakket 3: Skei, Nat, Witvlag  
Pakket 4: Droom, Lem, Toets

100 min | s.b.w. 
R220 
Geen o/16 (G, N, S, T, V)

toneel
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DEURnis 20-voor-2 met BA(R)rok en 
Droog wys elke dag om 11:00 (2-8 Maart 
2018), en ook om 18:00 op 2 en 3 Maart, 
8 Maart.

100 min | The Grappa Shed 
R220 
Geen o/18 (N, S, T, V)

Sien woordfees.co.za vir meer volledige 
beskrywings van die onderskeie stukke 
en inligting oor pakkette.             a  

die BegrafniS    

mUSiekteater

Skrywer en vervaardiger: Leatitia 
Solomons Manuel
Regisseurs en beligtingsontwerp: 
Leatitia Solomons Manuel en Brandon 
Strydom
Musiek: Timothy Swarts en Marthie 
Hauptfleisch
Met: Laetitia Solomons Manuel
Verhoogbestuurder: Brandon Strydom

Almal weet die dood is onvermydelik, 
maar daar is genoeg humor vir die 
uitvaart. Want begrafnisse bring nie 
altyd families bymekaar nie. Elkeen bring 
maar sy eie verskuilde agenda graf toe. 
Wat gebeur alles agter die skerms en 
wie is in wie se pad?

3 maart 17:00  |  6 maart 19:00 
60 min | Drostdy Teater 
R100 | R120 by die deur             a  

die gangSterS

drama

’n US Woordfees-produksie

Skrywer: Benoni Dehaeck
Regie en stelontwerp: Marthinus Basson 
Beligtingsontwerp: Chris Pienaar
Musiek: Antoni Schonken
Kostuums: Elrina Marais en Mareleen 
Theron
Met: June van Merch, Basil Appollis, 
Stian Bam, Vashti Prins, Dean-John 
Smith, Jodecee Solomons, Keanen 
Engel, Jurgen McEwan, Melanie Scholtz, 
Dean Olivier, Adeline Lamohr, Breyten 
Treurnicht, Tylo Fortuin
Assistent-verhoogbestuurder: Amber 
Fox-Martin 
Verhoogbestuurder: Danielle Louw
Vervaardiger: Jodecee Solomons in 
opdrag van die US Woordfees

Kom na die herdenking en afskeid 
van die lewe en nagedagtenis van 
Joe Jesus. Die gangsters onthou hom 
as hul gevreesde held, biegvader en 
beminde verraaier. Saam met die vier 
gesagsdraers roep hulle hom op uit die 
dood deur die vrye verbeelding van 
die teater. Dis ’n somber seremonie. Dit 
plaas die gangsters en gewone mense se 
rol as agtergeblewenes in die kollig – dié 
wat kwesbaar gelaat is deur die vorige 
regime. Dan begin die poppe dans...

6 maart 15:00 | 8 maart 20:30   
9 maart 17:30 | 10 maart 10:00
60 min | HS Cloetesville 
R85 - R135 | R155 by die deur             a  

Die intermissie
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die intermiSSie    

SketSkomedie

Ondersteun deur die US Woordfees

Skrywers: Die geselskap
Regisseur: Bennie Fourie
Met: Bennie Fourie, Beer Adriaanse, Mila 
Guy, Bouwer Bosch, Barbara Brasington 
en Schalk Bezuidenhout

Die intermissie is kort maar aanhoudend. 
’n Verbyflikkerende sketskomedie 
so vinnig dat dit voel of iemand met 
tyd as ’n konsep gepeuter het. Mense 
wat dit al gesien het, beskryf dit as 
’n gesaghebbende bron tot kommer, 
beter as Bakgat 2, ’n kuur vir depressie, 
brongitis en aanverwante siektes. Jy 
kan maar sê dis ’n net-net bogemiddeld 
ritmiese moles en op die minste ’n 
vergeetlike ervaring.

6 maart 21:30 | 7 maart 18:00   
8 maart 21:30 | 9 maart 10:00   
10 maart 10:00
60 min | Drostdy Teater 
R100 - R140 | R160 by die deur  
Geen o/12                 a  

die reUk van appelS    

drama

Skrywer: Na die roman deur Mark Behr, 
verwerk deur Johann Smith
Regisseur en stelontwerp: Lara Bye
Klankontwerp: Gideon Lombard
Met: Gideon Lombard
Vervaardiger: Theatrerocket

Dis die somer van 1973. Die lewe is snaaks, 
mooi, kosbaar, onverstaanbaar en vreeslik. 
Apartheid floreer en onrus broei op die 
Angolese grens. In die Kaap is die elfjarige 
Marnus besig om te leer wat menswees 
en manwees beteken. Mark Behr se op-
spraakwekkende roman kry aangrypend 
gestalte in dié solo-produksie. Ná ’n 
uitverkoopte speelvak by die Woordfees 
2018 en verskeie kykNET Fiësta-pryse  
later, ook ’n Fleur du Cap- en Naledi-toe- 

kenning, keer Die reuk van appels terug. 

4 maart 16:00 |  5 maart 15:00   
9 maart 09:30 | 10 maart 10:00
90 min | kykNET HS Stellenbosch 
R120 - R135 | R155 by die deur 
Geen o/16 (G, N, S, T en vooroordeel)             
               a  

die road trip    

komedie

Skrywer: Ferdinand Bekker
Regie en tegniese versorging: Gaerin 
Hauptfleisch
Met: Deon Lotz, Waldemar Schultz
Vervaardiger: Stercus Produksies

Jaco en Belarus (dis sy regte naam) is 
op pad. Die plan is ’n road trip van suid 
na noord net vir die manne. Maar alles 
is nie meer so eenvoudig soos 20 jaar 
gelede nie. Dinge rafel vinnig uit as die 
twee hul verlore jeug probeer inhaal – 
met skreeusnaakse gevolge. Dan wag 
daar boonop ’n verrassing wanneer die 
teëspoed hulle in die middel van nêrens, 
naby Trompsburg in die Vrystaat, tref. 

1 maart 12:30 | 2 maart 15:30  
3 maart 10:00
65 min | Drostdy Teater 
R130 | R150 by die deur
Geen o/12               a  

dooS/BoX    

drama

In samewerking met: Kunste Onbeperk, 
ondersteun deur die US Woordfees
Skrywer: Philip Rademeyer, Wessel 
Pretorius, Myer Taub en Henk Heymans 
Regisseur, stel- en beligtingsontwerp, 
kostuums en verhoogbestuurder: Llandi 
Beeslaar
Met: Stephanie Gericke

Die ding werk só: Daar’s ’n lewens-
grootte wit boks met ’n akteur binne-in. 

toneel
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Dis lekker intiem. Daar’s 16 gate en dus 
plek vir net 16 toeskouers op ’n slag, 
een toneelstuk op ’n slag en elk nie 
langer as 25 minute nie. Doos/Box is ’n 
konseptuele ervaring soos min. Elkeen 
van die stukke is die kreatiewe breinkind 
van Suid-Afrika se voorlopers in teater, 
musiek en grafi ese ontwerp. 

2 maart 09:30 & 11:00
4 maart 11:00 & 15:00
5 maart 11:00 & 15:00
6 maart 11:00 & 15:00
7  maart 11:00 & 15:00
8 maart  11:00 & 15:00
25 min | Bibsaal | R100
Geen o/16        a  e

dr. HanS Spatel 
en die BoekSUSter    

woordkUnS

Ondersteun deur die US Woordfees

Skrywers: Dr. Pieter van Biljon en 
Madeleine van Biljon
Regisseur en verwerking: Juanita 
Swanepoel
Met: Johann Nel en Susanne Beyers

Die dawerende lag van die befaamde 
radiopersoonlikheid en rubriekskrywer 
Madeleine van Biljon op ’n hele verhoog 
van vrolike woorde. Dis kwellinge en 
kwinkslae vol waarhede dié, saamgestel 
uit haar en haar man, Pieter, se werk – 
hy wat self rubrieke as mediese dokter 
geskryf het onder die skuilnaam Dr. 
Hans Spatel. Hy het sy vrou beskryf as 
“wederstrewig maar verstandig”. Net so.

7 maart 12:00 | 9 maart 16:00 
10 maart 11:00
60 min | kykNET Fismer
R140 | R160 by die deur             a  

endgame

drama

’n Baxter Teaterkompleks-produksie 
in samewerking met Derek Lubner, 
ondersteun deur die US Woordfees

Skrywer: Samuel Beckett
Regisseur: Sylvaine Strike
Stel- en beligtingsontwerp: Patrick 
Curtis
Kostuums: Birrie le Roux
Met: Andrew Buckland, Rob van Vuuren, 
Antoinette Kellermann en Soli Philander 

Samuel Beckett, een van die voorbokke 
van die Teater van die Absurde, se 
klassieke Endgame het uitverkoop-
sukses in die Baxter Teater behaal. 
Vier veelbekroonde teater-ikone is 
te sien in dié geslype stuk, wat die 
verhouding tussen baas en klaas, nar 
en onderdrukte, pa en seun, ouer en 
kind ondersoek. Sylvaine Strike druk 
haar bekende magiese stempel uit die 
regisseurstoel op hierdie briljante drama 
af. Dis Beckett se skerp insigte in ’n 
uitsiglose, tragikomiese bestaan met 
tipiese galgehumor.

Endgame
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1 maart 16:00 | 2 maart 13:00 & 
16:30 | 3 maart 20:00 | 4 maart 
14:00 
90 min | Rhenish Girls’ High School
R85 - R150 | R170 by die deur
Geen o/12               e

godgodgod    

ekSperimenteel

’n Ko-produksie tussen NATi, die US 
Woordfees en Vrystaat-Kunstefees

Skrywer: Rob de Graaf en geselskap
Vertaling: Ilana Cilliers
Regie, stel- en beligtingsontwerp, 
musiek en kostuums: Wolf Britz en Ilana 
Cilliers
Met: Charlton George, Tiisetso 
Mashifane, Aphiwe Livi, Wolf Britz en 
Ilana Cilliers
Verhoogbestuurder: Pierre Nelson
Vervaardiger: Mount Maak in opdrag 
van NATi

Donker, lig, wetenskap, aarde, wind en 
water… Mite, vuur, glas, god, mens, dier, 
plant, klip… Wat maak ons? Wie maak 
ons? Wat skep ons? GodgOdgoD is ’n 
interaktiewe, sensoriese teaterervaring, 
’n reeks poëtiese eksperimente wat 
aspekte van verskeie skeppingsmites en 
-teorieë uitbeeld, bevraagteken, ontdek 
en ontgin. 

1 maart 18:30 & 20:30 | 3 maart 
18:30 & 20:30 | 4 maart 18:30 & 
20:30 | 6 maart 18:30 & 20:30
70 min | Millshed | R140 
Taal: Afrikaans, Engels, isiXhosa en Sepedi 
Ouerbegeleiding (D)        

Harry & jaCkie: tUSSen 
die BokSe

komedie

Skrywer en regisseur: Christo Davids
Met: Christel van den Bergh en Markus 
Haywood
Vervaardiger: Adette Bos

Op die dag wat Harry en Jackie na hul 
nuwe huis moet trek, begin die nerwe 
dun skuur. Skielik is die duiwel los – en 
dit oor ’n boks foto’s van hul lewe van 
sewe jaar saam. Jackie wil terstond skei 
en ’n oorblufte Harry verstaan nie wat 
aangaan nie.

1 maart 15:00 | 2 maart 20:30  
3 maart 11:00 & 15:00
60 min | HS Lückhoff |R120 - R135 |
R155  by die deur
Geen o/12 (OT)              a  

HUiSHoU    

drama

’n Aardklop-produksie, ondersteun deur 
KunsStig en NATi

Skrywer: Philip Rademeyer
Regisseur, ontwerp en 
beligtingsontwerp: Nico Scheepers
Met: Nadia Valvekens en Cintaine Schutte 
Verhoogbestuurder: Lara Hattingh
Vervaardiger: Cintaine Schutte in opdrag 
van Aardklop Nasionale Kunstefees. 

Twee wit vroue wil ’n swart kind 
aanneem. Die jonger een beleef ’n 
identiteitskrisis in die soeke na haar 
wortels en Afrikaner-erfenis. Die ouer 

GodgOdgoD
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vrou wil sorgvuldig ’n huis opbou en 
vol maak. Maar wat beteken dit as die 
jonger vrou nie daar tuis voel nie? Is 
hul vol huishouding nou eintlik leeg? 
Nadia Valvekens word by Aardklop 2018 
bekroon as Beste aktrise.

2 maart 13:00 | 3 maart 20:00   
4 Maart 20:30 | 7 maart 15:00
80 min | HS Lückhoff | R80 - R135
R155  by die deur  
Geen o/16              a  

in SlavenHUiS 39    

drama 

’n US Woordfees-produksie, ondersteun 
deur NATi

Skrywer en verhoogbestuurder: 
Herschelle Benjamin
Regisseur: Philip Rademeyer
Met: Cantona James, Stephren Saayman, 
Eldon van der Merwe 

Vier jong bruin studente deel ’n woonstel 
op Stellenbosch wat jare gelede slawe 
gehuisves het. Hulle probeer die verlede 
versoen met hedendaagse kwessies 
soos manlikheid, bendes, geloof, 
rassisme, kultuur, homoseksualiteit en 
doodeenvoudige menslikheid. Want wat 
beteken bruinwees nou eintlik?

1 maart 13:00 | 2 maart 09:30 
4 maart 15:00 | 5 maart 17:00
50 min | Adam Small Laboratorium 
R60 - R120 | R140 by die deur 
Geen o/13 (T)               a

joHnny BoSkak  
iS feeling fUnny    

drama

Skrywer: Greig Coetzee
Regisseurs: Roslyn Wood-Morris en 
Craig Morris
Stelontwerp en vervaardiger: Craig 
Morris
Beligtingsontwerp en 
Verhoogbestuurder: Barry Strydom
Musiek: Syd Kitchen
Met: Craig Morris 
Is Johnny die laaste white trash in 
Secunda? Of die laaste cowboy met 
boots en blou jeans? Wat seker is: 
Johnny Boskak sit nie lekker in die nuwe 
Suid-Afrika nie. Hy val in die pad op 
soek na liefde, verlossing en ’n AK-47. 
Resensente het dié bekroonde stuk as 
moeiteloos poëties beskryf. 
 
7 maart 15:00 | 8 maart 10:00   
9 maart 19:00   
75 min | Adam Small Laboratorium 
R80 - R135 | R155 by die deur 
Geen o/13 (Ouerleiding)                        e

Huishou  
Foto: Leslie van Wyk
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kanSel

tragikomedie

Ondersteun deur die US Woordfees
Skrywers: Marichje de Necker en 
Wynand Kotzé
Regisseur: Carla Smith
Met: Marichje de Necker en Wynand 
Kotzé
Vervaardiger: Huurgeld Produksies 

Tiaan en San-Marie staan daar voor 
die kansel: die senuwees knaag, die 
trourok is spesiaal laat maak en die 
wittebrood klink eksoties. Op 30 moet 
’n pot ’n deksel vind en dis tog wreed 
om ’n ouma sonder kleinkinders te los. 
Die gaste het reeds opgedaag, maar 
die dominee sit vas in die verkeer. Wat 
kan nóg verkeerd loop? Wenner van die 
Première-teaterfees.

1 maart 20:30 | 2 maart 09:30   
4 maart 18:00 
75 min | HS Lückhoff 
R65 - R120 | R140  by die deur 
Geen o/12                      a  

katrina: die danSende 
taal

Ballet

In samewerking met: Kunstekaap en die 
Nasionake Lotery. Moontlik gemaak deur 
US Woordfees en NATi
Teks: Katrina Esau 
Konsep, musiek, musiekproduksie en 
klawerborde: Coenie de Villiers
Choreografie: Kirvan Fortuin
Stelontwerp en beligting: Kirvan Fortuin 
met Faheem Bardien
Opname-ingenieur vir Ouma Katrina, 
Upington: Anton Opperman
Redigeringsingenieur vir onderhoude 
met Ouma Katrina: Alli Heyns, Inyanga 
Recording
Programmering en kitare: Johan 
Rautenbach
Tjello: Susan Mouton
Konsultasie, tradisionele instrumente: 

Pops Mohamed
Konsultasie, tradisionale San-danse: 
Jan Pietersen (Oupa Jan), D.K. Saa-
dansgroep, Witdraai 
Produksiebestuurder en verhoog: 
Yvette Hanekom
Dansgeselskap: Kirvan Fortuin, Marlin 
Zoutman, Byron Klassen, Lewellyn 
Afrika, Emily Isted en Paxton Simons
Animasie en subtitels: Marketing 
Support Services
Videomateriaal: Homebrew Films 
Ontwerp: Annemart Swanepoel,  
Option A
Vervaardiger: Kunstekaap en CDV 
Market Ideation  

Die 85-jarige Ouma Katrina Esau is die 
laaste een wat nog die oertaal N/UU kan 
praat. Sy vertel haar verhaal in haar eie 
woorde met aangrypende musiek deur 
Coenie de Villiers en die skitterende 
choreografie van Kirvan Fortuin. Dis die 
menslike verhaal van ’n merkwaardige 
vrou se lewe in ’n sterwende taal, 
uitgebeeld met die tradisonele musiek 
en dans van die San-gemeenskap met 
dank aan die San-Raad van Suid-Afrika.   

5 maart 20:00 | 7 maart 15:00  
8 maart 11:00 
55 min | Stadsaal 
R50 - R150 | R170 by die deur
Taal: Afrikaans en N/UU              

toneel

Katrina: Die dansende taal
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katvoet     

drama

’n NATi / Feesteforum-produksie, 
ondersteun deur die US Woordfees

Skrywer: Tennessee Williams
Skrywer: Tennessee Williams
Verwerking en regie: Nico Scheepers
Stelontwerp: Rocco Pool
Beligtingsontwerp: Wolf Britz
Kostuums: Mariechen Vosloo
Met: Marius Weyers, Marion Holm, 
Tinarie van Wyk-Loots, Albert Pretorius, 
Martelize Kolver, Laudo Liebenberg 
Geon Nel e.a.
Verhoogbestuurder: Jeanne Steenkamp 
Vervaardiger: US Woordfees in opdrag 
van NATi

Die klassieke Pulitzerprys-drama Cat 
on a Hot Tin Roof kry hier nuwe lewe 
in ’n vars verwerking. Nico Scheepers 
het die toneel verskuif na ’n wildplaas 
in die Limpopo-bosveld. Dis hier waar 
die Mouton-gesin bymekaarkom vir hul 
patriarg se 65ste verjaarsdag. Boela, die 
oudste seun, drink homself dood om 
die spoke agter sy oë stil te maak en 
Maggie, sy eensame katvoet-vrou, doen 
alles in haar vermoë om die liefde te 
oorleef. Watter familiedramas wag nog 
om uitgepluis te word?

1 maart 10:30 | 2 maart 20:30  
3 maart 10:00 & 14:00  
5 maart 19:30 | 6 maart 09:30
120 min | Adam Small Ouditorium
R120 - R160 | R180 by die deur 
Geen o/16 (T)                   a

kleedkamer-BlUeS

drama

’n NATi / Feesteforum-produksie

Skrywer: Ludwig Binge 
Regie, stelontwerp en kostuums: 
Marthinus Basson 

Beligtingsontwerp en vervaardiger: 
Chris Pienaar 
Met: Carel Trichardt,  De Klerk Oelofse, 
Wessel Pretorius, Ludwig Binge en Greta 
Pietersen 
Verhoogbestuurder: Danielle Louw 
Vervaardiger: Raminidam in opdrag van 
Innibosfees

Ons is in ’n kleedkamer voor ’n laaste 
optrede by ’n kunstefees. Almal is ’n 
bietjie moeg, almal ’n bietjie feesvoos. 
Daar sit die diepseun Johan met 
premature post-production blues. Hy 
sê nie ’n woord nie. André is knorrig 
omdat sy mede-akteur, Hendrik, nooit sy 
eenmanstuk kom kyk het nie. Hendrik is 
benoem vir ’n toekenning terwyl André 
se stuk ’n louwarm resensie gekry het. 
Hendrik het ’n oog op Wena, maar sy’s 
op pad Johannesburg toe vir ’n rol in 
’n sepie. Paul, die ou veteraan wat ná 
15 jaar ’n comeback maak in hierdie 
alternatiewe weergawe van Beckett se 
Godot, sukkel om sy woorde te onthou. 
O, die nerwe, die nerwe. Boonop is daar 
’n belangrike gas in die gehoor...

1 maart 11:00 | 2 maart 20:30  
3 maart 11:00 | 4 maart 10:00  
5 maart 10:00
90 min | kykNET HS Stellenbosch
R80 - R145 | R165 by die deur      a   

Klippe wat val
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Katvoet, met Marius Weyers
Foto: Daniel Rutland Manners

klip kween     

drama

Ondersteun deur NATi en die US 
Woordfees

Skrywer: Du Toit Albertze 
Regisseur: Jason Jacobs
Musiek: Odwa Bongo
Kostuums: Birrie le Roux
Met: Gantane Kusch en Odwa Bongo 
(sang)
Verhoogbestuurder: Ashwin Arendse
Vervaardiger: KleiSand Produksies

Sheila is ’n jong transgender-vrou 
wat terugkeer na haar geboortedorp 
– van Stellenbosch na Kamieskroon 
in Namakwaland. Sy wil haar onskuld 
opeis, maar die pastoor met wie sy eens 
’n verhouding gehad het, staan in haar 
pad. Sy begin grawe na haar wortels, 
maar al wat sy kry, is geraamtes. En wie 
speel Maria in die Kerskonsert? ’n Ware 
Griekse tragedie wat Sheila nie kon 
voorsien het nie.

6 maart 10:00 | 8 maart 13:00  
10 maart 18:00
60 min | Adam Small Laboratorium
R60 - R120 | R140 by die deur             a  

klippe wat val  

drama

’n US Woordfees-produksie

Skrywer en regisseur: Philip Rademeyer
Stel- en beligtingsontwerp: Studio J
Musiek: Gideon Lombard
Met: Wilhelm van der Walt, Dean John 
Smith, Gideon Lombard (kitaar) 
Verhoogbestuurder: Andi Colombo

Op ’n afgeleë plaas kruip ’n jong man in 
’n hondehok weg. Om hom op die werf 
is netjiese stapels klippe, ’n herinnering 
aan mense en diere wat reeds weg is. 
Sy boesemvriend keer ná amper 20 jaar 
terug na die plaas. As seuns was hulle 

onafskeidbaar, nou is hulle vreemdelinge 
vir mekaar. Terwyl die twee mans 
terugdelf die verlede in verskiet die een 
ster ná die ander. Klippe wat val was 
op verlede jaar se Woordfees die Beste 
debuutproduksie. 
“… uitsonderlike toneelspel en ’n 
onvergeetlike teaterondervinding.” – 
Maria Vos, Theatre Scene Cape Town 
“Dis boeiend omdat jy as gehoorlid so 
sterk ingetrek word deur hierdie storie 
wat na aan die been van aktuele sake 
sny.” – Wayne Muller, INK

7 maart 15:00 | 8 maart 18:00 
9 maart 13:00 | 10 maart 17:30
85 min | HS Cloetesville
R110 - R145 | R165 by die deur 
Geen o/16              a  

koek en tert

komedie

Skrywers: Kristin Pienaar en Margo Kotze
Regisseur, vervaardiger en kostuums: 
Kristin Pienaar
Met: Margo Kotze, Elmé Oosthuizen, 
Devonecia Swartz en Andahr Cotton
Verhoogbestuurder: Reuben Murphy

toneel



116

Identifiseer jou teiken. Wys bietjie vel. 
Moenie te geïnteresseerd lyk nie. Vat 
aan sy elmboog, jy weet? Ouens love 
dit. Jy herken jouself en jou vriendin en 
ma se raad terwyl jy wonder hoekom 
die aantreklike man met die donker hare 
nie teen dié tyd al drie keer in jou rigting 
gekyk het nie. In Koek en tert kyk jy in ’n 
spieël wat nie lieg nie. 

1 maart 18:30 | 5 maart 21:30
50 min | Adam Small Laboratorium 
R80 - R120 | R140 by die deur
Geen o/14                  a

large, aSSeBlief?

komedie

Moontlik gemaak deur KuKo

Skrywers: Die geselskap 
Regisseur en vervaardiger: Mercy 
Kannemeyer
Met: Melanie Scholtz, Marichje de 
Necker, Nane Zietsman en Anke Cullinan

Moenie met ’n vrou sukkel as dit by klere 
kom nie. Ná hoevele versoeke betoog 

vier vroue buite ’n bekende klerewinkel 
omdat die winkel nie klere in hul 
grootte het nie. Hulle word in hegtenis 
geneem en moet dan hul saak voor ’n 
konstabel stel. Dit gee ’n komiese affêre 
af met allerhande stories oor lyflike 
struikelblokke. Hulle soek egter nie 
simpatie nie, want daar is darem erger 
dinge in die lewe as om te moet vra vir 
’n large.

1 maart 15:00 | 6 maart 21:30
8 maart 17:00
50 min | Adam Small Laboratorium 
R80 - R120 | R140 by die deur   
Geen o/13 (T)                     a  

mi(Sa)     

mUSiekteater

’n Ko-produksie tussen NATi, US 
Woordfees en Suidoosterfees

Skrywer: Antjie Krog (Die nuwe verbond 
– ’n Misorde vir die universum) 
Regisseur: Marthinus Basson
Dirigent en musikale regisseur: Pieter 
Bezuidenhout
Stelontwerp: Marthinus Basson & 
Michael Mitchell
Musiek: Misa Criolla gekomponeer deur 
Ariel Ramírez, Missa Luba gekomponeer 
deur Guido Haazen, Nuwe verbond 
gekomponeer deur Antoni Schonken 
Choreografie: Sifiso Kweyama en Ina 
Wichterich 
Kostuums: Michael Mitchell
Met: Amanda Strydom (solis), 
Cecilia Rangwanasha (sopraan), 
Makudupanyane Senaoana (tenoor), 
Ané Pretorius (mezzo-sopraan), Erik 
Dippenaar (klavesimbel), Kaapstadse 
Operakoor 
Verhoogbestuurder: Danielle Louw 
Projekbestuurder: Corneil Muller 
Vervaardiger en beligtingsontwerp: 
Chris Pienaar 

MI(SA) is ’n drieledige uitvoering 
bestaande uit die Missa Luba, die Misa 
Criolla en ’n nuwe Suid-Afrikaanse mis 
geskryf deur Antjie Krog met musiek 

Antjie Krog
Foto: Antonia Steyn
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deur Antoni Schonken: Die nuwe 
verbond – ’n Misorde vir die universum. 
Hiermee tree Krog en Schonken in 
gesprek met die geliefde Misa Luba 
en Misa Criolla. Marthinus Basson 
vermeng rite en liturgie en skep ’n 
grensverskuiwende eietydse klankbeeld 
van Suid-Afrika, oorwegend in Afrikaans, 
maar ook met Latyns, Grieks, Engels, 
Xhosa en ou Khoisan-woorde. Krog 
noem dit ’n “wetenskaplike mis wat 
die skade wat die mens aan mekaar, 
sowel as die planeet aanrig, besweer.” 
Die MI(SA) word ook nie net deur die 
Kaapstadse Operakoor gesing nie – die 
stories van die koorlede en waar hulle 
vandaan kom, vorm deel van die mis.

1 maart 16:30 & 20:30   
2 maart 14:30 | 3 maart 19:30
85 min | Adam Small Ouditorium 
R100 - R180 | R200 by die deur 
Taal: Verskeie
Geen o/13 (N)                

my menSe iS die klUtS 
kwyt

SketSkomedie 

Skrywer: Ludwig Binge
Regisseur: Wessel Pretorius
Met: Ludwig Binge, Roeline Daneel en 
De Klerk Oelofse
Verhoogbestuurder: Kanya Viljoen
Vervaardigers: Wessel Pretorius en 
Ludwig Binge 

’n Lewensmoeë geskiedenisonderwyser 
gee sý weergawe van wêreldgebeure 
met drastiese gevolge, terwyl Lady 
Rugga haar manlike kollegas touwys 
maak. ’n Blou Bul-braai in Pretoria 
neem ’n onverwagse wending, terwyl 
Louise en Pieter op hul eerste Tinder-
afspraak ontdek die liefde is bipolêr. Hier 
ontmoet Monty Python en die komiese 
eenbedrywe van Christopher Durang 
mekaar. Die satire loop dik soos stroop 
oor geslagsgelykheid, homofobie en 
magsmisbruik. Natuurlik herken ons 
onsself (en die bure).

1 maart 16:00 | 2 maart 16:00 
3 maart 20:30 | 5 maart 20:30
60 min | HS Cloetesville 
R115 - R135 | R155 by die deur 
Geen o/14              a

my SeUnS

drama

’n NATi / Feesteforum-produksie

Regisseur en skrywer: Christo Davids
Stel-, beligtingsontwerp en kostuums: 
Wilhelm Disbergen
Musiek: Leslie Javan
Met: Sandra Prinsloo, André Odendaal, 
Sandi Schultz, Edwin van der Walt, Buhle 
Ngaba en Donovan Pietersen 
Verhoogbestuurder: Mariska Meyer
Vervaardiger: Aardklop 
 
Ouma se verjaarsdagpartytjie stuur 
heel moontlik op ’n familie-oorlog af. 
Pa wag om te hoor of hy as regter 
aangestel word. Maar gaan die huidige 
bedeling hom oorsien? Die seuns sit 
duidelik nie langs dieselfde vuur nie. 
Miskien is albei verlief op dieselfde meisie 
of dalk lê hulle verskille veel dieper? 
En wat presies het destyds tydens die 
bevrydingstryd gebeur? Weet Ma meer 
as wat sy voorgee? En by wie lê haar 
lojaliteit? ’n Eg Suid-Afrikaanse verhaal 
met al die kompleksiteite van vandag: die 
familiedramas, verwyte en onopgeloste 

My Seuns
Foto: Pieter Lombaard
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vrae. Geïnspireer deur Arthur Miller se All 
My Sons. Tydens Aardklop 2018 word My 
seuns ses-malig bekroon vir, onder meer, 
beste regisseur, teks en produksie.

5 maart 11:00 & 14:30 | 6 maart 
20:30 | 7 maart 11:00 & 15:00 
90 min | Rhenish Girls’ High School 
R100 - R150 | R170 by die deur  
Geen o/14 (T)                  a  

narkoSe    

tragikomedie

Skrywer: Nico Luwes en die geselskap 
Regie en beligtingsontwerp: Gerrit 
Schoonhoven 
Met: Elize Cawood en Wilson Dunster

Die geld is op. Die sirkusbaas het gedros. 
Nou sit almal en suip en weier om die 
show aan te bied. Die twee ou narre, 
Koos en Koos, probeer sin maak van 
gebruikers, verbruikers, misbaksels van 
misbruikers en oseane van plastiek. 
Narkose is ’n parodie van die lewe. Dit 
lewer kommentaar, dit raak, dit maak 
saak en vermaak. Die hele blerrie sirkus.

6 maart 12:30 | 7 maart 20:30   
8 maart 12:30 | 9 maart 13:00
60 min | kykNET HS Stellenbosch 
R115 - R135 | R155 by die deur      a  e  

nÊrenS, noord-kaap

tragikomedie

Skrywer en regisseur: Nico Scheepers
Met: Albert Pretorius, Geon Nel, De Klerk 
Oelofse
Vervaardiger: Naskrif Produksies in 
opdrag van die US Woordfees

Drie broers het mekaar jare laas 
gesien, maar keer nou terug na hulle 
geboorteplaas, genaamd Nêrens, vir ’n 
verjaardagbraai vir hul pa wat 60 word. 
Dié skreeusnaakse en hartroerende 
nuwe werk volg in die voetspore van die 
uiters suksesvolle tragikomedie Amper, 
Vrystaat. Nêrens is weer op die planke 
ná ’n uitverkoopte speelvak by die 2018 
Woordfees.

7 maart 12:30 | 8 maart 20:00 
10 maart 17:30
75 min | Adam Small Ouditorium 
R125 - R145 | R165  by die deur
Geen o/13 (T)                         a  

’n oUlap Se rooi    

woordkUnS

Skrywer: Audrey Blignault
Regisseur: Juanita Swanepoel
Met: Woutrine Theron

’n Oulap se rooi is ’n samestelling van die 
waarnemings en vertellinge uit hierdie 
beminde skrywer se rubrieke, essays en 
briewe. Sy was ’n bron van inspirasie en 
plesier vir tallose vroue in die twintigste 
eeu en is vandag nog net so relevant. 
Haar onblusbare lewensvreugde is opreg 
en eerlik. Hennie Aucamp het gesê: “As 
Langenhoven die Afrikaner leer lees het, 
het Audrey Blignault gesorg dat hy aan 
die lees bly.”

5 maart 11:00 | 6 maart 16:00   
7 maart 19:00
60 min | kykNET Fismer 
R140 | R160 by die deur             a  

Onweer
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o, die donkie!    

tragikomedie

Skrywer: Dana Snyman
Regisseur: Gerrit Schoonhoven
Stel-, beligtingsontwerp en 
vervaardiger: Lets be Frank Productions 
Met: Frank Opperman
Verhoogbestuurder: WS Beyers 

Ontmoet mnr. Barry Swart, die 58-jarige 
hoof van die Hoërskool Hans Oosthuizen, 
’n voormalige model C-skool. Mnr. Swart 
is ’n bekommerde man. Daar is pers- 
berigte dat die skool besig is om agteruit 
te gaan. Daar’s ernstige dissipline- 
probleme, rassistiese voorvalle en dit 
lyk of Afrikaans se dae getel is. Boonop 
het die eerste rugbyspan nou al vyf 
wedstryde agtereenvolgens verloor. Mnr. 
Swart oorweeg om te bedank, maar dan, 
een Maandagoggend tydens saalopening, 
besluit hy om sy kant van die saak te stel.

1 maart 20:00 | 2 maart 10:00 & 
13:30 | 3 maart 15:00 | 5 maart 20:30
70 min | kykNET HS Stellenbosch 
R120 - R140 | R160 by die deur             a  

onS iS nie  
almal So nie    

drama 

Skrywer: Jeanne Goosen 
Verwerking en regisseur: Mercy 
Kannemeyer
Stelontwerp: Rocco Pool
Met: Daneel van der Walt
Vervaardiger: Kabous Meiring in opdrag 
van die US Woordfees

Jeanne Goosen se gelyknamige roman 
het lankal ikoonstatus bereik. Daar’s 
Gertie en haar ma, Doris, en Uncle 
Tank en Mavis. Hulle is arm, maar 
hulle is menslik en trots. Dis die vroeë 
vyftigerjare in Parow en apartheid steek 
sy vuil vingers oral in. Goosen kyk met 
skerp ironie, deernis en humor na dié tyd 
en sy Afrikanermense deur die oë van 
Gertie.

4 maart 15:00 | 5 maart 18:00  
6 maart 20:30 | 9 maart 20:30 
10 maart 16:00
70 min | HS Lückhoff 
R100 - R135 | R155 by die deur  
Geen o/13 (V, T)             a  

onweer

fiSieSe teater

Skrywers: Carlo Daniels en Abigail Mei
Regisseur: Carlo Daniels  
Stelontwerp en kostuums: Carlo Daniels 
en Themba Stewart
Met: Carlo Daniels en Abigail Mei
Verhoogbestuurder: Andi Colombo

Wat is die impak van seksuele 
mishandeling op slagoffers en op die 
gemeenskap? Dis die storie van ’n jong 
Tammy Solomons, wat deur huislike 
omstandighede oorweldig word. Watter 
werklikhede word onder ’n laag stilte 
begrawe? Dis vars bewegingsteater 
deur twee opkomende sterre in die 
teaterwêreld. Onweer het in 2018 op die 
Zabalaza Festival weggeloop met vyf 
benoemings en twee toekennings vir 
Beste produksie en Beste akteur (Carlo 
Daniels).

5 maart 15:00 | 6 maart 18:00  
9 maart 13:00 
60 min | HS Lückhoff 
R80 - R120 | R140 by die deur 
Geen o/14                     a  

oom goltroS van 
verneUkpan vertel

woordkUnS

Oom Goltros is ’n man wat ’n storie 
lekker kan aandik, maar hy oortuig jou 
sommer dat hy die “wit waarheid” praat, 
want hy sit immers “oppie bankie as 
outerling”. Elias P. Nel se vertellings word 
afgewissel met liedjies waarvan oom 
Goltros sommige self “uitgedag” het. Die 

toneel
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stories is reeds in drie kontreibundels 
opgeneem (Iets goeds uit Verneukpan, 
Mafoiing en Bek sonner brieke) wat met 
groot sukses op RSG uitgesaai is. 

10 maart 12:30
80 min | HS Lückhoff
R80 - R100 | R120 by die deur             a  

operaSie Holm! 

komedie

Skrywer: Marion Holm
Regie en beligtingsontwerp: Chris 
Vorster
Met: Marion Holm
Verhoogbestuurder: Jeanne Steenkamp
Vervaardiger: Handyminds

Marion Holm en Chris Vorster het nog 
’n jaar oorleef en deel dankbaar en 
heel plesierig die lesse, lawwighede en 
lollerye wat die jaar meegebring het. 
Marion kan dit steeds nie bekostig om 
’n akteur of drie te betaal nie – daarom 
speel sy al die rolle sommer self. Daar’s 
armoede, padwoede, honde en die 
alledaagse gesukkel met ’n gesukkel. As 
jy graag iets ontstellend ernstigs wil sien, 
is hierdie nie die vertoning vir jou nie. 
As jy egter wil glimlag en net ’n KLEIN 
bietjie dink – kom kyk gerus.

6 maart 16:00 | 8 maart 20:00
75 min | kykNET HS Stellenbosch
R120 - R130 | R140 by die deur             a  

oU BloU    

drama

Skrywer: Amee Lekas 
Regisseur: Ilana Cilliers
Met: Wian Coetzee, Lisakhanya Blouw, 
Angelique Filter, Graeme Watson en 
Brandon Eloff   
Produksiebestuurder: Anke Cullinan
Vervaardiger: US Woordfees

“Om te staan met ’n mond vol tanne uit 
respek is een ding, maar om jou bek te 
hou terwyl jy voor jou siel weet wat’s 
die reine waarheid, is ’n saak tussen jou 
en jou ongoddelike gewete.” Boertjie, 
Ballon en Skirre leer hierdie dure les 
wanneer hulle vriende word met die 
misbaksel van die dorp, Ou Blou. Maar 
hy leer hulle die eerste keer in hul lewe 
wat sorgvrye kindergeluk beteken. Tot 
’n groot tragedie die dorp tref. Wie is 
skuldig? Kom kyk na die uitblinkers 
van die kykNET Nasionale Toneelspel-
kompetisie.

7 maart 14:30 & 17:00 | 
8 maart 16:00 | 9 maart 16:30
60 min | kykNET HS Stellenbosch
R70 - R130 | R150 by die deur
Geen o/12              a  

raak

drama

Skrywer: Kanya Viljoen en geselskap
Regisseur: Kanya Viljoen
Beligtingsontwerp: Kanya Viljoen en 
Andi Colombo
Met: Anoecha Krüger en David Viviers

Die verhaal speel af in ’n enkele aand, 
maar dit bestryk ’n leeftyd tussen man 
en vrou. Van ’n onskuldige skoolliefde tot 
allerhande geheime wat ten alle koste 
bewaar moet bly. Wat gee alles aan ons 
af? Is alles net skade? Dis teater wat jou 
sal laat dink oor die lewe en die liefde. 

Rokkie
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2 maart 19:00 | 3 Maart 12:30  
4 Maart 21:30
60 min | Adam Small Laboratorium 
R65 - R120 | R140 by die deur
Geen 0/14 (S)              a  

roCket BoyS    

komedie

Skrywers: Yanou Pienaar, Liam Walsh en 
Jordyn Linklater
Regisseur, vervaardiger, stelontwerp en 
kostuums: Yanou Pienaar
Beligtingsontwerp en 
verhoogbestuurder: Wicus Louw
Met: Liam Walsh en Jordyn Linklater

Hier’s ’n nuwe onverskrokke komedie 
oor twee jong akteurs wat hulle op ’n 
verhoog aan die einde van die wêreld 
bevind. En sê nou hulle is die enigste 
twee mense wat in die wêreld oor 
is? Beste vriende, maar ook geswore 
vyande as mededingende akteurs wat 
hul onderbroeke in ’n emmer moet was. 
Dinge begin broei, want ’n apokalips kan 
tog so ongerieflik wees. En daar is nie 
eens ’n gehoor nie!

2 maart 13:00 | 7 maart 18:00   
9 maart 12:00
55 min | Adam Small Laboratorium 
R120 | R140 by die deur
Geen 0/13 (T)              e

rokkie

drama

’n NATi / Feesteforum-produksie 

Skrywer: Denver Breda
Regisseur: Lee-Ann van Rooi
Stelontwerp en kostuums: Lindi Heila 
Smit
Beligtingsontwerp: Alfred Rietmann 
Hare en grimering: Saadiqa Adams

Met: Charlton George 
Assitent-verhoogbestuurder:  
Philip Theron 
Verhoogbestuurder: Dian Harcoveccio
Vervaardiger: Bossikop Productions in 
opdrag van Suidoosterfees

Rokkie is ’n 48-jarige transgender-
persoon van die Kaapse Vlakte. Vandag 
is die dag waarvoor sy al jare wag: haar 
gender reassignment. Daar sit sy in haar 
onderklere agter ’n naaimasjien, besig 
om ’n rok aanmekaar te stik terwyl sy ’n 
Black Label en sigaret geniet. En sy deel 
haar herinneringe met ons, lief en leed. 
Charlton George is aangewys as Beste 
akteur vir sy vertolking in Rokkie op die 
Suidoosterfees 2018.

4 maart 15:00 | 8 maart 15:00 |  
9 maart 20:30 
55 min | HS Cloetesville 
R115 - R135 | R155 by die deur
Geen 0/15                                                   a

rooilUg

drama

In samewerking met Opening Act NPC,  
ondersteun deur NATi en die US 
Woordfees

Deur: Jefferson J. Dirks-Korkee
Beligtingsontwerp en 
verhoogbestuurder: Nathaniel Mabote
Met: Jefferson J. Dirks-Korkee
Vervaardiger: Opening Act NPC

toneel

Rooilug
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toneel

Die dorp was eers in die Wes-Kaap, 
maar nou’s dit innie Oos-Kaap. Nee, die 
regering het dit nie uitgeskuif na ’n anner 
provinsie toe nie. Iemand het bloot die 
bordjie gevat en dit aan die anner kant 
van die draad gaan sit. Op die verhoog 
is net een akteur, ’n tafel en ’n stoel en 
dance moves. En hy praat met jou oor 
emosionele dinge – en die liefde. Jy kan 
verwag om te lag, dalk ’n bietjie te huil. 
Maar die musiek is great en jou hart sal 
warm klop.

6 maart 15:00 | 7 maart 20:30  
8 maart 20:30 | 9 maart 17:00
60 min | HS Lückhoff  
R80 - R120 | R140 by die deur             a  

SamSon     

mUSiekteater 

In samewerking met: Die Nasionale 
Lotery-kommissie, Grahamstadse 
Nasionale Kunstefees en die US 
Woordfees

Skrywer en regisseur: Brett Bailey
Musiek: Shane Cooper 
Choreografie: Vincent Mantsoe  
Beligtingsontwerp: Wolf Britz 
Stelontwerp: Brett Bailey en Tanya P. 
Johnson
Vervaardiger en produksiebestuur: 
Barbara Mathers en Third World Bunfight

Hierdie dans-musiekteater is gegrond 
op Ou Testamentiese waardes van 
oorheersing, verraad en rebellie, maar dit 
speel af in die konteks van hedendaagse 
politieke ekstremisme, ongelykheid, 
ontheemding en geweld. Aan die 
woord is opera, kore, animasievideo’s 
en elektroniese musiek. Dis heerlik 
anargisties.

8 maart 20:30 | 9 maart 12:30 & 
20:30 | 10 maart 11:00 & 15:00 
85 min | Rhenish Girls’ High School 
R120 - R180 | R200 by die deur     
Geen o/16                    e

Sky en CZeCH    

drama

Ondersteun deur NATi en die US 
Woordfees

Skrywer: Ashraf Jamal
Vertaling: Gérard Rudolf
Regisseur, stel-, beligtingsontwerp en 
kostuums: Marí Borstlap
Met: Gérard Rudolf en André Roothman
Verhoogbestuurder: Jeandré Hammond
Vervaardiger: Mana Masjien in opdrag 
van die US Woordfees

Ná ’n reis van 6 000 km dwarsdeur die 
land spoor Czech uiteindelik sy beste 
vriend, Skyler, op in ’n vuil sinkgehuggie 
in die middel van nêrens. Die Sky wat 
Czech daar aantref, is nie die Sky wat 
hy onthou nie. Sy vriend het afstand 
gedoen van die wêreld. Hy leef reeds 
in sy eie werklikheid. Czech wil Sky 
terugsleep na sý rigiede wêreld toe – ’n 
wêreld van reëls, roetine, vierkantige 
boksies en reguit lyne, maar Sky gaan 
nêrens heen sonder om te skop en te 
skree nie.

2 maart 20:30 | 3 maart 15:00   
4 maart 20:30 | 6 maart 18:00
90 min | HS Cloetesville 
R100 - R140 | R160 by die deur   
Geen o/14 (T)                  a  

Samson
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Slim Se BaaS    

klUg

Ondersteun deur Die Nasionale Lotery-
kommissie

Skrywer: Marc Camoletti
Vertaling: Pieter Paul Fourie
Regisseur: Petrus du Preez
Assistentregisseur: André Gerber 
Kostuums: Rouvé Hattingh 
Met: Cintaine Schutte, Wilhelm van der 
Walt, Elanza Swart, Lara Hattingh en 
Schalk van der Merwe 
Vervaardiger: Petrus du Preez vir die US 
Dramadepartement 

Dit sorg altyd vir komedie wanneer ’n 
getroude paartjie glad nie so getrou is 
nie. Hulle gaan weg vir ’n stoute naweek 
en neem sommer hul vriend van die 
plaas af saam. Dit sê al klaar dinge gaan 
nie verloop soos dit moet nie. Wat volg, 
is ’n vermaaklike deurmekaarspulletjie 
van deure wat klap, hare en klere wat 
waai en liefdesdriehoeke wat by die 
punte uitrafel. Gaan slim sy baas vang?

6 maart 20:30 | 8 maart 14:30  
9 maart 20:00 | 10 maart 10:00
135 min | Adam Small Ouditorium 
R60 - R140 | R160 by die deur
Geen o/14                    a  

SoeBatSfontein

drama

Skrywer: Annemarie van der Walt
Regisseur, stel- en beligtingsontwerp: 
Philip Rademeyer
Kostuums: Philip Rademeyer en Lize van 
Rooyen
Met: Sandra Prinsloo en Franci 
Swanepoel
Verhoogbestuurder: Lize van Rooyen
Vervaardiger: Giep van Zyl in opdrag 
van Innibos

Twee vriendinne deur dik en dun 
onderneem ’n lang reis op die land se 

agterpaaie. Ken hulle mekaar werklik 
so goed? Wat is daardie band wat 
vriendinne met mekaar smee wat alle 
aanslae kan oorleef? En hoe broos 
is die band? Wanneer die deurslot 
van ’n afgeremde hotelkamer op 
Soebatsfontein breek en die vriendinne 
binne vasgekeer word, kom alles wat vir 
jare ongesê gebly het na die oppervlak. 
En hul oë gaan oop.

1 maart 20:30 | 2 maart 20:30   
3 maart 10:00 
80 min | Rhenish Girls’ High School 
R120 - R145 | R165 by die deur
Geen o/14 (T)                          a  

Stof

drama

Skrywer: Nick Warren
Vertaling: James Cairns
Regie, stel- en beligtingsontwerp: Jenine 
Collocott
Met: James Cairns
Vervaardiger: Contagious Theatre

’n Hond en drie vervreemde pelle is 
op pad na die begrafnis van ’n vierde. 
Die manne hap mekaar oor die verlede 
al wil hulle dit eintlik net begrawe. 
Teen ’n helse spoed kom hulle langs 

toneel

Sky en Czech
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die graf tot stilstand, maar nie sonder 
’n paar aangrypende, pynlike, soms 
skreeusnaakse oomblikke en nuwe 
insigte oor die aard van vriendskap nie.

4 maart 10:30 | 5 maart 12:30   
6 maart 17:00
55 min | Adam Small Laboratorium 
R85 - R120 | R140 by die deur  
Geen o/16                   a  

SwartSkaap

drama

Oorspronklike roman: Odette Schoeman 
Regie en verwerking: Sean van 
Noordwyk
Beligtingsontwerp en verhoogbestuur: 
David Louw 
Vervaardiger: Christel van den Bergh 
 
Onthou jy nog die 80’s? Die era van 
Cora Marie en Bles Bridges. Vir Claudie 
Thompson is dit ’n verwikkelde tyd van 
armoede, ouers met ’n misplaaste idee 
van liefde en sorg, maar ook ’n verhaal 
vol humor en deernis oor wat alles kan 
gebeur met brawe kinders wat na hulself 
moet omsien. Claudie het haar bagasie, 
ja, maar sy dra dit met veerkragtigheid 
op pad na ’n beter toekoms. Sy glo soos 
Winston Churchill gesê het: “Now this is 
not the end. It is not even the beginning 
of the end. But it is, perhaps, the end of 
the beginning.”

2 maart 11:30 | 3 maart 20:30   
4 maart 18:00

75 min | Drostdy Teater 
R130 | R150 by die deur 
Geen o/16                   a  

Swerfgoed     

drama 
In samewerking met: NATi, Baxter 
Teatersentrum, Kunste Onbeperk en US 
Woordfees

Skrywer: Bauke Snyman
Regisseur: Tinarie van Wyk Loots
Stelontwerp en kostuums: Jemma Kahn 
en Kanya Viljoen
Beligtingsontwerp en 
verhoogbestuurder: Michael Garbett
Met: Anna-Mart van der Merwe, Nicole 
Holm, Andrew Laubscher en Richard 
September
Vervaardiger: Kunste Onbeperk

Dis iewers in die nabye toekoms en die 
duurste hulpbron is water. Maar by Motel 
Stillewater, op ’n godverlate vlakte, is ’n 
oerskat opgesluit. Dis ’n vreemde (en 
snaakse) spulletjie wat hier woon, en 
vir water sal party mense moord pleeg. 
Dit word ’n tragikomedie van Griekse 
omvang. Swerfgoed het drie KKNK-
Kanna-pryse ontvang: Beste manlike en 
vroulike byspeler (Richard September en 
Nicole Holm) asook Beste nuutgeskrewe 
debuutteks (Bauke Snyman).

2 maart 09:30 | 3 maart 15:00   
4 maart 10:00 | 6 maart 16:00
90 min | Rhenish Girls’ High School 
R120 - R145 | R165 by die deur 
Geen o/16                         a  

terapie

drama

Skrywer: Xola Honono
Regisseur, stel- en beligtingsontwerp, 
kostuums en verhoogbestuurder: Alecia 
Daniels
Met: Xola Honono
Vervaardiger: Anex Teater Produksies

Terapie
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Dis ’n stem wat nie dikwels gehoor 
word nie: Hoe aanvaar ’n pa sy dogter 
se gestremdheid? Xola Honono vertel 
eerlik en aangrypend die verhaal van sy 
eie dogter se siekte en hoe hy as pa dit 
moes leer verwerk. Want ondersteuning 
en hulp fokus gewoonlik op die ma en 
die kind self, maar wat van die liefdevolle 
pa op die agtergrond?

6 maart 15:00 | 7 maart 20:00
40 min | Amazink 
R60 - R120 | R140 by die deur  
Afrikaans, Xhosa en Engels       a  e  X

tHe Borrow pit

drama

In samewerking met Standard Bank, 
NAF, The Centre for the Less Good 
Idea, BASA, UJ en die US Woordfees

Skrywer en regisseur: Jemma Kahn in 
samewerking met Marco Dutra
Beligtingsontwerp: Wesley France
Musiek: Mario Batkovic
Met: Jemma Kahn, Tony Miyambo, David 
Viviers en Wilhelm van der Walt
Verhoogbestuurder: Dimakatso Motholo
Vervaardiger: Jemma Kahn in opdrag 
van  NAF en The Centre for the Less 
Good Idea

Jemma Kahn is die Standard Bank 
Jong Kunstenaar vir Teater 2018. Haar 
vertelstyl is, soos in haar vorige werk, 
visueel radikaal, eiesoortig en subversief. 
Sy deel die verhoog met meer as 150 
groot oorspronklike tekeninge (om nie 
van die gestreepte sokkie te vergeet 
nie). Die vraag of kuns belangriker as 
mense is, is nie ’n maklike een nie – veral 
vir kunstenaars. In Brittanje was die 
beroemde skilder Francis Bacon soos 
’n rockster. Maar wat het met sy lover 
gebeur?

5 maart 20:30 | 6 maart 11:00   
7 maart 20:30
90 min | Rhenish Girls’ High School 
R120 - R145 | R165 by die deur 
Geen o/16 (S,G)                   e

tHiS again?

drama

Skrywers: Devonecia Swartz en Tina Le 
Fleur
Regisseur, stelontwerp en vervaardiger: 
Alistair Seymour
Met: Devonecia Swartz en Tina Le Fleur

Hier gaan ons al weer. Boomskraap 
botterspaan uit die bloute en as ek 
val, gaan ek jou moer. Hoeveel keer 
nog? Kyk na my Kaapse vriende. Wit 
monopoliekapitaal. Gee aanstoot. Jy kan 
nie dit sê nie! Dis baie om te verwerk. 
En geïnspireer deur Woza Albert met 
kommentaar op gebeure rondom 
Stellenbosch en Suid-Afrika. Wat is 
identiteit? Is dit ’n mite? Als word op die 
kop gekeer. Waar’s die nooduitgang? 

2 maart 17:00 | 10 maart 10:00
50 min | Adam Small Laboratorium  
R65 - R120 | R140 by die deur 
Geen o/14               e

tien dUiSend ton    

drama

’n US Woordfees-produksie

Skrywer: Duncan MacMillan
Vertaling, regisseur en stelontwerp: 
Nico Scheepers
Met: Cintaine Schutte en Carel Nel
Vervaardiger: Carel Nel in opdrag van 
die US Woordfees 

Hoe diep is die voetspoor wat ons op die 
aarde agterlaat? Wat weeg ’n kind? Hoe 
bring ’n mens ’n nuwe lewe in die wêreld 
in ’n era van politieke onrus, klimaatsver-
andering en ’n oorheersende gevoel van 
wanhoop? ’n Man en vrou oorweeg ’n 
baba, maar worstel met die impak wat 
dit kan hê – nie net op hulle eie lewens 
nie, maar ook op die mensdom as geheel. 
Maar dis nie net swarigheid nie: Tien dui-
send ton  is ’n tragikomedie oor die ver-
rassende verloop van ’n verhouding, oor 
familie, verandering, hoop en verraad. 

toneel
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5 maart 15:00 | 7 maart 20:30   
9 maart 10:00 | 10 maart 14:00
80 min | HS Cloetesville 
R110 - R140 | R160 by die deur             a  

toUtjieS & ferreira

komedie, dan drama

’n US Woordfees-produksie, ondersteun 
deur Aardklop met ontwikkeling 
ondersteun deur NATi

Skrywer: Saartjie Botha
Regisseurs: Wolf Britz en Nicole Holm
Stel- en beligtingsontwerp: Wolf Britz
Musiek: Antoni Schonken
Kostuums: Beaura Jacobs
Met: Frank Opperman, Joanie Combrink, 
Anthea Thompson, Esther von 
Waltsleben, Aphiwe Livi, Geon Nel, Wolf 
Britz, Malan Steyn, Melanie Scholtz en 
Antoinette Kellermann
Verhoogbestuurder: Jeanne Steenkamp
Vervaardiger: US Woordfees

Al ooit gewonder wat gebeur op die 
verhoog in die uur voor ’n vertoning by 
’n kunstefees begin? Die antwoord is 
ongelóófik baie. Kom benut ’n seldsame 
kans om hierdie gekke, snaakse, 
spanningsvolle uur met akteurs en 
tegnici te beleef. Jy gaan lag en dan 
gaan jy minder lag in dié produksie wat 
as komedie wegspring en by knop in die 
keel eindig. As jou kinders emigreer is 
die vooruitsig van Skype op ’n Sondag 
met kleinkinders wat Engels praat, ’n 
skrale troos. Spesiaal vir diesulkes en 

ander wat sit met ’n gat in die hart; ook 
vir feesfoendies, en almal wat nog nooit 
agter die skerms in ’n teater was nie.

4 maart 12:00 | 5 maart 10:00 & 
14:30 | 7 maart 20:30 | 8 maart 
09:30 | 9 maart 10:00 & 13:30
120 min | Adam Small Ouditorium  
R120 - R150 | R170 by die deur 
Geen o/14 (T)              a  

Uit die BloUte

mUSiekteater

’n NATi / Feesteforum-produksie 

Teks: Aangepas uit twee verhale van 
Eugène Marais
Regisseur: Henriëtta Gryffenberg
Stelontwerp: Johan Engelbrecht
Beligtingsontwerp: Ni-lou Breytenbach
Musiek: Lizanne Barnard 
Choreografie: Ignatius van Heerden
Kostuums: Madelaine Lotter
Poppe: Ernetia Bedeker  
Met: Paul du Toit (akteur), Jenna Dunster 
(aktrise), Leon Ecroignard (baskitaar), 
Jahn Beukes (perkussie), Lizanne 
Barnard (klawerbord), Pyjama Shark 
(akoestiese en elektriese kitaar)
Verhoogbestuurder: Mariska Meyer
Vervaardigers: Giep van Zyl en Lizanne 
Barnard in opdrag van Innibosfees

Hierdie musiekteaterproduksie het 
teatergangers telkemale op hulle voete 
gehad sedert die onlangse opening by 
die Innibosfees en Vrystaatse Kunstefees.  

Toutjies en Ferreira  
Foto: Nardus Engelbrecht
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Twee kortverhale van Eugène Marais kry 
verbeeldingryk gestalte op die verhoog: 
“Die Lied van die Reën” vertel die storie 
van die soeke na water en in die tweede 
storie, “Salas Y Gomez”, word ’n jong 
boer vir maande vasgekeer op ’n rotslys 
en hy moet al sy kragte inspan om fisies 
en emosioneel te oorleef.  
Die musiek vir Uit die bloute is 
gekomponeer deur die ATKV Crescendo-
wenner Lizanne Barnard wat haar elf 
toonsettings van Marais se gedigte in ’n 
treffende kombinasie van Afrika-klanke 
en moderne elemente verwerk het. 
Bygestaan deur veteraan-musikante 
Jahn Beukes, Leon Ecroignard en die 
jong Pyjama Shark word die plaaswerf, 
die berge van Mamatola en die diepste 
emosies van die karakters deur musiek 
en byklanke ingekleur.  
Die resultaat: ’n onvergeetlike ervaring 
in Afrikaanse musiekteater wat tegelyk 
vermaak en ontroer. 

6 maart 12:30 | 8 maart 20:00 
90 min | Stadsaal 
R100 - R150 | R170 by die deur             a  

valentynSdag  
(nie die movie nie)    

kaBaret 

Skrywers: Madelein Joubert en Anja van 
den Berg
Regisseurs: Izak Berg en Lara Hattingh
Musiek: Anja van den Berg
Kostuums: Lena-Lisa Bester
Met: Madelein Joubert en Anja van den 
Berg
Verhoogbestuurder: Jeandré Hammond
Vervaardiger: Die Edna’s 

Daar’s niks so voorstedeliks soos ’n 
Saterdagaand in ’n mall by Nu Metro nie. 
Die popcorn is nie vars nie. Die koeldrank 
is flat. En Astro’s het heeltemal te duur 
geword. Twee single meisies, wagtend 
op ’n fliek wat nie een van hulle rêrig wil 
sien nie, al het Leon van Nierop dit as 
’n “vars bries” bestempel. Dis boonop 
Valentynsdag. Om die tyd om te kry 

word die lewe tot die dood toe bepraat 
en bepeins en die eksistensiële krissise 
raak net erger, die wonde net rouer. Nee, 
hel, dis nie maklik om 25 te wees nie.

1 maart 18:00 | 4 maart 20:30
50 min | Drostdy Teater 
R100 - R120 | R140 by die deur      
Geen o/13                     a  

veelvoUd  
van BeStaan    

drama

Skrywer en musiek: Wilken Calitz
Regisseur, stel- en beligtingsontwerp: 
Wessel Pretorius
Met: Roeline Daneel 
Verhoogbestuurder en vervaardiger: 
Marie Vogts 

Ons almal moet ’n bepaalde persona 
aanneem wanneer ons mense ontmoet. 
Dié stuk volg een vrou van die oggend 
tot die aand in haar interaksie met ander 
mense. Dit bestaan uit ’n aantal sketse, 
elkeen in ’n ander situasie waarmee sy 
gekonfronteer word.

toneel

Uit die bloute
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6 maart 12:00 | 9 maart 10:00
60 min | kykNET Fismer 
R135 | R155 by die deur
Geen o/13                         a  

vlUg    

drama

Ondersteun deur: NATi en die US 
Woordfees
Skrywer: Torben Betts
Verwerking: Lara Hattingh
Regisseur: Ian van der Westhuizen
Kostuums: Rouvé Hattingh
Met: Dean John Smith en Lara Hattingh 
Vervaardigers: Lara Hattingh en Ian van 
der Westhuizen

“Ons het ’n huis geërf! ’n Huis op die 
platteland. By die see.” In hierdie 
poëtiese drama vestig ’n hedendaagse 
stadspaartjie hulle op ’n dorre 
spookdorpie waar hulle probeer 
ontsnap van al die dolle gejaag. En die 
toenemende anargie van die grootstad. 
Maar is daar rus en vrede in hul huisie by 
die see?

2 maart 10:00 | 3 maart 17:30   
4 maart 18:00 | 7 maart 18:00
70 min | HS Cloetesville 
R115 - R135 | R155 by die deur    
Geen o/13                       a  

walk     

ekSperimenteel

In samewerking met NAF, ondersteun 
deur die US Woordfees

Skrywer, ontwerp, musiek en kostuums: 
Die geselskap
Regisseurs en beligtingsontwerp:  
Sara Matchett, Koleka Putuma en Genna 
Gardini
Met: Koleka Putuma, Jackï Job, Genna 
Gardini, Siphumeze Khundayi, Sara 
Matchett, Vathiswa Nodlayiya, Lukhanyiso 
Skosana en Stembiso Sibanda

Vervaardiger: The Mothertongue Project

Walk is ’n reeks installasie-vertolkings in 
reaksie op ons kultuur van gendergeweld 
en verkragting. Die gehoor en spelers 
loop saam deur die verskillende stukke. 
Daar is weinig dialoog.

1 maart 19:00 & 21:00 | 2 maart 
19:00 & 21:00 | 3 maart 20:00   
4 maart 20:00 | 5 maart 20:00   
6 maart 20:00
80 min | HS Lückhoff-skoolgronde 
R100 - R130  
Taal: Engels en Xhosa 
Geen o/14 (S)

woolwortHS

Satire 

Skrywer, regisseur en vervaardiger: 
Juliet Jenkin
Met: Alice de Beer, Wynand Ferreira, 
Alicia McCormick, Kaylee McIlroy, 
Francesco Nassimbeni, Tazmé Pillay en 
Johann Vermaak

Dis ’n donker, skreeusnaakse en 
meesleurende kykie op middelklas-
Suid-Afrika. Kyk net die Trellidors, 
veiligheidslandgoedere, red-die-
renosters, goudmyne, die malls, 
rugbystadions, wildplase en die lang rye 
in die bank. Lee-Anne wil gaan shop, 

Walk
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Jason wil eintlik Amerikaans wees, 
Emily wil net getroud raak en Karen kan 
saans nie slaap nie – wat is die geluid 
daar buite, die skaduwee in die tuin, die 
asemhaling op die trap? Die bekroonde 
dramaturg Juliet Jenkin (The Boy Who 
Fell from the Roof) se nuwe stuk is nie 
’n tour de force nie, dis ’n tour de culture.

1 maart 20:30 | 2 maart 13:00   
3 maart 11:00 | 5 maart 18:00
52 min | HS Cloetesville 
R120 - R140 | R160 by die deur
Geen o/14               e

XHoUlag

woordkUnS

Skrywer: Danneline Ramsden
Regisseur: Ivor Price
Met: Danneline Ramsden 
 
Namakwalanders, soos die storieverteller 
Danneline Ramsden, lag nie net nie. Hulle 
xhoulag diep uit hul mae uit tot dit seer 
is. Dié eenvrouvertoning van Komaggas 
se bekende woordkunstenaar sal jou 
vasgenael met al die saamlagstories 
uit haar grootwordwêreld hou. Van 
kleurryke karakters soos haar oorle’ 
ouma wat stoei met die hospitaalbedpan 
tot ’n oom wat op pad na ’n begrafnis 
te diep in die bottel kyk. Danneline 
kom uit ’n familie wat graag stukke sny. 
Trouens, haar enigste kleintydvermaak 
was die stukke wat die grootmense 
gesny het, want Komaggas het eers járe 
later elektrisiteit en TV gekry. Maar dié 
kaalvoetkind se verbeeldingswêreld was 
ver weg van Komaggas se stofstrate – sy 
het gedroom van die verhoog. 

8 maart 18:00 
60 min | HS Lückhoff 
R135 | R155 by die deur
Geen o/13                       a  

toneel

Borg ‘n klaS

Kan jy bekostig om ’n 
kaartjie vir iemand op 
die fees te koop wat dit 
nie kan bekostig nie? 
Kies uit ’n pakket gerig 
op jong gehore, en 
maak ’n kinderhart bly. 
Of, borg ’n klas uit die 
Stellenbosch-omgewing 
om na ’n vertoning by 
die fees te kom kyk. 
Belastingvoordele op 
borgskappe bo ’n sekere 
waarde is van toepassing. 
Kontak Oliva Wallow by 
fees@sun.ac.za vir meer 
besonderhede.

Vlug


